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  من ذاكرة العمل اإلسالمي التأسيسي يف املغرب
املغريب   ومذكرات الشيخ عبد الكرمي مطيع احلمداوي مؤسس التيار اإلسالمي

 ومرشد احلركة اإلسالمية املغربية

   القسم األول

  :تقدمي

عاشت احلركة اإلسالمية املغربية منذ نشأ@ا بعيدة عن األنظار، مخس سنوات أوىل 7سيسية يف إطار من    
السرية واألجنحة املتباعدة عن بعضها، بسبب قرار منع جائر اختذ رمسيا بدعوى أن الساحة السياسية املغربية 

إال جلمعيات مدجنة حتت الرقابة  ال حتتمل مطلقا حركة سياسية جديدة من الصنف اإلسالمي وأن ال جمال
القمع واملطاردة ومصادرة احلر[ت، وهو ما أ\ح عاشت ما بقي من عمرها حلد اآلن يف الصارمة لألجهزة، مث 

الفرصة خلصومها واملتاجرين مبحنتها أن حياولوا تزوير \رخيها مبا يناسب أهواءهم وخيدم مصاحلهم، السيما بعد 
عليها وليس يف الساحة من يعرف عنها إال ما يشيعه املرجفون، وينقله مبتورا بعض أن تومهوا أن احلركة قضي 

من كان يعيش يف حواشيها وال يستشار يف جليل أو خطري من أمرها. فنقلت بعض أخبارها كما تنقل 
األساطري، وتعددت بذلك الروا[ت اخلرافية عنها بتعدد األهواء ومواقع الرواة ومستوى وعيهم ودرجة 

مارهم زمن التأسيس، حىت تصدى لكتابة 7رخيها من كان رضيعا أو صبيا، وزعم الرواية عن أفراد ظن أن هلم أع
v علم من الراوي وال الراويv لتأسيس وظروفه ومعطياته، وما املروي عنهw أو معايشة أو علما xجهالشد شأ 

  .من املروي عنه

تدوين اخلطوات األوىل للحركة اٍإلسالمية املغربية، شهادة يف هذا اإلطار التمس كثري من إخوتنا األعضاء 
للتاريخ وتنمية وتعميقا للتجربة وقطعا للطريق يف وجه املرجفني، فكانت من أخينا فضيلة الشيخ عبد الكرمي 

  ...مطيع احلمداوي استجابة كرمية هلذا املطلب املشروع، واستهل كتابته يف املوضوع �ذه احللقات

  للحركة اإلسالمية املغربية/ الدكتور حسن بكري األمني العام
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 احللقــة األولــى

  غرب: رصد لواقع احلال واستشراف للمآلاملشهد السياسي يف امل
  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني

حممد وآله وصحبه والتابعني  xوصلى هللا على سيد  
  

ُغونـََها ِعَوًجا َواذُْكُروا ِإْذ  يقول احلق سبحانه:{ َوَال تـَْقُعُدوا  ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا�َِّ َمْن آَمَن ِبِه َوتـَبـْ
ُتْم َقِليًال َفَكثـَّرَُكْم َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ( ْرِسْلُت ِبِه َوطَائَِفٌة َملْ ) َوِإْن َكاَن َطائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا wِلَِّذي أُ 86ُكنـْ
ُر اْحلَاِكِمَني ( َنا َوُهَو َخيـْ نـَ ُ بـَيـْ   )} األعراف.87يـُْؤِمُنوا َفاْصِربُوا َحىتَّ َحيُْكَم ا�َّ

حمكوم عليهم vن  حمكوم عليهم vن يعيدوا متثيل أحداثه)، أي  ويقول أحد احلكماء: (إن الذين ال يتذكرون املاضي 
و إخفاق غريهم فيه. ألن تذكر املاضي بتجاربه عصمة من اخلطأ يف احلاضر ودعامة بناء للنجاح يعيدوا جترع إخفاقهم أ

  .يف املستقبل
إن ذاكرًة قويًة يقظًة لدى األمم والشعوب واألفراد واجلماعات وقايٌة هلا من االحنراف، ومناعٌة ضد الفساد، ومحايٌة من 

يٌل على متاسك مراحل تطورها ماضيا وحاضرا ومستقبال، وِنْرباٌس لوضوح تكرار األخطاء، وأداٌة لإلبداع واالخرتاع، ودل
  .رؤيتها وسالمة ¨جها ورشد تصرفها وصالبة بنائها

لذلك كان ضرب الذاكرة وسيلة مثلى ملن يريد ختريب حياة أمة أو مجاعة، وحتويلها إىل كائن بليد غيب جاهل ينكر أwه 
   .الرتدد بني مائدة الطعام وأريكة النوم واخلمول وأمه وأخاه ونفسه، كائن ال هم له إال

  

املرء يولد مث يشب ويعرب عن نفسه سفيها أو عاقال، بشرا سو[ أو �يمة على قدمني، وحينئذ يعرف 
  ...من هو

جرو األسد وجرو الكلب متشا�ان يف أول خلقهما، فإذا شبا عن الطوق متيز كل منهما عن اآلخر، 
  ." يف األول وصفات "الكلبية" يف الثاينبربوز صفات" األسدية 

قد يطلق املرء لقب "إنسان " على جرٍو مَّا، ولكن هذا ال يغري من الطبيعة احليوانية اليت خلق عليها 
  ...وجبل من أجلها، فإذا شب ظهر على حقيقته ضبعا أو ذئبا أو خنـزيرا
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" أو " املاركسية " أو " اللربالية"، كذلك األحزاب السياسية، قد تضفي على نفسها صفة " اٍإلسالمية 
تفاؤال أو أحالم يقظة أو نفاقا ونصبا وتدليسا؛ لكن حقيقة أمرها ال تظهر إال بعد أن يـََتـَتامَّ بناؤها 
ويكتمل منهجها وتربز تصرفا@ا ميدانيا وعلى صعيد التعامل مع تطورات األحداث ومعاجلة اِلشؤون 

ة هذه األحزاب متثيال داخل األمة ومتثال للشعارات املرسومة، اخلاصة والعامة. حينئذ تنكشف حقيق
  .ووفاء wلوعود املعطاة واألهداف املعلنة

كذلك الدولة... أي دولة، قد تطلق على نفسها صفة " اإلسالمية " أو " االشرتاكية " أو " القومية " 
مع املستجدات والتطورات  أو " الوحدوية "، ولكن املمارسة اليومية ومنهج السري العام والتعامل

واملواقف، ومعاجلة التدبري العام إدارة وتعليما واقتصادا وسياسة وإعالما وعدالة ومساواة...تكشف 
  .حقيقة دعوى اإلسالمية أو االشرتاكية أو القومية أو الوحدوية

 على إننا ال نستطيع عقال ومنطقا وشرعا أن نطلق على اخلنزير اسم " خروف " ليصري حالال، وال
  .الفاحشة اسم " زواج " لتصري مباحة، وال على اخليانة اسم " مصلحة " لتصري جائزة

من هذه الزاوية وهذا املنطلق نلقي نظرة رصد واستشراف للمشهد السياسي املغريب حاال واستقباال، 
  .فنسمي األشياء vمسائها ونصفها مبا خلقت عليه ومن أجله

ال نتهم هذه املؤسسات السياسية عامة أو شبه عامة، wلكذب والنفاق على أننا يف رصدx واستشرافنا 
والنصب عندما انتحلت ما انتحلت من صفات سجلتها يف و¶ئقها الرمسية وجاهرت �ا يف احملافل 
العامة، وال نعيب عليها أ¨ا تطلعت يوما ما إىل أن تكون على تلك الصفات اليت انتحلتها. إال أن 

ليقظة إذا جتاوزت املخيلة إىل التوثيق الرمسي وااللتزام العلين تضع صاحبها الذي مل األماين وأحالم ا
  :يستطع بلور@ا يف واقع سريه وبرامج عمله وميدان إنتاجيته بني ا@امني ال ¶لث هلما

  .@مة الكذب والنصب والتدجيل

  .أو @مة اجلنون والسفه
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  .ملؤسسات بريئة منهماوكال التهمتني حناول أن نقنع أنفسنا vن هذه ا

على الصعيد احلزيب بدأت احلكاية يف مغرب االستقالل wلشعارات االشرتاكية والشيوعية اليت زرع 
مخري@ا يف عهد االستعمار الفرنسي كل من مازيال وميرت سلطان، ورعاها يف عهد االستقالل كل من 

ركة وعلى يعطة ترسا وحصان أسيدون صهيون وبراهام سرفايت، متخذين من طموحات املهدي بن ب
طروادة. مث وظفت هذه الشعارات لتجييش فقراء األمة ومستضعفيها من أجل قدح زxد الصراع الطبقي 
للوصول إىل ما دعي " دميقراطية الربوليتار[ املوجهة "، أو استبداد احلزب الشيوعي الواحد كما هو 

حماوالت مترد منظمة ال يعنينا يف مرسوم لنهاية املسرية. مث اختذت لتحقيق هذه الغاية  عمليات انقالبية و
هذه العجالة مدى خطئها وصوا�ا، أو جناحها و فشلها بقدر ما يعنينا مدى صدق القائمني �ا وعليها. 
وكمثال بسيط على ذلك مل يسبق أن رأينا أحد رواد هذا االجتاه يعيش بساطة الرجل العادي البسيط 

حمفل شعيب أو يظهر يف مجع املتواضع، أو " الربوليتار  ي " الكادح، إال عندما يريد أن يلقي خطاw يف 
عام، وال تسأل عن معيشتهم يف القصور واخلمور واملفاسق والدعارة والفجور؛ مما أ¶ر سخرية التقدمي 
" ميشيل عفلق " عندما زار املغرب يف أوائل االستقالل ودعاه احملجوب بن الصديق للغذاء يف بيته، 

الطريق أمطره احملجوب بوابل من الشتائم للطبقة الرأمسالية املستغلة الكمربادورية األوليغارشية  ويف
ومصاصي دماء األمة، وعندما دخل الضيف قصر املضيف تبسم " ميشيل عفلق" وخاطب احملجوب 

حمجوب تعيش معيشة هذه الطبقة اليت تشتمها). واملثل هذا ينطبق على مجي ع رواد قائال : ( أراك [ 
  .هذا االجتاه بدون استثناء

ومن خالل صراع الدولة مع هذه األحزاب فرخت األجهزة األمنية من بعض متساقطيها قادًة وأتباعًا،  
ص بذلك حجم اليسار احلدي املتشدد  تنظيمات يساريًة موازيًة 7متر vمرها وتعمل لصاحلها؛ فتقل

أدى wلتيار كله إىل التشرذم والضعف، واالنشطار  حلساب األجهزة احلزبية األمنية املتياسرة، مما
وحدات متعددة تطبعها يف التعامل مع بعضها مظاهر الريبة والشك والتقوقع والتفسريات الذاتية 

إىل  –يف النهاية  –والتحليالت الساذجة واملزايدات العنرتية اجلوفاء؛ وإن كان تصنيفها اجلامع يؤدي 
  :امنظومة حقائق على األرض، منه
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فصائل اليسار اليت أسستها األجهزة األمنية ومولتها ومهدت هلا سبل الوصول إىل السلطة،  - 1
وسخر@ا لضرب اليسار الراديكايل جتعل طبيعُة نشأ@ا ومهامِّها، عمليَة التـََّوحُِّد اليت تسعى هلا مع غريها 

شكليًا يف أحزاب دعيت  من الفصائل السياسية اليسارية األخرى مستحيلة ومتعذرة. ولئن حتققت
  .وحدوية، فلن يتعدى األمر حالة العقم اليت أصابت اليسار املغريب منذ انزرع يف البالد

  انقسام اليسار إىل طائفتني أوالمها وكربامها أداة يف يد السلطة، و¶نيتهما األضعف أشد -   2
تباط مصاحلها wألجهزة األمنية، أصولية، جيعل انتظار توبة األوىل عن عمالتها أمرًا مستحيًال؛ الر 

ومستقبلها مبستقبل النظام. أما ¶نيتهما األصولية الراديكالية، فيفرض عليها واقع فشلها واحنسار مدها 
  .ضرورة مراجعة أمرها عقيدًة ومبادئ وخطَّ سٍري وأهدافاً 

تحالف مع اليسار أن ال –للخروج من مأزقه  –اليسار األصويل امللتزم الذي يكاد يتالشى يرى  -  3
العميل أولوية آنية ملحة ينبغي اعتمادها، نظرًا خلطورة احلالة اإلسالمية، وينسى أنه يف حتالفه مع 

إمنا ينحر نفسه، وجيهز على ما بقي من أشالئه اليت تنتقل  –عرب عمالئها اليساريني املزيفني  –األجهزة 
 يزمتُ لة والتكالب على املكاسب الفردية اليت إليها �ذه العالقة اجلديدة فريوسات اخليانة والعما

  .حلفاءهم اجلدد

ضرورة  –بسبب رفض الشارع املغريب هلما  –اليسار األصويل واليسار العميل كالمها ير[ن حالياً  -  4
يف املغرب ورواد علب الليل  ةاملنزرع ات الفاسدةالتحالف مع مجيع القوى الظالمية اليت تتمثل يف اللوبي

وطائفة عباد الشيطان ودعاة العرقية الفرانكفونية املوالية لالستعمار الفرنسي وخمتلف الشراذم األمنية 
املتدثرة wلنظم احلزبية، من أجل القضاء على ما مسوه األصولية اإلسالمية، اليت هي يف واقع األمر 

 –ودين اإلسالم. بل أخذ هذا التحالف الوسخ أيضًا  وجذور التاريخ وأعماق القلوب عقيدة األمة
حياول أن يتخذ من الدولة نفسها سيفًا يف يده لنفس الغاية واهلدف، وهم  –بتسلله إىل مراكز السلطة 

  .يف هذه احملاوالت يعيدون دور "سيزيف" يف األسطورة اليوxنية املعروفة
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وها عقدً[ عشرات امللل والنحل، متسرتًة حاولت غز  –عرب التاريخ  –ذلك أن األمة اإلسالمية 
مبختلف الدعاوى، ومتدثرًة vنواع األضاليل، ومدججًة vر\ل اجليوش، حشاشني وقرامطة ومغوًال، 

؛ وكان النصر يف ¨اية كل مطاف لعقيدة األمة ودينها  والعشرينواستعماراً غربيًا يف القرنني التاسع عشر 
  .احلنيف

احلزيب األمين املتياسر عندما حوصرا wملد الشعيب امللتزم بدينه، حياوالن اآلن اليساران احلدي و  -  5
أن يلقيا على رأس ماركس عمامًة ويرسال به ألداء العمرة. ولكن بقي خطا�ما وسلوكهما وعقيد@ما 
 على ما كان عليه األمر زمن املد الشيوعي، وكان عليهما أن يصاحلا ر�ما ويؤوw بصدق إىل دينهما

. يتعلمانه ويلتزمان به ويدعوان إليه. وحينئذ سوف خصومه وأعدائهيتعلمانه من مصادره، ال عرب حتاليل 
ليس إال  -كما يسمونه    -يكتشفان الشعب املغريب حقاً، وسوف يعرفان أن املد األصويل اإلسالمي

ال يعد نفسه عدوا عودة شعب أصيل إىل دين حنيف نزل به الروح األمني، وأن األصويل املسلم احلق 
ألحد من أبناء وطنه، وإمنا هو دعوة طيبة إىل اإلصالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي واألخالقي 

  .على أسس ال تتنكر للدين، وال حتقد على أحد من املواطنني، وال تتعامل مع أعداء األمة

اليساران األصويل واملرتزق يف سعيهما "السيزيفي" الستئصال التيار اإلسالمي الصادق، رأ[ أن  -  6
ما مسوه wملذهب الوهايب شعار املذهب املالكي الربيء منهما معا، لضرب ومسايرة للنظام يرفعا مرحليًا 

حمتواها املالاملذهبية  ، مث بعد أن تومهوا االنتصار أخذوا خيففون من دعوة "والسلفي كية"، ليفرغوها من 
اإلسالمي، ويشرتطون فيها مساير@ا "للحداثة"، وخضوعها " للعلمانية "، مث أضافوا شرطًا جديدًا: أن 

املالكية" يف املؤسسة امللكية، وتنحسر دعو@ا عن األمة وتنسحب من اÎتمع املغريب املذهبية  حتاصر"
  ...الذي ال ينبغي له أن يتحدث wمسها

خطوة واضحة تبني أن النوا[ االنقالبية ضد املؤسسة امللكية لدى اليساريني شكًال، الشيوعيني وهذه 
جوهرًا، مل تتغري مطلقاً...فاخلطوة األوىل لديهم أن يُقدم امللك على سحب بساط الدين من شعبه، مث 

  ...اخلطوة الثانية أن يسحب الشعب غري املتدين البساط من املؤسسة امللكية
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م يف ذلك شبيه wملخطط العرقي الذي رمسه االستعمار الفرنسي فيما مسي wلظهري الرببري، كما وأمره
بني أن يكون بربر[ أو  –يف ¨اية املطاف  –أعرب عن ذلك كاتب فرنسي، وخالصته أن ُخيري امللك 

مع كافة العرب،  عربيا... إن كان عربيًا فالشعب بربري ال حيكمه إال أبناؤه، وعليه أن خيرج من البالد
  ...وإن كان بربر[ فليطرد العرب من البالد. والنتيجة معروفة يف كال االحتمالني

  :هناك فئة أخرى من األحزاب اليمينية، وهي على صنفني

أوهلما: أحزاب ذات جذور وطنية، أمهها وأقواها والباقي منها على الساحة هو حزب االستقالل. ولئن  
وثلة تعد على رؤوس  –رمحه هللا  – قيادته التارخيية "عالل الفاسي" كانت إسالميته منحصرًة يف

األصابع ، فإن توجهه احلقيقي احلايل رأمسايل ليربايل علماين تقتصر إسالميته على متجيد تراثه املختزل يف 
ن احلقن قيادته التارخيية، وهو بذلك وعاء فارغ من احملتوى الشعيب بشرً[ والتزامًا دينياً، ال يستغين ع

الرمسية يف كل انتخاwت يشارك فيها، السيما بعد أن تورط أمينه العام السابق "بوستة" يف صياغة مدونة 
  ."علمانية لألسرة ألغت املدونة اإلسالمية السابقة اليت ساهم يف وضعها مؤسسه "عالل الفاسي

ؤسسا@ا ولضرب أما الصنف الثاين، فهو أحزاب أسستها السلطة يف ظروف خاصة للدفاع عن م
أجهزة أمنية موازية تقوم مبا تعجز عنه األجهزة الرمسية. ويقوم wإلشراف  –بذلك  –أعدائها؛ وهي 

مبساعدة أصهاره وأقاربه يف االستخبارات الداخلية واخلارجية وخملفاته، عليها عبد الكرمي اخلطيب 
طة يف وقت احلاجة إليها وحتجمها ، وشأن هذه األحزاب كلها أن تضخمها السلوخمتلف األجهزة األمنية

  .متثيال وممارسة يف فرتات االستغناء عنها

و7يت بعد ذلك عملية تفريخ ألحزاب وحركات أطلقت على نفسها صفة "اإلسالمية" مل نر من 
إسالميتها يف اÎال السياسي والدعوي إال قشورًا ومظاهر من قمصان وكحل وتعطر، مع تصرفات 

  .الذÐب ثعلبية حيسدها عليها

أشرف على تفريخ هذه الفئات وزير الداخلية السابق إدريس البصري من شراذم املتساقطني واملذعورين 
م)، بتنسيق 1975واملتكالبني على املصاحل الشخصية، بعد ضرب احلركة اإلسالمية املغربية يف سنة (
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أمثاله. وكان من مجلة ضباط مع اجلهاز األمين املدين املوازي الذي يشرف عليه عبد الكرمي اخلطيب و 
االستخبارات املسامهني يف هذه العملية مفتش الشرطة املسمى "اخللطي" املسريِّ املباشر ألقرب هذه 
الشراذم إىل السلطة يف الرwط؛ حيث كان يصلي معهم يف مسجد "حي احمليط"، وعندما اعُتقلت من 

ي توىل تعذيبهم واستنطاقهم يف الزxزين كما نفس املسجد جمموعة مل تسايرهم، كان هذا الضابط هو الذ
  .ذكر ذلك أحد هؤالء املعتقلني وهو األستاذ: حسني املؤذن يف موقعه على اإلنرتنت

مث اقتضت مصلحة السلطة أن ُتضخم إحدى هذه الشراذم بضمها إىل حزب اخلطيب وُيطلق عليها 
ية التسليم والتسلم ، ومل يستحي أحد اسم "العدالة والتنمية"، فقام ضابط الشرطة " اخللطي " بعمل

أقطاب هذه الشرذمة يف لقاء مع قناة اجلزيرة من أن يقول v¨م "اكتشفوا" عبد الكرمي اخلطيب كما 
  .اكتشف كريستوف كوملبوس أمريكا

  :لقد كان لتضخيم هذه الشرذمة حتت مظلة وعاء حزيب مصطنع أهداف كثريٌة، من أمهها

  .التيار اإلسالمي الصادق واستئصاله من الساحةحماولة تذويب         •

إذكاء روح التنافس على املناصب واملكاسب لدى الشراذم األخرى املتساقطة من احلركة     •
ص حزبية، والتلويح هلا مبا ينتظرها من نعيم ِإْن دخلت يف  اإلسالمية، واليت تسعى للحصول على تراخي

  .شرذمة اخلطيب منافسة جادة وتسابق إىل ( الغنيمة!)مع

التلويح wلتهديد للتيارات اليسارية اليت اقتضت مصلحة الدولة مرحليا ضرورة إشراكها يف احلكومة     •
  .ومتكينها من بعض مسؤوليات السلطة التنفيذية والتشريعية

على  تلويث الساحة السياسية، وجعل املواطنني ينفرون من الدعوة اإلسالمية وتيارا@ا اليت تتكالب    •
املناصب واملكاسب املالية، السيما وقد رأوا vعينهم بعض منتحليها ينتقلون جبرة قلم من أكواخ 
األحياء الشعبية إىل الفيالت والقصور، ومن ركوب احلافالت العمومية إىل السيارات الفخمة، ومن 

  .ضنك املعيشة إىل رفاهية الوفرة والرتف
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ها وظنت أ¨ا قادرة على أمرها، فأخذ ضغط املتنافسني معها هكذا ُضخمت هذه الفئة وازَّيََّن وضع
أحزاwً ومشاريع أحزاب يشتد عليها، وزاد من شدة الوطأة عليها خصوم يف بعض األجهزة األمنية لوزير 
الداخلية السابق البصري يعدون تضخيمهم من قبله  خطأ اسرتاتيجياً، السيما بعد اكتشاف استغفاهلم 

  .ة اندست يف عباء@م وتسرتت wالنتماء إليهم فلم ينتبهوا هلامن طرف عناصر سلفي

هذا الوضع اجلديد فرض على هذه الشرذمة بتوجيهات فوقية أن تعلن أ¨ا ليست حزwً إسالمياً، وإمنا 
هي حزب ذو مرجعية إسالمية فقط، مثلهم يف ذلك مثل سائر األحزاب اليسارية واليمينية اليت أعلنت 

سالمية، وتبعهم يف ذلك مجيع الشراذم األخرى اليت تساقطت من احلركة اإلسالمية عن مرجعيتها اإل
ص احلزيب فأعلنت أ¨ا كذلك ليست إسالمية، وإمنا هلا مرجعية إسالمية فقط   .املغربية وتنتظر الرتخي

ر ولقد حققت الدولة �ذه اخلطوة التضخيمية هلاته الشرذمة وإشراكها يف الربملان بنسبة مرتفعة أخط
  :أهدافها يف اÎال اإلسالمي، منها

استخدامهم لكشف الساحة اإلسالمية املعارضة ووضع التقارير والدراسات واألحباث والتحاليل  -  1
للظاهرة اإلسالمية املعاصرة رجاًال وتنظيمات يف الداخل واخلارج. وأخذ ينافسهم حاليًا يف ذلك بعض 

ص بتقد مي التحاليل واألخبار والتفاسري لألجهزة والصحف احمللية من الشراذم األخرى اليت تنتظر الرتخي
  .أجل الربهنة على قدر@م على القيام مبا تقوم به الشرذمة األوىل

؛ أل¨م أقرب إىل فهمها ومعرفة شعارا@ا، وحتولوا على احلركات اإلسالمية العاملية التجسس -  2
وم به اخلطيب منذ أول عهد االستقالل ضد بذلك إىل جهاز أمين مواز ورديف. وهو عني ما ظل يق

  .احلركات الوطنية واملعارضة ميينية ويسارية وإسالمية

مترير أخطر قانون وأشده إضرارًا wلشعب املغريب وهو قانون اإلرهاب الذي أقروه يف الربملان  -  3
  ."ب"جلبا�م اإلسالمي
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على قانون األسرة الذي يلغي  -الربملان يف  –إقرار أسوأ خمالفة للشرع اإلسالمي مبوافقتهم  -    4
  .أحكام الشريعة من مدونة األحوال الشخصية وجيعل نظام األسرة علمانيًا سائباً 

وقد Ùيت دور هلذه الشرذمة من منتسيب املرجعية اإلسالمية يف إقرار تشريعات أخرى ختلع الربقة أو متهد 
ربملان وسيارته وحصانته وراتبه الضخم خللعها، يف مقابل مكسب واحد: أن يبقى هلم منصب ال

wستثناء بعض قيادييهم من أبناء أعوان االستعمار  –و"اجلالبية والشاشية". وهو ما مل يكونوا حيلمون به 
وجواسيسه ودعاة القضاء على احلركة االستقاللية واملقاومة املسلحة لالحتالل األجنيب الفرنسي ما بني 

حمتفظا به يف أرشيفات احلماية الفرنسية وصحفها، ويف أربعينيات القرن املاضي ومخس ينياته مما اليزال 
  .تسجيالت اإلذاعة الرمسية آنذاك

ص، ميينية أو يسارية أو  إن إعالن املرجعية اإلسالمية لدى مجيع األحزاب املرخصة أو املنتظرة للرتخي
واحدًا يف طابور خدمة العلمانية  مستنبتًة على النكهة اإلسالمية، يلغي كل الفوارق بينها ويرصها صفاً 

شكًال ومضموxً. فهم مجيعًا يقصرون مرجعيتهم على حرية التدين الفردي وميررون يف الربملان خمتلف 
التشريعات املناقضة ألحكام الدين. وهم كلهم حاليًا يبدأون خطبهم wلبسملة واحلمدلة وخيتمو¨ا 

زور وتصرفات �تان ودعوات حتريف للشريعة. أما صدق wحلوقلة، وما بني البسملة واحلوقلة أقوال 
التعامل مع األحداث ومعاجلة قضا[ األمة واحلرص على إسالمية الدولة وشعبها فكل األطراف كاذبون 

  .وال أثر ملرجعيتهم اإلسالمية يف نشاطهم السياسي مناهج وبرامج وتوجهات

عية، وهو صدق اليساريني يف دعو@م وعملهم هناك فرق وحيد نستطيع أن منيز به بني ذوي هذه املرج
املسماة "إسالمية" اليت تسري عمليًا يف الطوائف إلبعاد الدين عن الدولة والسياسة، وكذب غريهم من 

  .طريق فصل الدين عن السياسية، وتبشر به وتعمل به وله ومن أجله

ولكن دميوقراطية املغرب املخزنية  تبقى يف املغرب فئتان صادقتان حقا يف سعيهما هلدفيهما املتناقضني،
  :مل يتسع صدرها هلما
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حمجمني   فئة اليساريني األصوليني ِإْن كان بقي هلم وجود فعلي، على رغم أن السلطة حترص على بقائهم 
كخمرية احتياطية لكل غاية يرجى نفعها، وهم صادقون حقًا يف سعيهم إلقامة دولة ماركسية لينينية 

 أدبيا@م ومناهج عملهم وتكتيكا@م واسرتاتيجيا@م، وِإْن كان بنوع من الصبيانية الدينية، تبلور ذلك يف
واملراهقة واالشتغال wحلرائق اهلامشية، وقابلية السقوط يف مطبات املعارك اجلانبية اليت تقدح هلم 

  .األجهزة األمنية زxدها

ة اليت ما زالت بفضل هللا تعاىل وعونه ¶بتة أما الفئة الثانية، فتمثلها احلركة اإلسالمية املغربية األصيل
 العقود مل ينل منها ما سلط عليها طيلة سليمة العقيدة واضحة التصور اإلمياين،  اهلدف،بينة اخلطو 

املاضية من املطاردة والقمع واالضطهاد، بني مطارق األجهزة األمنية وسنادين سفهاء األحزاب 
)، وعدوانية املنظمات اليسارية والليربالية، ومشاغبات مراهقي ميةة على (نكهة املرجعية اإلسالاملستنبت

   .املاركسية وصبيانيتهم وانعدام النضج لديهم، وكراهيتهم املكينة لإلسالم عقيدًة وشريعًة ونظام حياة

  ...وللحديث بقية
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  حللقــة الثانــيةا

  املشهد السياسي يف العامل اإلسالمي:
  أسد علي ويف احلروب كما ترى :األنظمة اإلسالمية املعاصرة 

من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم 1425حنن يف شهر رمضان املبارك سنة  
، وقد وضعت احلرب على العراق أوزارها كما قدر مسعروها أو تومهوا، ومت احتالل جزء عظيم من بالد 

ص حكام األمة اإلسالمية، من عارض اإلسالم، واستذالل شع ب عزيز من املسلمني، فارتعشت فرائ
  .ومن كان يعيش يف حضنه األجنيب منهم

حمالة يتÙمن كان يعارضه أيقن أن دوره    ...ال 

ومن عاش يف حضنه تيقن أن ال وفاء له إال ملصلحته، وأن يوما 7كل فيه القطة اÎنونة أبناءها wلتبين 
  ...غري بعيد

wلقطب األوحد، على  واملدججمبا دعي دميقراطية،  املتدثرلالستعمار تيجة احلتمية هيمنة مطلقة والن
  .بالد اإلسالم السائرة إىل ردة عظيمة وتشرد للمسلمني أعظم

  فماذا دهى هذه األمة، وما سر اندحارها إىل هذا احلضيض املزمن؟

عن منهج هللا يف االعتقاد واإلعداد، وهذا حق يبادر بعضنا wإلشارة إىل احنراف احلكام واحملكومني 
  .الشك فيه، فا� ال يبارك أمة محلت أمانته وسارت على غري هديه، أو عملت على غري مرضاته

لكن مقاييس الدنيا وسننها املادية جعلت أمما غري مسلمة ترقى مراقي العز الدنيوي وتـتسنم قمم القوة 
  م مل نكن يف أقل تقدير على مستواهم ويف قو@م ومنعتهم؟وحتفظ دنياها وإن أضاعت آخر@ا. فل
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نستبعد من املسؤولية الشعوب بدءا، فالشعوب معتقلة يف أقفاص اجلهل واجلوع واخلوف واالنضباط 
الصارم لألجهزة األمنية ما ظهر منها وما خفي، وهي بذلك يف حكم القاصر، فاقدة ألهلية التصرف ، 

  .مضطرة للخضوع لقوانني احلجر

نستبعد العلماء ¶نيا، فمنهم طائفة يف السجون واملنايف، وأخرى سفرت إىل اآلخرة على أعواد املشانق، 
اخلوف واحلاجة إىل التزلف وعبودية الدرهم والدينار، وضعوا بني خيارين ال ¶لث جلأها وطائفة أخرى أ

حماولة... اخت اروا بطو¨م على كرامتهم، وسالمة هلما، اخلدمة أو التسفري لآلخرة، فهم ال حيلة هلم وال 
  .حاضرهم على جمد دنياهم وآخر@م

  !يبقى بني أيدينا يف مسؤولية ما حدث، حكامنا ( األعاظم)على رؤوسنا، الفئران حتت أرجل أعدائنا

فماذا دهى هؤالء احلكام حىت تعاظموا وانتفشوا على هامات شعو�م، وتصاغروا خائفني مذعورين، بني 
  واملستعمرين؟ أقدام الغزاة

 الكهمقفزهم ونطهم يف مجهور[@م الوراثية، وممت غض النظر عن مهازل وضعهم، وشطحاإنه ب
أفقدت األمة كل عناصر املنعة والقوة،  وه يف حق شعو�م من آ¶م وجرائماالستبدادية، وما ارتكب

بة وصدقا، فإن خط وبددت طاقا@ا العلمية واالقتصادية واخللقية، وروضت أو صفت أشد رجاهلا صال
  .سريهم يف احلكم، عندما خال هلم اجلو فباضوا وصفروا،ما كان ليبلغهم إال إىل هذا املصري وهذه النتيجة

  :انقسم حكامنا فئتني يف البدء، زمن الثنائية القطبية يف حكم العامل،

وجبرها، فاحشتها  ، استدفؤوا بد¶رها، واستطابوا مثارها، عجرهاةالرأمساليمعسكر فئة ارمتت يف حضن 
ومخرها وقمارها ودعار@ا. ونسوا أ¨م جمرد خرفان مسينة يف مزرعة مهما رعاها مالكها واسرتعاها، 

  .وأطعمها وسقاها، فالبد أن Ùيت يوم حيتاج فيه إىل حلمها اللذيذ وصوفها الدافئ
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هللا تعاىل، أو يف سبيل السذاجة حد الدفاع عنهم لوجه  بهمنظمة خريية، بلغت هذا املعسكر وتومهوا أن 
ال  هم وعديدهم، واعتقدوا جازمني أن@اإلنسانية، فناموا بقضهم وقضيضهم، واستناموا جيوشهم بعد

  .ال يلهو وال يلعب، إنه يعد املأدبة لنفسه، ويهيئ قصعة املسلمني لسد جوعتههو . و يهإال إل هملجأ من

ما، بقبضة التحدي، ورفعوا شعارات التحرر والتقدم أما الفئة الثانية من حكامنا فقد لوحوا يف مرحلة 
  :والقوة، ولكن شاب ما أعلنوه من أهداف، وما استهدفوه من غا[ت، ثالث خطا[ وعاهات

أوالهن تكبيلهم شعو�م وقمعها واضطهادها، فتحولت طائفة كبرية من هذه الشعوب لفراغها الروحي 
خيصة لألجنيب،  مهها الوحيد االنتقام للنفس واستئصال والعقدي وما جثم عليها من مظامل إىل أدوات ر 

القمع واالعتقال الظامل ولو vظلم منه. وحتولت طوائف أخرى لدعوة اإلصالح واليقظة فكان نصيبها 
وفقد بذلك هؤالء احلكام 7ييد شعو�م وعو¨ا وتضامنها ومؤازر@ا يف عملية التحرر  وأعواد املشانق.
  .املعلنة شعارا@ا

الرأمسايل حالفوا املعسكر الشيوعي بكل صدق ووفاء وبالدة املعسكر أجل مواجهة عدوانية  ومن
تسليحا ذاتيا الذاتية علما واخرتاعا وصناعة و  وغباء، ومل يهتبلوا فرصة هذه العالقة الطارئة لبناء قو@م

، فتحولت بذلك متطورا ورادعا، بل عكفوا عل استرياد ما تقادم وتالشى وجتاوزه الزمن من األسلحة
ثكنا@م إىل مقابر لنفا[ت الصناعة السوفيتية، ومدارسهم احلربية إىل مصادر رزق( خلرباء ) االحتاد 

  ."السوفييت من الدرجة العاشرة أو احلادية عشرة. وبطاx@م إىل مكامن لرجاالت "الكاجييب

ت ) أسلحته، جهال منهم vبسط و¶نيتهن التوهم vن االحتاد السوفييت يتفضل عليهم مببيعات ( خردوا
  .قوانني التعامل السياسي واالقتصادي بني األمم

أدعى الستمرار التعاون مع  صرفا معتقا أو مموها مشوw و¶لثة األ¶يف ظنهم أن استرياد الفكر الشيوعي
، معسكره، واستدامة عونه ومحايته، ففتنوا بذلك شعو�م املسلمة اليت انتفضت للدفاع عن عقيد@ا

وانشغلت عن البناء يف معارك حامية ضد العقيدة الغازية الوافدة على أسنة الدwwت املشرتاة، ورماح 
  .األحزاب الشيوعية امللحدة
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  أكثر من جبهةوكانت نتيجة هذا التحالف الغيب الطائش، هزمية منكرة مسوها نكسة، على 

حكم الشاه يف إيران وأسست  مث طفت على السطح على التوايل فئتان أخر[ن، فئة ¶رت على
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، وفئة يف السودان، أطلقت على نفسها لقب حركة اإلنقاذ اإلسالمية، 

  .وأسست نظاما سياسيا دعوه إسالميا

وأمل املسلمون خريا ونصرا لألمة قاطبة، بربوز جنم نظام سياسي إسالمي يف إيران، إال أن هذا األمل  
خبا وانطفأ، برتاكم أخطاء قاتلة ذاتية من صلب تفكري القائمني على اجلمهورية الوليدة، يف مقدمتها ما 

حمور صلب ميتد من طهران  صرح به أقطا�ا فرادى ومجاعة، من أن اهلدف األول يف اسرتاتيجيتهم بناء
إىل لبنان عرب سورية، الكتساح املنطقة العربية، وحترير مكة واملدينة أوال، وفلسطني آخرا وأخريا، 
معتربين العراق" سدادة القنينة العربية " اليت البد من انتزاعها. وبتعاظم مؤامرات خارجية كانت بعض 

  .العربية غطاء هلا وترسا وخملب قطالدول 

إخفارهم أما أسطورة جبهة اإلنقاذ وحكومتها اإلسالمية يف السودان فيكفي لبيان حقيقة إسالميتهم 
مسامهتهم يف تصفية أحد أقطاب املعارضة العراقية من آل احلكيم كان يف ضيافتهم ذمتهم اإلسالمية و 

من vس شديد  استخبارات صدام حسني،  مث انقال�م على بعضهم، وما جيري بينهم وأما¨م على يد
  .و@ديد ووعيد، ومطاردة وتشريد

أما جوهر ما قدموه بديال لنظم احلكم السائدة يف األرض فال يتجاوز حكما فرد[ مغلفا بشعارات 
 wس شديد، أهدرت فيها دماء املسلمني عرv جوفاء لشورى على ¨ج دميقراطي مزيف، وعدوانية ذات

  . وعجما

عوات للرشد والتوبة والوحدة وإعداد القوة بني فرتة وأخرى، لكن ال ننكر انطالق دومع ذلك فإننا 
  .ضجيج الباطل أخفتها، والقوم يف الضالل سادرون، وما أنت مبسمع من يف القبور
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وما فتات مائدته،  وننتظر الذين ي أعوانهلكل أسد هكذا حتول العامل إىل عرينني ألسدين مفرتسني، 
. وكالمها يتنازعان على ثالثة قطعان أغنام من حكام ملسلمنييف بالد ا يفضل عنه من جيف الفرائس

  .املسلمني وشعو�م املعتقلة لديهم

  .ينتظر الذبحالشيوعية قطيع يف احلظرية 

  .ينتظر السلخالرأمسالية وقطيع يف احلظرية 

  .وقطيع نظامني إسالميني مفتونني حبساwت صغرية وأطماع \فهة، ينتظر املسخ

أن  نا، واكتشف حكامالرأمسايلسقطت القطعان كلها بيد األسد املعسكر الشيوعي مث بعد اندحار 
القطة اÎنونة تتأهب ألكل أوالدها wلتبين، حكامنا اليمينيني أصحاب" الفخامة واجلاللة والسمو 

  )،اظموالعظمة"، وأبناء غريها wلتبين حكامنا اليساريني "املهيبني األماجد"، ومنقذينا اإلسالميني (األع

  الغباء واجلهل .وكل القطعان مصطفة ال حول هلا وال قوة أمام جمزرة التاريخ ومقصلة 

  :واحلال كما نرى

  ...نامجالُ  تْ قَ وِ ْـ نُـ است

  .لت بالدx، وأهينت معتقداتناهكت أعراضنا، واحتُ ُـ لت نساؤx، وانتذِ ُـ واست

.. مل املعسكر الشيوعياستنار بنار  ، ومنالرأمسايلوركع حكامنا، من استدفأ منهم يف حضن املعسكر 
جيدوا مغارة أو مهرw إال أن حيتموا مبا احتمي به أحدهم يف يوم عصيب، من سيف اإلمام علي رضي هللا 
عنه، والقياس مع الفارق... لكن ليس للعدو عفة اإلمام وال حياء اإلمام، وال إwؤه وشهامته، وال 

  .إعراضه عما خيل wملروءة وخيدش احلياء

  :هكذا انكشف الغطاء، وظهر حكامنا على حقيقتهم

  !...أسود على شعو�م... ومع العدو فئران
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يف هذه الظروف القاسية يتساءل ذوو النوا[ الطيبة: أين الدعوة اإلسالمية؟ أين الدعاة الصادقون؟ 
  ماذا شغلهم عن نصرة األمة وإنقاذ البالد والعباد؟

واجلواب يعرفه القصي والداين، لقد سلط عليهم القتل والسحل واالغتيال واملطاردة، بل حىت التسليم 
لألجنيب حينا، أو تكليفه بقصفهم وسحقهم والتمثيل �م، وحتول  احلكام العظام بذلك خمربين من 

  األجنبية شرقا وغرwالدرجة العاشرة لألجهزة 

ئة خمتصرة ملا حنن بصدد التأريخ له من أمر ِنشأة احلركة وبعد، فهذه أرضية وصفية موجزة وتوط
اإلسالمية املغربية. وللتاريخ كما هو معلوم طريقتان للسرد والتدوين، طريقة طردية تبدأ من املاضي 
متجهة للحاضر، وطريقة أخرى عكسية تتجه من احلاضر للماضي، هي اليت آثر@ا يف هذه العجالة، ملا 

معرفة أرضية االنطالق احلالية واختاذها مسبارا ملدى جناح املسرية أو فشلها، وتسجيل هلا من مزا[ أقلها 
  .شهادة للتاريخ على حال األمة ومآهلا

  .ذلك أن معرفة واقع احلال شرط ضروري الستقامة النهج وصدق الشهادة وثبات اخلطو  

أواخر ستينات القرن املاضي، هذا ما سرت عليه منذ فكرت يف 7سيس احلركة اإلسالمية املغربية يف 
قمت أوال بدراسة الساحة السياسية والدينية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية زمن 
حماكمتها لتطورات ما جاء بعدها من  التأسيس، مث دونت ذلك يف دراسات حالفها الصواب عند 

ت املستقبلية، وشابتها حدة مرحلة أحداث، وشا¨ا هامش بسيط من اخلطأ شأ¨ا يف ذلك شأن الدراسا
الشباب واندفاعاته،  كما بذلت ما وسعين من جهد لدراسة نفسيات الفاعلني يف احلقل السياسي يسارا 
وميينا ومعرفة خبا[ توجها@م وخلفيات سلوكيا@م، ساعدين على ذلك ختصصي يف اÎال التعليمي تربية 

ولعل القارئ الكرمي يعود إىل بعض ما نشر يف ستينيات  وإعادة تربية وعلم نفس وطرق تعليم وتعلم،
القرن املاضي وأول سبعينياته، مما مل تتلفه ثالثينيات الغربة واهلجرة واملطاردة ومصادرة احلر[ت 
واملمتلكات، ويف مقدمة ذلك مقالة نشر@ا بدون توقيع يف جملة الغرwء اللندنية بعنوان " املغرب يف 

ل الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي واحلزيب ببالدx حينئذ، ودراسة دوامة الصراع "، حو 
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مستقبلية أخرى مطولة عن احلالة الرتبوية والتعليمية ومآهلا، وعن واقع الناشئة املدرسية وما ينتظرها من 
قيع، خماطر إن مل يتدارك األمر áعادة بناء املنظومة الرتبوية على أسس سليمة، نشر@ا كذلك بدون تو 

على حلقات متوالية يف الصفحات األوىل من صحيفة "احملرر" الناطقة wسم االحتاد الوطين للقوات 
م، قبيل اختطاف املهدي بن بركة v[م، وكان الداعي 1965الشعبية، يف موسم الدخول املدرسي لسنة 

ك مسؤولية يف قطاع التعليم لعدم مهرها بتوقيعي جتنب املتابعة القانونية واإلدارية ، لكوين أحتمل إذ ذا
الرمسي، ومازلت أذكر عندما أحيلت هذه الدراسة إيلَّ لتصحيحها يف مطبعة اجلندي روش، كيف جلس 
جبانيب األستاذ عبد القادر الصحراوي رمحه هللا تعاىل، وكان من كتاب اجلريدة ، قبل أن يلتحق رئيسا 

قاف والشؤون اإلسالمية، واقرتح علي نشرها يف  لتحرير جملة " دعوة احلق " اليت تصدرها وزارة األو 
كتاب مستقل. هذا wإلضافة إىل ما نشرته قبل ذلك wسم مستعار يف جريدة األهداف عن الوضع 
التعليمي مبختلف مناطق املغرب منطقة منطقة. وما حاولت به النصح املباشر للمسؤولني فكان عاقبة 

سفي، بل والشتائم العلنية، مثلما وقع يف مدرج كلية العلوم، أمري لديهم االضطهاد اإلداري والنقل التع
  - وقد عني وزير للتعليم جديد هو األستاذ عبد اهلادي بوطالب، ودعا كافة املسؤولني يف التعليم 

لندوة طلب منهم مصارحته فيها wلواقع كي يستطيع إصالحه، فصدقت كالمه وأعلنت  -وكنت منهم
رين ما ينوء به القطاع التعليمي من مشاكل تربوية وإدارية ومالية @دد له على مرأى من مجيع احلاض

مستقبل الناشئة، وبدال من استماع النصح واملصارحة انطلق يف شتائم مقذعة أقلها قوله : " حنن 
 –دعوxك بصفتك الرتبوية ال بصفتك النقابية"، لوال أن األخ األستاذ أمحد بن اليمين مدير ديوانه 

سرب  -ين حق املعرفة يف حزب االستقالل مع الزعيم الراحل عالل الفاسي رمحه هللا تعاىل وكان يعرف
إليه أثناء حديثه وريقة اطلع عليها فغري هلجته فجأة إىل نوع من العتاب املتودد، وختم كلمته مبخاطبيت 

ع من قائال : هل لك من تعقيب [ أخ عبد الكرمي؟ فلزمت الصمت ومل أجب. وبعد حوايل أسبو 
احلادثة دعاين إىل مكتبه للمناقشة واحلوار واملصاحلة كما ذكر يل أثناء اللقاء. مث تبني يل بعد ذلك 
بقريب من الزمن أنه صدقين يف تلك اجللسة االستماع واالنتصاح، وكان مما نفذ من اقرتاحايت إعفاء 

تدريسا يف املعاهد واملدارس  اÎندين املثقفني من اخلدمة العسكرية وتكليفهم vداء واجبهم الوطين
      .الرمسية
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  )احللقة الثالثة(

  الذاكرة السوية تعرف من الساحة اإلسالمية وتنكر

إن التاريخ احلق هو ما نعيشه ال ما نرويه، أما ما نكتبه فهو رجع الذاكرة التارخيية إذا ما حتررت من 
ص والتدقيق، واستقراء  مؤثرات النفس واهلوى والوجدان واملزاج، وكانت أداة موضوعية للفهم والتمحي

جزئيات الكليات ومفصالت اÎمالت، واستخالص نتائج املعطيات واملقدمات، وهي بذلك وسيلة 
  .للرشد والسداد وجناح األعمال

كما أن امنحاء الذاكرة vعراضه نسياx أو ضعفا أو انتقائية، يفقد املرء القدرة على استيعاب واقع 
كمة وحسن تقدير للعواقب، ودقة حتديد لألهداف، ووضوح رؤية للمعضالت الطارئة وحلوهلا احلياة حب

حماوالت  احملتملة. وذلك من أهم دواعي الفشل لدى األفراد واجلماعات واألمم يف جمال السياسة و
  .التصنيعالنهوض االجتماعي والثقايف والعقدي، وميادين العلوم والفنون واإلنشاء والتعمري واالخرتاع و 

حمكوم عليهم vن يعيدوا متثيل أحداثه " ، أي اجلكماء يقول أحد : " إن الذين ال يتذكرون املاضي 
vن يعيدوا جترع إخفاقهم أو إخفاق غريهم فيه. ألن تذكر املاضي بتجاربه عصمة من حمكوم عليهم 

  .اخلطأ يف احلاضر ودعامة بناء للنجاح يف املستقبل

لدى األمم والشعوب واألفراد واجلماعات وقايٌة هلا من االحنراف، ومناعٌة ضد  إن ذاكرًة قويًة يقظةً 
الفساد، ومحايٌة من تكرار األخطاء، وأداٌة لإلبداع واالخرتاع، ودليٌل على متاسك مراحل تطورها ماضيا 

  .وحاضرا ومستقبال، وِنْرباٌس لوضوح رؤيتها وسالمة ¨جها ورشد تصرفها وصالبة بنائها

ن ضرب الذاكرة وسيلة مثلى ملن يريد ختريب حياة أمة أو مجاعة، وحتويلها إىل كائن بليد غيب لذلك كا
  .جاهل ينكر أwه وأمه وأخاه ونفسه، كائن ال هم له إال الرتدد بني مائدة الطعام وأريكة النوم واخلمول

 فقط، ولكنين أعين إنين ال أعين wلذاكرة \ريخ الشعوب واحلركات واألشخاص، طبيعيني أو اعتباريني
ئة تشد أزر �ا مفهوَمَها جبميع أوجهها اليت ُتَكوُِّن منها ُكالâ مرتافدا ووحدًة متماسكًة غَري قابلة للتجز 
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ومتده  يف كل حالة مبا حيتاج إليه،وترسخ خطواته على جادة احلق والصواب  صاحبها وتثبت فؤاده،
  .والتصرف السليم

أمر الرشد فيه يرفدك عقلك بتجارب سابقة 7خذ بيدك إىل الرأي فعندما يعرتضك موقف ال تدري 
السديد واملعاجلة الناجعة، وتلك هي الذاكرة االجتماعية، خزان اخلربة وذخرية املاضي ومسبار 

  .املستقبل

، فريق قلبك وتشعر بشعور أهله وأبنائه عائلها سجينا أو منفيا أو شهيدا وعندما يصلك نبأ أسرة غاب
تكون الذاكرة الوجدانية لديك حافزا للوفاء وهاد[ للنصرة، ودافعا إىل أن َختُْلَف أخاك يف وأرحامه، 

  .أهله وذريته خبري، مهما كان خالفك معه

وقد تستهوي املرء غواية خملة wملروءة، فيَـُهمُّ �ا لوال أن يستنقذه َتَذكُُّر عهٍد بينه وبني ربه، ينتشله من 
 تعاىل �ا املصطفني من فس األمارة. وتلك هي الذاكرة اإلميانية اليت زود هللابراثن الشيطان وحبائل الن

  .201األعراف  }ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُرونَ { عباده

كَّم فيها العقل وحاكمها إىل مبادئ كذلك تعرض لإلنسان أحياx ضالالت وأوهام يظنها علما، فإن ح
التصور اإلمياين السليم بدا له عوارها وتناقضها مع حقائق العلوم وبديهيات الفطرة، وتلك هي الذاكرة 

  .يف وجهها الثقايف، وموردها العلمي

كما متر األمم عرب مراحل تطورها vحداث متداخلة غامضة، حيار املالحظ واملتتبع يف فهمها والتعامل 
معها، إال إذا استلهم ذاكرته السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، حينئذ يهتدي إىل الصواب يف 

  .الفهم والتصرف

إن الذاكرَة بكل هذه االعتبارات ُكلٌّ ال يتجزأ، وإمنا تتمظهر يف كل حالة مبا يؤازر صاحبها، وهي بذلك 
ألمة عنها. وَمَثُل فاقد الذاكرة َكَمَثل األعمى األصم قوة مغروزة يف الضمري، ال غىن للفرد واجلماعة وا
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حميطه ( َهلُْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن ِ�َا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال يـُْبِصُروَن ِ�َا َوَهلُمْ   آَذاٌن األبكم املبتور من أسرته وجمتمعه و
  .179لَِئَك ُهْم اْلَغاِفُلوَن ) األعراف َال َيْسَمُعوَن ِ�َا ُأْوَلِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوْ 

لقد كان َهمُّ حركات االستعمار اليت اجتاحت العامل اإلسالمي يف القرون الثالثة املاضية أن متحو ذاكرة 
األمة \رخييا وثقافيا وتراثيا ودينيا واجتماعيا، كي يعاد شحن الفراغ املستحدث يف حيا@ا مبا حيقق 

  .واستباحة العرض واملقدرات والثروات اهلدف من احتالل األرض

هذه احلالة أيضا تنسحب على احلركات التغيريية اليت تنهض يف األمم والشعوب لتصحيح املسار 
والتوجه، فيحاول خصومها برتها عن ماضيها و\رخيها ورصيد جتربتها وخرب@ا، وذلك ألن الذاكرة رصيد 

ر مبادئها ويقوي زخم االندفاع حنو غايتها ومرماها، سواء هلا مثني، يطور نضاهلا ويثبت خطاها وحيفظ طه
يف ذلك وجهها التارخيي الذي يرشد مشاريع املستقبل ويضع احللول ملستجدات احلاضر، أو وجهها 
الثقايف الذي يستقيم به التعامل مع حقائق األشياء، أو وجهها اإلمياين الذي حيفظ به العهد مع هللا ، 

  ...فيق العقيدة، أو وجهها الوجداين الذي ُيْشِعُر املرَء حبال أهله ومعاxة أمتهومع الصاحب wجلنب ور 

إن حركتنا اإلسالمية أيضا ليست بدعا من احلركات، فلها كما هو شأن اÎتمع اإلنساين يف جتمعاته 
حمنة أحزان، وحلظات إشراق وإحسان، ورصيد خربة  وتكتالته، ذاكرة جتارب وثقافة، ومعاxة آالم و

يضاهي ما لدى احلركات غريها، وذاكر@ا بذلك ذخر حيافظ عليه، وكنـز ينبغي محايته من االمنحاء 
ص   .والتزوير والتحريف والتوظيف االنتهازي الرخي

وإن نسياَن جيل الدعوة الناهض ملاضي حركته، وعدَم استفادته من جتار�ا وخرب@ا ومراحل 
ص هلا أو خا¨ا، وبني من مهد هلا السبيل أو مكر �ا، وبني من أركبها  تطورها،وعدَم متييزه بني من أخل

ظهره أو ركب ظهرها... كلُّ ذلك مدعاٌة لفشل احلاضر ونذيٌر w¨يار املستقبل، سواء كان هذا النسيان 
حمو الذاكرة، أو كان تغييبا ماد[ ومعنو[ لرجاهلا الذين  نتيجة لتزوير التاريخ، أو متويه األحداث، أو 

  .ت بصما@م يف خطى سابقة أو مراحل متقدمةارتسم
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هذا حال الساحة اإلسالمية يف مغرب التشرذم الدميقراطي وغثائية احلزبية ومنتسيب " نكهة املرجعية 
  .اإلسالمية "، وملتقطي فتات " كعكة " السلطة

ا وهم صبية أو أُْلِقي نظرة فاحصة على هذه الساحة فأعرف منها وأُْنِكر، أعرف أفرادا انتسبوا حلركتن
بَـْتُه السجون واملعتقالت واملنايف، وآخرون منهم غيبتهم  غلمان أو يف شرخ الشباب، بعضهم غيـَّ
الشهادة أو املوت فالتحقوا wلرفيق األعلى، فعليهم من هللا الرمحة وهلم منا التحية الطيبة والدعاء 

  .الكرمي

َعِة طاعمني كاسني، يتزلفون القائم والقاعد، وكانوا من وأُْنِكُر أفرادا َحطُّوا رحاهلم يف ساحة الذل والضَّ 
قبل يف صفنا ومن بين جلدتنا، فغر@م األماين و�ر أعيُـَنهم بـَْهَرُج الدرهم ، وتنكروا لكل العهود، وخانوا 

  .القريب والبعيد، وتربؤوا من السجني واملنفي والشهيد

عليها ومطارد@ا، استلحاَق ز[ٍد vيب سفيان، فهرجوا  وأُْنِكُر آخرين اْستُـْلِحُقوا حبركتنا يف زمن البغي
  .ومرجوا وعاثوا َعْيَث الثعالب يف املََقاِثي واجلرذان يف خمازن املؤن

وأُْنِكُر غريَهم كان ُيَظنُّ �م الرشد، فانغمروا يف شطحات بذيئة، رمت �م يف مزالق الفنت، واحنطت �م 
  .إىل دركات املهانة والصغار

الفشل الذريع مصريا لألمة إذا أصبحت كلُّ قبيلٍة فيها أمًة، فإن السقوط الرهيب حتميٌّ ألي وإذا كان 
  .تنظيم صار فيه كلُّ انتهازيٍّ حركًة، وكلُّ نصاب حزwً، وكل وصويل شرذمةً 

هذا ما خطط له أعداء حركتنا منذ عرفوها وقرروا تصفيتها وتوظيف شظا[ها، إال أن إرادة هللا تعاىل 
ُر اْلَماِكرِيَن ) األنفال غالب ُ َخيـْ ُ َوا�َّ   30ة ( َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر ا�َّ

  وللحديث بقية

  احللقة الرابعة
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حمو الذاكرة ومصادرة التاريخ حماوالت    مناذج من 

  الذكاء! "الذي يـَُزوج الَبْخراَء من فاقد الشم "

ذاكرة احلركة اإلسالمية املغربية، وتغيري اتبعت األجهزة املختصة عددا من األساليب املعقدة لـمحو  
حماولة االستئصال سنة  . وقد 1975مسارها القومي منذ مرحلة النشأة والتأسيس، مث بعد عملية 

ساعدين على رصدها وإفشاهلا أمران، أوهلما معرفيت الدقيقة خبرباء هذه العمليات وطريقة تفكريهم، أثناء 
حماولة كثري منهم التقرب إيلَّ ممارسايت السياسية احلزبية والنقابي ة، وبعد ظهور أمر احلركة اإلسالمية و

واستقطايب وتضليلي عن هديف اإلسالمي األصيل الذي ¨ضت من أجله؛ واألمر الثاين بقاء تنظيم 
العمق خفيا على صبية مرحلة التأسيس مما يسر الرصد واملتابعة وإحباط مناورات الدس والتخريب.  

صبيانية اليت تنشرها االستخبارات عن \ريخ ومهي لنا wسم شرذمة بيادق اخلطيب وليست الرتهات ال
  .ويف صحيفتهم إال حلقة من حلقات حتقن �ا عقول السذج يف الساحة

  .إن ما تنشره هذه الزمرة حاليا ال تـُْعَرف خلفيُته واضحًة إال مبعرفة كاتِبه واملشرِف على نشره

تني، عرفت قريبا له كلف مبالحقيت عن طريق اهلاتف الذي كان والكاتب من املستلحقني املستنب
يقصفين به من فرنسا وسويسرا ويطلب من خالله لقائي من أجل مساعدته على وضع سيناريو فيلم 
سينمائي زعم أنه يعد إلنتاجه عن حياة األمري عبد الكرمي اخلطايب، وكأمنا نسي أو جهل أن مؤامرة 

ميكن أن تعاد إال بطريقة هزلية كاريكاتريية. أما الكاتب نفسه فقد عودوه اختطاف املهدي بن بركة ال 
على اخلدمة طمعا ورغبا وحولوه إىل مكرب صوت ملا ال يستطيعون اجلهر به من الزور ومنكر القول 
وتلفيق األخبار، واستغلوا فيه عجزه عن التحرر من ربقة احلاجة إليهم، على صغر سنه وخائر مهته، 

طبق مبا يسخرونه له من إشاعة أكاذيب عن فرتة مل يكن مولودا فيها، فرتة ما زال رجاهلا أحياء وجهله امل
  .وال ميكنه الكذب عليهم فيها
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، عاملناه 1975فقد كان غالما يف حركتنا قبل ضر�ا سنة  حينئذ أما املشرف على حترير الصحيفة
ص يطعم أسرته حراما، wحلسىن واإلحسان، وعندما شكا إيل مستفتيا، وهو يف املر  حلة الثانوية، أن أwه ل

نصحته بسرت أبيه ووعظه سرا ومساعدته على الكسب، وخصصت له احلركة مساعدة ثالثني درمها 
، مث ملا حصل على الثانوية العامة أرسلته احلركة إىل مدينة فاس كان الشيخ كمال يسلمها له  أسبوعيا

وطعامه وملبسه ودراسته ؛ لكن بدأت الشيطنة تتضخم لديه بنفقة كنت أرسلها من السعودية ملسكنه 
  .وتظهر يف معامالته إلخوانه نصبا وابتزازا ألمواهلم، وفتاوى مغرضة هلم بغري علم

أما الفتوى فعندما أفىت لشاب أعزب جبواز خلوته سفرا ومقاما بفتاة متزوجة بغريه، إذا ما سقاها فنجان 
  .لنب حيلبه من أمه وÙتيها به

ما النصب واالبتزاز والسرقة، فعندما اتصل يب أثناء هجريت يف السعودية، وطلب مين تغطية مثن آلة " وأ
رونيو" لطبع نشرات دعوية، فأرسلت له صكا مصرفيا بقيمة مليون ونصف سنتيم، تسلمه وصرفه، 

wص املذكور جيمع اكتتا  ملعاجلة بعض لكنين عندما اتصلت wإلخوة يف الدار البيضاء أخربوين vن الشخ
الشباب يف فاس من سرطان أصيب به، وأن غالبيتهم سامهوا يف االكتتاب، حينئذ اتصلت vحد 
الشباب الفاسيني القياديني وسألته عن مقدار نفقة عالج األخ املريض ألساهم يف تغطيتها، لكنين 

ص املذكور جلمع مثن شراء " آلة رونيو ". وكانت  فوجئت مبا ذكر يل من أن األمر جمرد خدعة من الشخ
احلصيلة ابتزازي يف هجريت والنصب على أعضاء احلركة يف عدد من املدن جلمع ماليني السنتيمات 

  .واالستئثار �ا، وكانت عاقبة أمره أن طرد من احلركة

ويف سنة أخرى بعد ذلك وكنت قد زودت جلنة شبابية برصيد مايل بسيط لتنقلهم ودعو@م وéلة كاتبة 
يو، فوجئت اللجنة vحد الشباب الذي wعوا أنفسهم لألجهزة يزورهم مدعيا vنه كان يف مكة وآلة رون

لز[رة الشيخ مطيع مث قدم هلم مترا وماء زعم أ¨ما هدية هلم من احلرم الشريف  وبئر زمزم، وهو مل يزره 
كاتبة وآلة الرونيو مطلقا،  وأنه حيمل مين إليهم رسالة مفادها أن واجبا عليهم أن يسلموه اآللة ال

ورصيدهم املايل وتقريرا عن أعماهلم وأمساء من معهم، فصدقه الشباب ولبوا رغبته فسلم كل ذلك إىل 
 . �w ضابط الشرطة اخللطي، مث بعد أن أخربوين اخلرب عرفوا أ¨م وقعوا يف مصيدته، ألنه خدعهم  
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بون واللصوص جتد األجهزة وفرة ممن ال عجب إذن مما يقوم به هؤالء،  فحني يتصدى للدعوة النصا
املأجورة،  احلكومة يقوم هلا vدوار التخريب والتجسس يف مقابل رفعهم إىل حضيض الربملان املزور و 

ال يتورع عن أو خيدع إخوانه ومن جيرؤ على التشهري بوالده ووصمه wلسرقة من أجل دراهم معدودة 
  .عتها وتزوير \رخيها إذا كان ذلك يوفر له ماال وترقيةالتشهري wحلركة اليت أحسنت إليه، وتشويه مس

 همصحفبعض إن هذه احلمالت اهلادفة إىل مصادرة \ريخ احلركة اإلسالمية املغربية مع ما تنشره حاليا  
حماوالت ال تكاد حتصى منذ سنة    .وقبلها 1975ليست wجلديدة علينا، فلقد تقدمتها 

حماولة بـَْرتِ القي  1975بعد  ادة املؤسسة وَوْصِمها مبا ال عالقَة هلا به، وِنْسَبِتها لغري العمل كانت 
اإلسالمي. لوال أن قيض هللا تعاىل خروجي إىل املشرق العريب، وما قام به إخوة لنا يف الكويت من نصرة 
فضحت املؤامرة وبينت الوجه اإلسالمي للقضية إعالميا وحركيا، خاصة يف جمليت اÎتمع والبالغ، 

نظمات الطالبية اإلسالمية العاملية. فبادرت األجهزة املغربية إىل إرسال سوري متمغرب هو عمر �اء وامل
حماولة تشويه مسعيت لدى اإلخوة اإلسالميني  الدين األمريي، كلفته áيقاف احلملة الصحفية املناصرة لنا و

األجهزة، وكان من أمر ز[رته يف الكويت، و االفرتاء على القيادات الداخلية حلركتنا مبا زودته به 
  .للكويت ما أ¶ر استغرايب وعجيب ومل أروه من قبل إال للخاصة

ذلك أنين غفوت بعد صالة صبح أحد أوائل أ[م مقامي يف الكويت فرأيت األمريي يف املنام وقد دخل 
ال أن علي يف يده خنجر يريد أن يطعنين به، وليس لدي سالح أدافع به عن نفسي، فلم يكن مين إ

استغثت wسم اجلاللة صائحا vعلى صويت "  هللا " مث استيقظت مذعورا. والعجيب يف األمر أن أحد 
اإلخوة اإلسالميني القياديني فاجأين wلز[رة يف ظهر اليوم نفسه خمربا بوصول األمريي إىل الكويت، وأنه 

البلد، وعاتبهم على مساعد@م  التقى بعد ساعات من وصوله ببعض اإلخوة اإلسالميني ذوي النفوذ يف
وأن األمن اكتشف يف حسايب املصريف حتويال ماليا من اجلزائر،  وإيوائهم يل، وزعم هلم أنين رجل شيوعي

حممدا   عمره حينئذ كان مخس عشرة سنة، وما زالت حلد اآلن آ¶ر السياط على ظهره ( وأن ابين 
والورك لديه إىل اآلن شهادة على ما عاىن من wدية، وجزء من جلدة رأسه مسلوخا، وآالم الركبة 

تعذيب يف املعتقل ) قد صرح للشرطة اليت كانت تستنطقه يف املعتقل vنه ال يصلى إال vوامر من 
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والده، وال تربطه رابطة wحلركة اإلسالمية، مث طلب منهم أن يعقدوا له اجتماعني أوهلما ثنائي فقط بينه 
ضرونه جبانب عبد الكرمي. وملا طلب مين األخ الزائر حتديد موعد وبني عبد الكرمي، والثاين حي

  :االجتماعني قلت له

أما اللقاء الثنائي فال داعي له، ألنين ليس لدي سر أريد قوله له أو االستفراد به ألجله، وأما اللقاء  -
  .العام حبضوركم فنعم

ربيين املستشار بوزارة الصحة ويف مساء نفس اليوم كان اجتماعنا ببيت األخ الدكتور عصام الش
  :الكويتية، وبعد التحية وتبادل كلمات اÎاملة املألوفة بني الناس، wدرين األمريي بقوله

[ أخ عبد الكرمي، أx كما تعلم ال xقة يل وال مجل يف األمر، ولكنك أعرف بقومك، وهم يشيعون   -
حممد الشرقاوي (صهر عنك ما يشيعون، وقد جئت wتفاق مع الدكتور اخلط مللك ووزير ايب واألستاذ 

  .الدفاع السابق) لز[رتك ومباحثتك يف املوضوع وكيفية معاجلته

  :أجبته قائال

قبل أن أرد على قولك أود أن أخربك vن اإلخوة أخربوين مبا جئت له وما جئت به من مزاعم، مث   -
ة ومتهيدا: أََتْذُكُر يوم شكوَت إلـيَّ أن تربية أبنائك أن ُأذَكَِّرك ببعض املواقف السابقة لتكون تذكرة وعرب 

7ثرت vخالق املغاربة فقلت لك إنك مل تعش بني املغاربة ومل تلتق �م بعد وإمنا التقيت wلنخبة 
ال أعتز إال  السلطوية الفاسدة...؟ اآلن أقول لك إنك ستعرف ألول مرة مغربيا على حقيقته وإن كنتُ 

 مع قومي بعد وضاعة. مث أََتْذُكُر أنك اتصلَت هاتفيا ببييت مرة لتدعوين wسم áسالمي الذي رفعين
الديوان امللكي إىل حضور املسرية اخلضراء يف أكادير وأجابك ابين أمحد وعمره حينئذ مثاين سنوات، 

انب : إن أمي ال تتحدث لألجأمه لترتك لديها توصية، فقال لك vن أwه يف مكتبه، فطلبت منه مناداة
وعليك االتصال مبكتب والدي؟ فهل هذا تصرف صيب نشأ يف أسرة شيوعية؟ مث هل تذكر كم مرًة 
حممد  سعيت لربط الصلة بيين وبني كبار املسؤولني يف املغرب مثل األستاذ أمحد بن سودة، واألستاذ 

ية الشرقاوي الذي أخذتين إىل قصريه يف الرwط ويف الصخريات، وحدو الشيكر وزير الداخل
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املغريب...اخل؟ فهل كان ربطك هلذه الصالت وتنسيقك هلذه االتصاالت يتم لو كان لرجل شيوعي؟ أما 
التحويل املصريف الذي زعمت أنه وصلين من اجلزائر فأx أحتدى أ[ كان أن Ùتينا بصورة من الصك 

ويف جملة اÎتمع  اخلاص به وأx على استعداد للتوقيع عليه إن ثبتت صحته ونشر صورة له يف الصحف
حمنته، وقد جتاوزتَ خاصة حممد، واغتيابك له يف  من عمرك الثانية والستني،  ، وتبقى قضية �تانك البين 

يف جمالسك العامة واخلاصة vنك من جيل تالمذة اإلمام املرشد حسن البنا رمحه هللا  وطاملا افتخرتَ 
 مستوى غالم معتقل يف اخلامسة عشرة من تعاىل، فهل حيق يل أن أسألك: هل نزلت �ذا التصرف إىل

عمره أم أن ابين هو الذي ارتفع إىل مستوى سنك وسابقتك يف التلمذة على اإلمام حسن البنا رضي 
  هللا عنه؟

مل أكد أ¨ي كالمي حىت ظهرت على الرجل بوادر اإلرهاق واهلبوط فبادر الدكتور الشربيين áسعافه 
سري عليه اقرتح أحد اإلخوة احلضور 7جيل اجللسة إىل الغد على حبقنة يف العضل منعشة، وبعد أن 

  .مائدة الغذاء عند أحد الفضالء فتم ذلك

ويف الغد اعتذر األمريي vن ما نقله إىل الكويت جمرد أقوال لغريه، وحاكي الكفر ليس بكافر، ووعد 
اهم، مث عرض استعداده vن سوف حيل هذه املشكلة عند عودته إىل املغرب مع أصحاب القرار كما مس

رج أسريت من بيتها فاعرتضت على الوساطة وطلبت منه الكف للوساطة لدى األجهزة األمنية كي ال ختُ 
  . عنها

بعد حوايل أسبوع مما وقع تلقيت دعوة من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي لز[ر@ا، فسافرت إىل 
  :غرائب التقديرات اإلهلية ما يلي الر[ض ونزلت ليليت األوىل بفندق اليمامة فكان من

استيقظت منزعجا يف أول صباح يل مرة أخرى على الرؤية اليت رأيتها يف الكويت لألمريي ممسكا خبنجره 
، فاستعذت �w تعاىل من شره وشرها، وبعد الشروق قصدت مطعم الفندق لإلفطار فوجدته به على 

  .املائدة أيضا
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ملكرمة ففوجئت مبكاملة من األمريي وال أدري من دله على مكان بعد ذلك v[م سافرت إىل مكة ا
عليه لصديقي  إقاميت، وأمطرين خالهلا بوابل من عبارات االحتجاج والغضب ملا دعاه حتريضا مين

حاولت أن أبني له أنين  .ا للتوعية اإلسالمية يف السعوديةالشيخ محد الصليفيح األمني العام للجنة العلي
  :يتحدث عنه فلم يصدق، فختمت حديثي معه wلعبارة التالية ال علم يل مبا

امسع أيها الرجل، املوضوع الذي تتحدث عنه ال أعلمه مطلقا، وخصومتك مع الشيخ محد   -
، أنت عزيز مبكانتك عند السلطة املغربية اليت أرسلتك وترعاك، لصليفيح خصومة بني ندين متكافئنيا

x فمجرد مهاجر يف سبيل هللا ضعيف مستضعف ال قبل يل مبا تقول، وهو عزيز بني أهله وقومه، أما أ
  .فأرجو أن ال حترجين �ذه املواضيع

اتصلت wلشيخ محد عقب ذلك وسألته عن األمر وخلفياته فذكر يل أن األمريي قام يف الر[ض جبوالت 
ص شيوعي مثلي، لدى األمراء واملسؤولني األمنيني يف السعودية  حيذرهم من خطورة قبول إيواء  شخ

وأن الشيخ محد تصدى له وأفشل لدى املسؤولني مسعاه، وبني هلم @افت ما ينقله وافرتاء ما يدعي، 
  .وهو لذلك يف أشد حاالت الغضب والغيظ

أما األصل الذي حاول األمريي أن يسقط به علي @مة الشيوعية فيعود إىل ِنشأة احلركة الوطنية املغربية 
ر الفرنسي، وكانت يف مبتدئها سلفية التوجه إسالمية العقيدة، فانضم إليها وترىب يف املناوئة لالستعما

أحضا¨ا الشباب وكنت منهم، مث ملا خاضت  معركة املقاومة املسلحة ضد االستعمار الفرنسي سنة 
كنت بفضل هللا تعاىل من رعيلها األول، مث ملا حصل املغرب على استقالله انشق حزب   1953
ل الذي قاد احلركة الوطنية إىل جناحني ( حزب االستقالل األم ، وحزب االحتاد الوطين االستقال

للقوات الشعبية)، فكان حزب االستقالل مؤيدا للنظام بتوجه خنبوي علماين حيتفظ ببقا[ من رجال 
حممد املختار السوسي والشيخ الشهيد  احلركة السلفية املؤسسة ومنهم الشيخ عالل الفاسي والشيخ 

عبد العزيز بن ادريس رمحهم هللا تعاىل، وكان االحتاد الوطين معارضا للنظام بتوجه شعيب، وحيتفظ كذلك 
حممد العريب العلوي والشيخ  ببقا[ أخرى من شيوخ احلركة السلفية املؤسسة على رأسهم شيخ اإلسالم 

املقاومة على رأسهم عبد حممد احلمداوي والدكتور املهدي بن عبود وبعض الشبان السلفيني من مرحلة 
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ربه ( عبد الكرمي مطيع )، مث ما لبث أن هيمن على هذا احلزب تيار االشرتاكية بقيادة املهدي بن بركة، 
وفشلت خنبته اإلسالمية يف أسلمته فابتعدت عنه، واجتهت للدعوة اإلسالمية املباشرة خارج نطاق 

  .احلزبية

يوخ غي عمله لإلسالم واملسلمني، مع جمموعة الشوكانت يل جلسات مشاورة ومداولة حول ما ينب
حممد احلمداوي رمحهما هللا ومنهم الدكتور املهدي بن عبود والشيخ  املنسحبني من االحتاد الوطين

حممد تعاىل ، مث جلسات أخرى لتبادل الرأي حول املوضوع نفسه مع الشيخ عالل الفاسي والشيخ 
تقالل؛ ومن هنا كان املفصل احلاسم الذي انطلقت منه يف املختار السوسي رمحهما هللا من حزب االس

  .عملية التأسيس بعد أن استوعبت احلال وقدرت اخلطوات ومجعت آراء الرجال

هذه هي املرحلة الغامضة واملنطقة الغائمة يف \ريخ تطور احلركة اإلسالمية املغربية ونشأ@ا، وقد حاول 
األجهزة األمنية املغربية، وهو ما يفعله حاليا بعض املستكتبني األمريي استغالهلا وتوظيفها بتوجيه من 

  .من صبية الصحافة وشحاذي نكهة املرجعية اإلسالمية الذين جيهلون جهال مطلقا مبتدأ األمر ومنتهاه

تردد عليَّ مرارا الدكتور توفيق الشاوي، وكان  1979و 1976وخالل مقامي يف مكة املكرمة ما بني 
ويبدو أنه كان مكلفا من  رامكو مث ألول برملان مغريب مث لبعض األمراء يف السعودية،مستشارا لشركة أ

وظيفة لتمأل علي ويف كل مرة كان يعرض  قبل السلطة املغربية مبراقبيت وضبط حتركايت وجتميد نشاطي،
جمال وقيت وتسليين كما يدعي، عرض عليَّ مرًة االنتقاَل إىل السودان ألكون مستشارا للنمريي يف 

تطوير األربطة القرآنية فاعتذرت بكل أدب، وعرض عليَّ ¶نيًة العمَل بوزارة التعليم يف الر[ض مستشارا 
  :تربو[ فصرفته بكل احرتام، وكانت الثالثة عندما اتصل يب هاتفيا من جدة ودار بيننا احلوار التايل

ة أقطار عربية إللقاء بعض احملاضرات، قال: ما رأيك يف أن تعينك السعودية أستاذا زائرا تتنقل بني عد
 لك احلسن واملغربوالتنقل؟ لكن بشرط أن تنسى املويكون لك جبانب راتبك تعويض جمز عن السفر 

والغريب أن هذه املدة اقرتحها إدريس  ؟هلك وأبنائك إىل السعودية vبعد ذلك سنوات مث îتيك  مخس
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ة مبعوثه إيلَّ حيث عرض عليَّ أن أغادر ليبيا وأطلب البصري بعد ذلك عندما انتقلت إىل ليبيا بواسط
  اللجوء السياسي يف فرنسا مخس سنوات حتل بعدها القضية وأعود إىل الوطن. 

حماولتك املساعدة، ولكنين لست يف حاجة إىل هذا، فلدي ما  أجبته: أشكر لك اهتمامك وحسن 
و أختلى عن وطين، وجزاك هللا خريا يف  يشغلين وميأل وقيت، دعويت وبلدي، ال ميكن أن أنسى دعويت أ

  .كل األحوال، أما أهلى وأبنائي فلهم هللا تعاىل هو موالهم

  .قال: [ أخي ليكن يف علمك أن السعوديني متضايقون من وجودك يف مكة

قلت: األمر بسيط ، أغادر إىل أورw يف أقرب فرصة، فليس لدي هنا ما يربطين سوى احلج والعمرة 
  .مراراوقد أديتهما 

  .قال: أرى أن هذا سيجعلين أنفض يدي من قضيتك

قلت: ومن طلب منك أن تضع يدك يف قضييت أول مرة؟ انفض يدك عاجال من األمر، وشكر هللا لك 
  .عمل الفضويل الذي تقوم به

  .َقَطَع املكاملة، وتوجهُت مباشرة إىل شركة اخلطوط اجلوية وحجزت تذكرة للسفر إىل روما بعد يومني

مساء اليوم نفسه اتصل يب األخ الدكتور عبد احلميد أبو سليمان األمني العام للندوة العاملية  ويف
للشباب اإلسالمي ودعاين للقدوم عنده يف الر[ض فاعتذرت دون ذكر السبب، ولكنه أحل يف األمر 

توفيق فأخربته بعزمي على السفر مودعا، فقدم عندي مستفسرا ؛ وكان تعليقه على موقف الدكتور 
  :قوله

الدكتور توفيق الشاوي ليس سعود[ وال يتكلم wسم اململكة، فاعترب كل كالمه لغوا، اململكة العربية  -
أرض لك ولكل املسلمني، ولن ترى فيها ما يزعجك، وأنت يف ضيافتها على الرحب والسعة. مث أخذ 

  .جواز سفرى وكانت 7شرييت فيه لعمرة، فسعي لتحويلها إىل إقامة
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ا بعض ما كان يف اهلجرة، أما يف املغرب فلما بدت هلم مالمح الفشل سعوا إىل برت مجهور الدعاة هذ
 -عن القيادة واالستحواذ عليه، ويف هذا االجتاه َعَمَدْت vوامر أمنية جمموعٌة من صبية مرحلة التأسيس 

الزعم vن قيادة احلركة على رأسهم ثالثة غلمان من أسر فقرية يف حوايل العشرين من أعمارهم ، إىل 
تريد ضبط األعضاء، وأن على اجلميع القيام áحصاء دقيق يشمل كل اخلال[ وأمساء أعضائها 
وعناوينهم ومستو[@م الدراسية وحالتهم املدنية، مث سلموا ما استطاعوا مجعه من قوائم جلهاز محاية 

حممد الرود " DST" الرتاب الوطين   .)اين( عنانيدا بيد إىل احلسني مجيل و

حمو الذاكرة وإفساد التوجه العقدي للحركة أيضا ما قام به أحد املشعوذين  حماوالت  كما أن من 
املرتبطني wألجهزة من ترويج إشاعات كاذبة عن كرامات نسبها إيلَّ ، ورجاٍل من اجلن يسخرهم، 

شاب آخر من فصيلة  أرسلهم إىل مكة والكويت فرأوين والتقوا يب حسب زعمه. وتبعه يف نفس النهج
املتعاونني خطب فتاة واتفق معها على ابتزاز بعض املغفلني من املتعاطفني wدعائها اإلغماء والتحدث 
عن أخيهم املهاجر وأخباره وكراماته، مث ملا فسخت خطوبتها اعرتفت vن أمرها جمرد خداع متفق عليه 

ذه الرتهات حال ورود أخبارها إيل، وأن بينها وبني خطيبها السابق، وكان واجبا علي أن أتصدى هل
  .استأصلها حفاظا على سالمة العقيدة وصفاء النهج واستقامة خط الدعوة

" أمسكت األجهزة بتالبيبهم من أجل @دمي ما تومهوا قابليته جمموعة أخرىمث بعد ذلك قامت قيامة " 
ملني أن يكونوا وارثيها ومرتضعي ألبان للهدم من صرح احلركة وأركا¨ا، فصالوا وجالوا وافرتوا و�توا، مؤ 

املتاجرة فيها. لكن ظنهم خاب، ألن للدولة منهجا خاصا، تعامل به العمالء من الطبقات السفلى وغري 
املرتبني يف سلم خنب السلطة. لذلك استخدمت أوال أبناء الطبقة الدنيا للهدم واملشاكسة الشرسة، مث 

زلتهم االجتماعية مدرسني يف بعض املراكز اإلسالمية vورw، صرفتهم مبكاسب مادية تناسب وضاعة من
أو موظفني يف بعض املرافق األمنية، أو متعاونني أمنيا حتت غطاء مشاريع جتارية بسيطة. مث  فسحت 
بعد ذلك جمال القيادة لبعض املستلحقني املستنبتني يف الساحة، من أبناء النخبة املوالية هلا \رخييا وماليا 

باراتيا وسلوكيا. ممن حاول زعيمهم املدعو ( عبد اإلله بنكريان )االندساس يف احلركة عقب واستخ
هجريت، وكان يتعامل مباشرة مع ضابط األمن " اخللطي " وكلما حزبه أمر مع أصحابه طمأ¨م مفتخرا 
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ص بز[ريت يف موسم احلج مبكة املكرمة،  وبعد أن vن سيأتيهم wلتوجيه الرشيد منه. قام هذا الشخ
عرفين wمسه ولقبه ومهنته، التمس مين استضافته يف فرتة احلج نظرا ملا زعم من ضيق ذات يده، مث ملا 
هم wلعودة طلب أن أساعده بثمن تذكرة السفر الذي زعم أنه استدانه من بعض أصحابه فأعطيته ما 

االتصال يب وطلب بعد أن خرجت من السعودية إىل روما عاود  1980. ويف سنة قرضا حسنا طلب
اإلذن له بز[ريت فاعتذرت vين ال أستطيع مساعدته يف شراء تذكرة السفر، ولكنه ذكر أن "إخوة يف هللا 

حممال vنواع حلوى ولذيذ طعام زعم أنه إكرام منه يل يف    ! " سوف يشرتو¨ا له، وبعد أن أذنت له زارين 
دون أن أحرجه wإلشارة إىل سخافة أساليبه اليت غربيت، وأنزلته يف فندق وأنفقت عليه من ضائقيت، 

يروم �ا مرسلوه معرفة مقدريت املالية واستنـزافها يف مرحلة حرجة أمر �ا، إذ كنت قد أجربت على 
مغادرة املشرق العريب، ومل أحصل بعد على حق اإلقامة أو اللجوء السياسي يف أي بلد، وما لديَّ من 

ص يوما عن يوم، ول خلفية ز[رتيه السابقة  يس عندي رافد مايل، كما مل أَُلمِّح له vنين أعرفنفقة يتناق
، وشبكة اتصاالته السرية وهو يف ضيافيت، مث زاد فأسرف عليَّ وطلب مين تغطية نفقة سفر له والالحقة

 إىل فرنسا يستمر يومني أو ثالثة فأعطيته ما طلب. مث عند عودته من فرنسا قال يل:" أرجو أن تعطيين
ما أشرتي به هدا[ لزوجيت وألهلك وأبنائك، فال جيوز أن أعود إليهم خاوي الوفاض"، فأعطيته ما أراد، 
وملا رجع إىل الدار البيضاء اتصلت vهلي  فذكروا يل أنه قبل سفره إىل روما طلب من ابين ماال اشرتى 

ا إيل، فضحكت وتذكرت قول به حلما أتى به إىل بييت راجيا أن يطبخه أهلي ويضيفوا له حلوى Ùخذه
املتنيب يف كافور ( جوعان Ùكل من زادي وميسكين)، حينئذ عرفت طينة الرجل ومعدنه، وتذكرت كلمة 
عابرة صدرت منه عندما كان عندي إذ وصف نفسه wلذكاء الذي جيعله يزوج الَبْخَراَء من فاقد الشم. 

  .ا إىل رومامث بعد حني أرسل إيلَّ يطلب مثن التذكرة اليت أتى �

روا يف األمر، ومن الذين يقود  حمو الذاكرة،  وأصناٌف من املتشيطنة الذين ُسخِّ حماوالت  هذه مناذُج من 
، ممن اعتمدت عليهم األجهزة يف مهمة ختريب احلركة حزاب" نكهة املرجعية اإلسالمية "بعضهم حاليا أ

حماولة استقصاء وتشويه مسعتها ومصادرة \رخيها، اكتفيت يف هذه احللقة حبا الت منها خمتزلة، ألن 
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طرائف شطحا@م  وتصرفا@م  خيرج بنا إىل التأليف املوسوعي الرتاثي على غرار ما كتب اجلاحظ  يف 
  .حيوانه وبيانه وتبيينه، وابن عبد ربه يف عقده الفريد، وهذا ال يستقيم مع النهج الذي أتبعه

وة على ذلك، رغبة منهم يف التوثيق التارخيي وإثراء وما كنت ألذكر هذه النماذج لوال إحلاح اإلخ
التجربة، وتذكري اجليل الصاعد بسبل املنحرفني واملاكرين بدعوة هللا تعاىل والفاتنني صف أوليائه، 
السيما وهم مازالوا سادرين يف غيهم، وال تبدو عليهم خمايل التوبة والكف عن املتاجرة wلدين، وقد 

ُل اْآلَ[ِت أخربx القرآن الكرمي  والسنة النبوية خربهم وبينا صفا@م وحذرا من ضالال@م (وََكَذِلَك نـَُفصِّ
   .55َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجِرِمَني ) األنعام 
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  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني
حممد وآله وصحبه والتابعني  xوصلى هللا على سيد  

  احللقة اخلامسة

حماولة التصفية واإلقصاءمن    حماولة االحتواء إىل 

حمتال أن يستغفل فاقد الذاكرة، فيجعل له أهال غري أهله، وولدا غري ولده، وماضيا غري  يستطيع أي 
ماضيه، ويتخذه آلة صماء أو �يمة عجماء بني يديه، إال أن ما بين على wطل ال يثبت أبدا،  وأولو 

لوا ال يركنون إىل غفلتهم، وال بد للحق أن يظهر وينتصر، ألنه حق فِ غْ العزم من الرجال مهما استُـ 
أوال، وألن أهل احلق ال يفرطون فيه ¶نيا، ومهما حاول النصابون املعاصرون مواصلة عمل سلفهم يف 
استغفال بعض أبناء احلركة اإلسالمية فال بد للوعي أن يستيقظ، وال بد للرشد أن ُيسرتد، وال بد 

خري والرتويض أن تفقد مفعوهلا مهما حاولوا التعتيم والتضليل وتغيري طبيعة احلركة حملاوالت التس
  اإلسالمية وتفتيت نوا@ا الصلبة.

يف هذا االجتاه أن دعاين اخلطيب إىل بيته بواسطة قريب يل هو الشيخ  خطوات النظام لقد كانت أوىل
حممد السين احلمداوي  الذي كان من أوائل مؤسسي احل ركة الوطنية يف ثالثينيات القرن الفقيه 

املنفيني يف من ، و 1944يناير سنة  11املاضي، ومن املوقعني على وثيقة االستقالل يف 
أغبالونكردوس مع الشيخني املختار السوسي والشهيد عبد العزيز بن إدريس، وألين كنت أعرف 

يف عيادة فوق "كراج عندما كان طبيبا عاما  1952اخلطيب جيدا يف عهد االستعمار منذ سنة 
العلم" بطريق مديونه، جعلها حزب االستقالل جماx رهن إشارته، وكنت شاw يف مقتبل العمر وعضوا 
يف إحدى خال[ حزب االستقالل السرية بدرب الكبري، وأعرف عالقاته وأعماله يف عهد االستقالل 

مداوي مث اشتد غضبه عندما فقد اعتذرت عن قبول الدعوة، ورفضتها رفضا w\، فغضب الشيخ احل
  صارحته برأيي يف اخلطيب.
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، إال أن األخ إبراهيم كمال دعاين بعد بضعة أ[م للغذاء يف بيته، فلما قد انتهى ظننت أن هذا األمر
حضرت وجدت عنده الشيخ احلمداوي، وكان املوضوع عودة إىل نفس الدعوة حملاولة إقناعي بز[رة 
اخلطيب اتقاء لشره أوال، وعمال على االستفادة من عالقاته ¶نيا، وبعد إحلاح شديد وتوسل wلعالقة 

اليت تربطين wلشيخ احلمداوي الذي يعد يف مقام الوالد وافقت حياء، وكانت تلك أول العائلية 
  خطوة غري موفقة يف \ريخ احلركة. 

كمال، وأخرى مل حيضرها النشغاله يف جلسات حضرها األخ  من مث تكررت دعوات اخلطيب يل 
حماضرات يف مركوظيفته يف ب ز تكوين مفتشي التعليم، التدريس وترددي أسبوعيا على الرwط إللقاء 

على عمر األمريي وعلى الدكتور توفيق الشاوي وصاحل أبو رقيق اخلطيب يف هذه اللقاءات وعرفين 
من اإلخوان املسلمني، وعلى رتل من أعوانه الذين خيدمونه يف بيته وخارج بيته، وكان ممن يرتدد عليه 

، والدكتور إدريس الكتاين والشيخ مبربر استخدامه يف اخلري كل من الدكتور املهدي بن عبود
احلمداوي، وكان هو حياول االستفادة منهم يف جمال التحليل السياسي والفكري نظرا لبساطة ثقافته 

  وضمور علمه يف هذا اÎال.

يف إحدى اجللسات سأل اخلطيب عن مدى معرفيت بعالل الفاسي رمحه هللا تعاىل وعن رأيي فيه، 
ت مقاالت تشيد فيها wحلركة اإلسالمية الوليدة، وكان اخلطيب حيقد عليه وكانت جريدة العلم قد كتب

وحيسده كثريا لسابقته يف حركة التحرير الوطين وللمكانة اليت لديه يف قلوب أحرار املغرب، وعلمه 
وتـََرفُِّعه عن التزلف للسلطة، فأجبت اخلطيب مبتسما: "وهل ختفى عليك هذه املعرفة وأنت من 

، هو كنز \ريخ للحركة الوطنية، وكنز علم د بلغين أنك تتصل به"، قلت: "نعمفعال لق " فرد:"؟أنت
  يف الدين، ولقد تلقيت عنه سابقا دروسا يف أصول الفقه، من هذه الزاوية أنظر إليه".

من خالل هذا احلديث فهمت أن اخلطيب بلغه آخر لقاء يل wلشيخ عالل الفاسي، ليلة سفره الذي 
دار البيضاء ان قد اتصل يب هاتفيا ورأى أن أزوره لتوديعه يف مكتب حزب االستقالل wلتويف فيه، وك

وجدت معه مستشارا للحسن الثاين هو الدكتور إبراهيم  وملا لبيت الدعوة بصحبة األخ كمال
حممد عبد الوهاب ومن قدماء حزب الوفد املصري،  الدسوقي أwظة زوج االبنة الكربى للموسيقار 
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دار بيننا حوار جاد حول الوضع العام يف املغرب تدينا وسياسة واقتصادا وتعليما، واقرتحت عليه أن ف
يكتب مذكراته فأجابين مازحا: وهل شخت ألكتبها، مازلت شاب القلب أزامحكم أيها الشباب يف 

حلديث فيما مجيع اÎاالت وضحك رمحه هللا، وعند توديعه لنا قال: عند عوديت إن شاء هللا نواصل ا
  ينفع األمة. إال أنه رجع يف \بوت بعد أن توفاه هللا يف اخلارج.  

ويف جلسة أخرى كان معنا فيها الشيخ احلمداوي والدكتور املهدي بنعبود والدكتور إدريس الكتاين 
وجرى احلديث عن هيمنة التيار الشيوعي على مناهج التعليم، فوجئت wخلطيب يقول:" إن مشكلة 

ليس هلا حل إال بتعيني وزير للتعليم له خربة مهنية وإسالمية يستطيع �ا أن ينقذ أبناءx ويطهر  التعليم
املناهج من الشيوعية، مث قفز مباشرة ليسأل عمن يصلح لوزارة التعليم يف رأينا، وبعد هنيهة وجه إىلَّ 

   السؤال مباشرة: ما رأيك آ سي عبد الكرمي؟ من يصلح هلذه املهمة يف نظرك؟

فهمت املناورة فألقيت الكرة للدكتور املهدي وقلت: لن جتد خريا من الدكتور املهدي بنعبود. فرد 
املهدي vنه ال يستطيع القيام �ذه املهمة، وأعاد اخلطيب السؤال: ومن غري الدكتور املهدي؟ قلت: 

السن وانشغاالت  الدكتور إدريس الكتاين أو الشيخ احلمداوي. فسارع اإلثنان إىل االعتذار بكرب
أخرى. مث ضحك اخلطيب وعلق: مل يبق لدينا إال األخ عبد الكرمي، فقلت: مبتسما: عبد الكرمي 

  أضعف اخللق عن حتمل هذه املسؤولية، وأشدهم نفورا من االستوزار.

من هذه اجللسة فهمت أن القوم خيططون لفصلي عن احلركة وشغلي جببنة أتلهى �ا لبعض الوقت، ال 
قد أشار اخلطيب مرة إىل ضرورة جتميع الشباب املتدين واالستفادة منه، وكان يردد دائما يف سيما و 

 –جمال مزاحه منتقدا امللك بقوله: "سيدx ال يستخدم أحدا إال إذا قطع رأسه وزرع بني كتفيه "قرعة" 
يا زرع يل ، فإن نبتت "القرعة" وقبلها اجلسم استخدمه"، مث يضحك ويعقب: "حىت أx شخص-يقطينة

"سيدx" هذه "القرعة" فنبتت واحلمد �". لقد كان  اخلطيب يفكر يف العمل السياسي بعقلية اجلراح 
الذي يستأصل العضو املريض أو الزائد أو غري املرغوب فيه. وهو ما  يفسر مجيع تصرفاته يف خدمة 

  القصر منذ أول االستقالل. 
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العسكرية يف مصر فوجئت مبكاملة من عمر �اء األمريي وعندما نقلت الصحف نبأ ثورة طالب الفنية 
يرى أن أزوره يف بيته يف اليوم التايل، فلبيت الدعوة، والتحق بنا اخلطيب، وكان املوضوع اقرتاحا منهما 
أن نعلن اعتصاما أمام السفارة املصرية تضامنا مع العسكريني الثوار، فلم أساير رغبتهما، ألنين ال 

  وال أعرف أصحابه وال أؤيد مثل هذه التصرفات.  عالقة يل wألمر

امللك مرتني أوالمها يف قصره wلرwط ويف نفس االجتاه أخذين اخلطيب واألمريي لز[رة الشرقاوي صهر 
والثانية يف الصخريات، ولز[رة حدو الشيكر وزير الداخلية يف بيته مرة واحدة، وكنت أساير رغبتهما 

حمتفظا بكامل مناعيت العقدية والفكرية ووعيي أرافقهما يف هذه الز[رت (اخلطيب واألمريي) يف أن 
ألين كنت حريصا على معرفة هذه األوساط وطريقة تفكري أهلها وعملهم وأهدافهم، السيما السياسي، 

ومل يكن يل عهد �ا. وتبني يل من خالل احلوار يف هذه الز[رات كلها أ¨م يودون معرفة طبيعة أفكاري 
وما أهدف إليه، ونفس الشيء كان يقوم به توفيق الشاوي الذي كان له جواز سفر مغريب  ايتوتوجه

مثل األمريي، كلما جاء إىل املغرب، حيرص على لقائي يف بيت األمريي وÙخذين بسيارته إىل شالة 
أواجه جبانب البحر ليمطرين vسئلة استكشافية عن كل ما يتعلق wلدعوة وأهدافها وأساليبها، وكنت 

  حماوالت اجلميع هذه wلتجاهل والعفوية.  

ص يف الرتمجة wلديوان امللكي  ويف إحدى ز[رايت للرwط التقيت بصديق يل من أصدقاء الصبا متخص
هو األخ محان الداودي فدعاين لشرب كأس شاي يف مكتبه، وهناك فوجئت به يفاحتين يف أمر الدعوة 

ملك رسالة والء وختربه بتيارك، مث تستأذنه يف مواصلة العمل أو بقوله: أرى أنه أسلم لك أن تكتب لل
إيقافه وإلغائه، فأجبته vنين أفكر يف اقرتاحه خالل األ[م القادمة، فأبدى استعداده لتبليغ الرسالة إىل 
امللك إذا كتبتها، وكان هذا االقرتاح منه تعبريا واضحا عن ¨ج سائد يف تعامل امللك مع مجيع 

ت السياسية والثقافية واالجتماعية يف املغرب، حبيث ال ميكن ألحد اختاذ أي نشاط مجعوي التنظيما
  مهما كان \فها إال áذن امللك ورضاه، وإال كان خارجا على الطاعة يستحق التأديب.

إال أن األحداث بدأت تتسارع عندما طلب مين اخلطيب أن أكتب له تقريرا أدبيا يقدمه يف بعض 
  ه فاعتذرت لكوين ال أعرف منهجه وال مرتكزات ما يهدف إليه، فامتعض ومل يعلق.مؤمترات حزب
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لتفكري يف املسرية إىل الصحراء عن رأيي يف القضية، صارحته vن الدولة مث عندما سألين مرة أثناء ا
ب قصرت كثريا يف حتريرها، وأمهلت كثريا شبا�ا املتحمسني الذين أطالوا طرق أبواب الدولة واألحزا

من أجل مساعد@م على التحرير فلم يواجهوا إال wالزدراء. وأن خريا من ذلك اسرتداد قلوب 
اليائسني من أبناء الصحراء، أما قدح زxد املسرية إن تقررت فلن يكون من نتائجها إال استفزاز أبناء 

  الصحراء واستنفار كوامن التحدي فيهم.

األمريي ليبلغين دعوة احلضور إىل أكادير، زاعما أن  وعندما بدأ التجميع للمسرية واتصل يب عمر
اخلطيب والشرقاوي والشيكر والبصري ينتظرونين هناك، مث أكد اخلطيب الدعوة هاتفيا كانت قد 
بلغتين دعوة من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف الر[ض حلضور اجتماعها الدوري حبكم أنين 

ني املشاركة يف املسرية وبني السفر إىل الر[ض، لوال أن الشيخ عضو يف أمانتها الدائمة. فرتددت ب
احلمداوي حترَكْت َرِمحُه ملا حياك يل فجاءين شبه مهرول حيذرين من السفر إىل أكادير ملا ينتظرين يف 

 15هجرية (موافق  1395ذي القعدة  12على السفارة السعودية يوم الطريق من خماطر. فعرجت 
ا) وحصلت على 7شرية مد@ا ثالثة أشهر وسافرت حلضور مؤمتر الندوة بعد م تقريب1975نوفمرب 

حوايل يومني من نفس التاريخ. وكان ذلك مين أشد مترد على سلطة امللك احلسن الثاين الذي مل يتعود 
  على مثل هذه التصرفات.

أن الشيخ  قد يعجب املرء العادي لسرعة تصديقي ما أخربين به الشيخ احلمداوي، ولكن إذا عرف
حماوالت  احلمداوي تقشعر نفسه من جرائم القتل مطلقا ألن والده رمحه هللا مات مقتوال، وعرف

تصفييت طيلة اشتغايل wلعمل اإلسالمي يف املغرب يزول عجبه، ذلك أنين تعرضت عدة مرات حملاولة 
حماضرة لفرع التصفية، منها أن جمهولني اثنني هامجاين يف بييت بعد منتصف الليل، وكنت مس تيقظا أعد 

النقابة الوطنية للتعليم wلربنوصي (أو بورxزيل ال أذكر) بدعوة من األخ عبد الرمحن العزوزي، 
فسمعت حركة غري عادية فتحت النافذة إثرها، فإذا أحد املهامجني يتسور البيت ويقفز إىل حديقته 

عن سبب فعلهما أجابين بتحد: سوف  والثاين يقف بسيارته أمام الباب ينتظره، وملا سألت الواقف
تعرف ذلك عندما يصل إليك صاحيب، فما كان مين إال أن أخرجت بندقية صيد مخاسية كان الشيخ 
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، أطلقت منها يف اهلواء رصاصةعبد اللطيف عدxن رئيس مجعية الصيادين املغاربة قد أهداها إيل، و 
  ففر مسرعا ومل يظهر أثر للثاين الذي تسور البيت.

ايتها األخ يف ¨ليلة أخرى كنت يف جلسة تربوية بشارع الفداء إىل منتصف الليل، مث أخذت  ويف
املسؤول  وكان هوبيته بشارع احلزام الكبري يف أطراف الدار البيضاء،  بوكنو، ألوصله إىلاألستاذ جامع 

ألواصل السفر بعد مث  ،قانونيةعن القطاع العمايل ومنسقه ملا يتمتع به من كفاءة علمية وورع وثقافة 
وهو فرصة للرتبية ذلك إىل جمموعة من الصيادين ينتظرونين ألن موسم الصيد كان قد افتتح، 

وأمام بيت األخ جامع بوكنو وجدت سيارة �ا أربعة رجال قد أغلقوا الطريق أمامي wحلجارة والتذكري، 
�ا مخسة  4لف حاصرتين سيارة رونو ووقفوا ينتظرونين wلعصي والسكاكني، وملا مهمت wلعودة إىل اخل

رجال مزدمحني، فاجتهت إليهم بسرعة أومههم vين سوف أصدمهم فانزاحوا من الطريق هلعا، وملا هم 
أصحاب السيارة الكبرية مبطارديت أخرجت البندقية أيضا من xفذة السيارة فهربوا بدورهم، مث أنزلت 

  آمنا، وواصلت طريقي.األخ بوكنو أمام بيته وانتظرت إىل أن دخله 

ليال من مدينة ابن أمحد وكنت يف رحلة صيد يف ضواحيها مرة أخرى يف فصل الربيع وعندما رجعت 
صحبة أهلي وأبنائي الصغار وجدت طريق العودة ما بني مديونة والدار البيضاء مغلقا wحلجارة أيضا 

  وحوله من ينتظر وقويف فأطلقت عدة رصاصات يف اهلواء ففروا.

أن سياريت اليت كنت أتركها يف حديقة البيت مكشوفة، كثريا ما وجدت  يف الصباح عليها أثر  كما
حماولة بعض املتسللني فتحها أو تفتيشها أو..، وكان لدي كلب حراسة شديد وصموت  الدماء بسبب 

  من أصل بدوي، يعضهم وال ينبح عليهم فيفرون \ركني أثر دمائهم على السيارة.

ُت حقيقَة ما أخربين به الشيخ احلمداوي فتخلفت عن حضور اإلعداد للمسرية يف لقد صدَّقْ    
، فوجدت 1975أكادير، و7كد يل أنين جنوت بنفسي عندما هاتفت زوجيت يف أواخر شهر ديسمرب 

أن رجال الشرطة قد هامجوا البيت وفتشوه وصادروا و¶ئقي الشخصية ( دفرت احلالة املدنية ورخصة 
، وشهادايت العلمية ودفرت الشيكات املصرفية) وأ¨م  يد وبندقييت الصيدصة الصالسياقة، ورخ
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حممد وأهانوا الوالدة املريضة رمحها هللا تعاىل عندما ترجتهم أال يؤذوه،  استنطقوا الزوجة واعتقلوا االبن 
حممدا ومصطفى، وحققوا مع غريهم، مث إىل  الزاوية التاغية مث انطلقوا إىل قرية أخوايل فاعتقلوا خاَيلَّ 

حققوا وكنت قد حاولت تنظيمها وتطوير برامج التدريس فيها ف حيث دار القرآن الكرمي،مسقط رأسي 
مع طلبتها مث أمروهم مبغادر@ا ¨ائيا. مث عادوا إىل البيت ليجددوا استنطاق الوالدة والزوجة وÙمرو¨ما 

حممدا رهينة عندهم إىل حني عوديت ، وملا أخذ أفراد من العائلة والديت إىل الزاوية vن خترباين vن االبن 
حمققني ومستنطقني، وملا اشتد عليها املرض  لالبتعاد �ا عن مركز التوتر زارها أيضا رجال الدرك امللكي 
وأوصى األطباء áرساهلا إىل أروw للعالج رفضت وزارة الداخلية إعطاءها جواز سفر على رغم موافقة 

ارة الصحة على رأي طبيبها املعاجل، وعلى رغم رسالة االستعطاف اليت كتبها رئيس اللجنة الطبية يف وز 
حترير جملة اÎتمع جزاه هللا خريا إىل امللك ونشرها يف نفس اÎلة، مث أسلمت رمحها هللا الروح إىل wرئها 

  مبا شنته عليها السلطة املغربية من إرهاب وتعذيب نفسي وجسدي وعاطفي.

ذلك أن األخ األستاذ إبراهيم كمال قد اعتقل وعذب، واعتقلت زوجته رمحها هللا  مث بلغين بعد
وعذبت، وعبث البوليس ببيته ومل يسلم من التمزيق والتكسري والوطء wألرجل مصحف أو كتاب أو 

مبساعدة األخ بدر القصار واألخوين عبد و  تنيفراش أو آنية، فقمت يف جمليت البالغ واÎتمع الكويتي
حممد سرور زين العابدين جزاهم هللا خريا بكشف ما يعانيه وتعانيه أسرته وإ¶رة محلة هللا  شبيب و

  صحفية عاملية xجحة للتضامن معه. 

كانت هذه احلملة على أسريت وعلى األخ األستاذ كمال وأسرته وعلى األخوال واألعمام يف wدية ابن 
ق لنا من @مة يراد �ا ترويضنا على االنسالخ من مبادئنا أمحد وزاويتها القرآنية وتالمذ@ا  بسبب ما لف

واالخنراط فيما تريده لنا الدولة، هي @مة التحريض على قتل عمر بنجلون، بواسطة مجاعة زعمت 
ص يدعى عبد العزيز النعماين، صرح امللك لعبد الرحيم بوعبيد زعيم االحتاد  األجهزة أ¨ا برÐسة شخ

ى الشرطة، ولكن حيل بينه وبني أن يقدم للقضاء، وبقي طليقا حرا يتجول يف االشرتاكي أنه معتقل لد
شوارع الدار البيضاء مث طالبا يف مركز تكوين األساتذة مبكناس كما نشرت ذلك الصحف املغربية، مث 
ظهر يف wريس وله أتباع وزعوا بعد حني منشورا يصرحون فيه vن تنظيم النعماين تنظيم قائم بنفسه منذ 
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، مث منشورا آخر به أشنع الشتائم املقذعة يف حقي وحق الشبيبة، وزعوه يف مساجد فرنسا 1970نة س
وبلجيكا وهولندا وكان من مجلة من قام بتوزيعه يف أحد املساجد البلجيكية املسمى عبد القادر بلعريج 

ليس املغريب اختطفه زعيم التنظيم املسلح املشهور، مث بعد حني وزعوا منشورا آخر يدعون فيه أن البو 
من فرنسا، مث صرح بعض من اعتقل من مجاعتهم أنه مل خيتطف وإمنا قتل يف بعض معسكرات التدريب 
يف لبنان، مث أعلن البوليس املغريب أن آخرين اعتقلوا من مجاعته اعرتفوا vن بعض أصهاره قد قتلوه يف 

قتله على الرتاب الفرنسى، أو هل أجري فرنسا، لكن من دون أن يذكروا موقف البوليس الفرنسى ِمْن 
َلِته إن   حبث يف جرمية القتل هذه ويف كيفية تنفيذها، أو يذكروا  كيف مت دفنه وأين ومىت، وما مصري قَـتـَ
كان فعال مقتوال، وما حقيقة ما تسرب من أنه حي يرزق وأن البوليس املغريب أعطاه هوية رمسية wسم 

هلنيئة يف مكان ما، ويف كل األحوال 7كد جلميع املالحظني أن غري امسه ومهد له سبل املعيشة ا
البوليس املغريب والبوليس الفرنسي على اطالع \م حباله ومصريه ويتكتمان على األمر ملصلحة 

  استخباراتية  معينة..!!

وأ¨ت  2003 مث بعد ثالثني سنة تتحدث هيئة اإلنصاف واملصاحلة وهي هيئة شكلها امللك نفسه سنة
صٍّ منها مطول ومدقق، عن 2005همتها سنة م ، معتمدة على ما توفر هلا من و¶ئق وقرائن بعد تـََق

عالقٍة وثيقٍة للمدعو النعماين جبهاز أمين مغريب رمسي، وتورٍط هلذا اجلهاز يف اجلرمية، ومسؤوليِة الدولة 
 العريب بتاريخ  عن ذلك. وهو ما نشرته الصحف املغربية والعاملية وعلى رأسها صحيفة القدس

. وذاك ما يؤكد أن هذه القضية اختذت غطاء ملوقف الدولة املعادي يل ولألخ 2008-07-16
إبراهيم كمال، بعد ظهور 7ثري احلركة اإلسالمية  يف الساحة ورفضنا الدخول حتت عباءة املخزن، وأن 

احلركة أو يستلحق �ا بعض ى ن الساحة ليهيمن املخزن علحماولة ربطنا �ذه اجلرمية جمرد إبعاد لنا ع
وثالثني سنة على مطارديت سبع أعوانه متهيدا الختطافها، وهو ما مت wعتقال أحدx و@جري الثاين، ومرور 

حماوالت تصفييت اجلسدية، ومصادرة كل و¶ئقي الرمسية،  حماصريت يف كل بلد أجلأ إليه، و يف اآلفاق، و
از السفر حلد اآلن، بل صار احلصول على جواز السفر ومنعي حىت من بطاقة التعريف الوطنية وجو 

حمرما vمر من السلطات العليا على كل من حيمل اإلسم العائلي"مطيع" مبا فيهم زوجيت وأبنائي وإخويت 
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وأصهاري، ومجيع أقاريب حوايل ثالثني سنة؛ مع أنين واألخ كمال ال عالقة لنا wلقضية وال مبن خططوا 
حمصورة بني الفاعلني وبني هلا أو أمروا �ا أو  نفذوها. وهي شرعا وقانوx ومنطقا يف كل األحوال 

األجهزة الرمسية وبني الضحية وأوليائه، كما شرحنا ذلك بتفصيل يف كتاب املؤامرة على الشبيبة 
اإلسالمية املنشور يف موقعها على األنرتنيت، واملتاح لكل من يريد مزيد االطالع على تفاصيل احملاكمة 

ري العادلة وما حيك لنا من تلفيق ومكر وما سخر له القضاء املغريب الفاقد لكل مصداقية أو غ
  استقالل.  

حمط تكرمي من الشيخ حسن آل الشيخ وزير التعليم العايل  وبعد أن مت استقراري يف الر[ض كنت 
تور عبد احلميد أبو ورئيس الندوة العاملية للشباب اإلسالمي رمحه هللا، واألمني العام للندوة الدك

سليمان، مث آثرت أن أقيم فرتة يف مكة املكرمة جلوها اإلمياين الرحب، وأللتقي ببعض اإلخوة 
املسؤولني يف احلركة الراغبني يف لقائي، وهناك زارين سرا الشيخ عبد اللطيف عدxن فنسقت معه أمر 

لطالبية العاملية واملنظمات اإلسالمية الدعوة وكلفته مبتابعتها، واتفقت معه على أن يتصل wجلمعيات ا
لطلب نصر@ا وحثها على اختاذ مواقف مناصرة لقضيتنا ومكاتبة الدولة يف ذلك، فقام wملهمة خري 

رمحه هللا تعاىل رئيس مجعية اإلصالح فيق، وكان األخ عبد هللا املطوع قيام ووفقه هللا تعاىل أمت تو 
حممد سرور زين االجتماعي واألخ عبد الواحد أمان واأل خوان بدر القصار رئيس حترير جملة اÎتمع و

  العابدين سكرتري التحرير يف نفس اÎلة أسبق الناس إىل النصرة.

مث اتصلت عاجال vخوين كرميني يف wكستان جزامها هللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء مها     
خاصا للشيخ أيب األعلى املودودي رمحه هللا تعاىل املرحوم الشيخ خليل احلامدي رمحه هللا وكان كاتبا 

حممد طفيل فطرحا قضية  ومرتمجا ألعماله، وأمري اجلماعة اإلسالمية الباكستانية حينئذ الشيخ ميان 
اعتقال األخ إبراهيم كمال وما حلق يب من ظلم املتابعة والتهجري على مؤمتر احملامني يف wكستان وألقى  

كلمات مؤثرة حول املوضوع فأرسل املؤمتر برقية احتجاج إىل امللك، وتطوع   كل منهما يف املؤمترين
حماميا wكستانيا، كما تطوع أيضا من مصر كل من الدكتور  منهم للدفاع يف القضية أكثر من عشرين 
حمكمة مصر السابق، واملستشار الدكتور شوكت التوين، ومن الكويت   سيد عبد العزيز هندي رئيس 
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ين مبارك املطوع وجاسم التناك، إال أن الدولة املغربية منعتهم من املشاركة يف الدفاع، كل من األستاذ
وعارضت جمرد حضورهم جلسات احملاكمة. كما كان هلا اليد الطوىل مع اليساريني املغاربة يف حتريض 

حماكمة األخ إبراهيم واالمتناع عن الدفاع عنه، فلم يقبل  نهم هذه املهمة ماحملامني املغاربة على مقاطعة 
حمامني ، فشنت عليهم محالت ظاملة من قبل خصوم الدعوة اإلسالمية ومناصري احلكومة إال ثالثة 

علينا، مما فضح حالة مهنة احملاماة أثناء سيطرة اليسار وحتالفه مع االستبداد، وحالة افتقاد القضاء 
تمرت مخس سنوات كاملة جرت خالهلا الستقالله افتقادا \ما ظهر أثره جليا يف سري احملاكمة، إذ اس

مفاوضات معي يف السعودية والكويت كي أرضخ لشروطهم، فلم يفصل فيها إال بعد أن يئسوا من 
النيل من عقيديت و7كدوا من صالبة موقفي وحرصي على محاية الدعوة اإلسالمية مما يراد هلا من 

  املسخ والتسخري.

ور اخلطيب وأكد يل أن امللك استشاط غضبا لعدم حضورى وهناك أيضا يف مكة املكرمة زارين الدكت
يف املسرية، وأنين لو كنت حضرت لسارت األمور يف مسار آخر، وأن القضية سوف حتل واألخ 
إبراهيم كمال سوف خيرج من السجن إذا عرفُت كيف أتصرف يف التعامل مع الدولة، وأستثمر ما 

ساسة الضرورية لتقدمها، ومع أنين مل أفهم جيدا ما قدمته للبالد من شباب يف مجيع القطاعات احل
يقصده بقوله هذا، فقد علقت قائال: مل أقم إال بواجيب كما فرضته علي وظيفيت يف التعليم، وعقيديت 

  يف الدعوة إىل هللا تعاىل. 

يف إحدى ليايل رمضان أحد موظفي رابطة مدير الديوان امللكي أمحد بنسودة  أرسل إيلمث بعد حني  
العامل اإلسالمي يدعوين للقاء به يف احلرم فلبيت الدعوة وطمأنين vن الفرج قريب، وأنه مبجرد عودته 
سوف يسلم زوجيت وأوالدي جوازات سفرهم لز[ريت وتطميين، وما علي إال أن أرسل برقية والء 

أسيس حزب حيافظ على ثوابت البالد، مث ودعين للملك وآمر الشباب wختاذ إجراءات عاجلة لت
 تـُْفِلُحوَن} آل عمران َلَعلَُّكمْ  ا�ََّ  َواتـَُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِربُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها [َ  بتالوة قوله تعاىل:{

  ، ومل يوف vي وعد من وعوده إىل أن توفاه هللا.200
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حممد ويف تلك األثناء فوجئت wلدك تور عبد احلميد أبو سليمان يتصل يب هاتفيا وخيربين vن الشيخ 
احلمداوي قدم مكة وهو مقيم مع زوجته يف فندق األنرتكونتننتال ومِصرٌّ على أن يلقاين ألمر هام، 
فأسرعت بز[رته، فوجدته صحيا يف أسوأ حاالته، ومبجرد ما عانقته أجهش يف البكاء وهو يردد 

حمين [ ولدي" يرددها وال يكف عن ترديدها حىت شرق بدموعه، وأx أبذل اجلهد يف @دئته، مث  "سا
حمة  حمتك مسا حمين فقط هذا مطليب لديك، قلت له سا حمك وأنت مل تسئ إيلَّ؟ قال سا سألته: فيما أسا
ال رجعة فيها مهما كنت قد أخطأت يف حقي فاهدأ واسرتح، مث فهمت أن مرضه يقتضي أن أتركه 

عته. ويف صباح اليوم الثاين وجدته يف احلرم الشريف مع الدكتور عبد السالم اهلراس وقد للراحة فود
عزما على العودة إىل املغرب، فانتحيت wهلراس وسألته عن أسرة األخ كمال، فذكر أنه ال يعرف عنها 

v خفيفا على ذلك لكونه كان صديقا له، فرد علي بعنف: "ملاذا أهتم wسرته، وهل شيئا، فعاتبته عتا
كان يستشريx يف دعوته، دعه ودع أسرته ملصريهم". فاعتذرت له عن إ¶رة هذا املوضوع، مث ودعتهما 

وكان خيدمه يف  -معا. وعندما زارين الشيخ عبد اللطيف عدxن مرة ¶نية وسألته عن الشيخ احلمداوي 
حمة كان لشعوره wلتقصري يف نصريت بع - مرضه  د خروجي للهجرة كما مسع منه أخربين vن طلبه املسا

مرة، وأن صحته تدهورت بعد عودته من مكة ، وأن اخلطيب اتصل به هاتفيا ودعاه إىل قصره wلرwط 
فاعتذر، فأخربه vن  الدكتور توفيق الشاوي يف ضيافته ويريد رؤيته، فأصر على االعتذار، فقال 

ين أحد منكما". مث عندما نظم االحتاد اخلطيب: "إذن نزورك معا"، فأجاب احلمداوي:"ال ..ال يزر 
وكان قد هامجه يف جريدته هجوما متحامال ومقذعا متهما  –االشرتاكي حفل تكرمي للشيخ احلمداوي 

امتنع عن حضور التكرمي، ومتت حفلة التكرمي يف غيابه وحبضور عبد  -إ[ه wلضلوع يف قضية بنجلون 
اكي رئيس احلكومة. وعندما حضرته الوفاة أوصى الشيخ الرمحن اليوسفي األمني العام لالحتاد االشرت 

عبد اللطيف عدxن vن يعجل بدفنه قبل أن حيضر تشييعه الكرباء والوزراء ومن ال يبيض وجهه عند 
هللا تشييعهم له، ولكن عبد الرمحن اليوسفي مسع اخلرب واتصل wلشيخ عبد اللطيف يسأله عن موعد 

  ة، وال داعي للحضور، فاكتفى اليوسفي بز[رة العائلة وتعزيتها. الدفن، فأجابه vننا يف املقرب 
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 فوجئت االجتماعي اإلصالح جبمعية اÎتمع Îلة جناح يف كنت بينما الكويت يف وخالل وجودي
على  وكان الوزير مكتب إىل املغربية وسيحولين الداخلية وزارة من إنه صاحبها يقول املغرب من مبكاملة
 الكويت يف إيلَّ  مبعوث إرسال ينوي إنه التحية بعد يقول البصري إدريس التحويل الوزير بعد اخلط
 ورفع لإلصالح تتجه النية كانت إن ذلك على املوافقة جوايب وكان مبقابلته؟ تسمح ظرويف فهل قريبا

 الرجل مجيل احلسني االجتماعي اإلصالح مجعية هاتف على يب اتصل تقريبا أسبوع حوايل وبعد. الظلم
 هيلتون، فندق صالون يف ينتظرين إنه وقال ، DST الوطين الرتاب محاية بقسم عرف فيما األول

 إال فأىب اÎتمع، جملة حترير سكرتري حينئذ وكان العابدين زين سرور حممد والصديق األخ فاستشرت
  .خيانة أو غدر ألي حتسبا بعيد من به لقائي يراقب من يرسل أن

حرص أوال على أن يبني يل أن الوزير كان ينوي  األدب، جم مجيل احلسني فيه وكان اللقاء، مت وفعال
إرسال"بنحربيط" السكرتري األول يف وزارة الداخلية ولكنه آثر يف النهاية إرسال احلسني مجيل ملا له من 

 يدور حزw أؤسس أن رأسها على لعوديت النظام يشرتطها شروط احلوار حول معرفة مبلف القضية، ودار
  .  السلطة فلك يف

وخالل وجودي أيضا يف الكويت عملت على طبع مئات من صورة مكربة لألخ كمال يف بعض املطابع 
العامة، وسربتها للمغرب ليوزعها ويعلقها بعض الشباب يف املؤسسات التعليمية تذكريا بقضيته ومطالبة 

  áطالق سراحه فقاموا بذلك خري قيام. 

أمحد رمزي رمحه هللا وزيرا لألوقاف وترأس وفد احلجيج املغاربة إىل مكة املكرمة، وعندما عني الدكتور 
ورجعت إىل مكة ألداء مناسك احلج فوجئت wلوزير يطرق wب غرفيت يف الفندق، فرحبت به أميا 

مبراكش ونضالية عميقة يف  1962ترحيب، السيما وقد كانت بيننا عالقة صداقة إنسانية منذ سنة 
الوطين للقوات الشعبية بعد أن انتقلنا سوية إىل الدار البيضاء، ويف درج احلديث معه اعتذر االحتاد 

حمكومة حباالته  حمدودة جدا و عن عدم استطاعته الشفاعة لدى امللك قائال:" إن عالقتنا wمللك 
ص يكرهه ينطلق كافة احلاضرين يف شتمه  املزاجية، فعندما يكون وجهه مكفهرا ويثار موضوع شخ

والتشنيع عليه وا@امه، وعندما تكون أسارير وجهه منشرحة جيرؤ بعضهم على االسرتحام ملن جيري 
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احلديث حوله". فضكحت ورددت عليه: أx [ أخي ال أحرج أحدا منكم vي شفاعة لدى امللك. مث 
حلل واصل حديثه فقال:" استطعت فقط أن أفاتح إدريس البصري يف أمرك، فقال: حنن على استعداد 

مشكلة مطيع إذا ما استفدx منه، ولو vن يتعهد بتحويل رجاله إىل حزب سياسي يدعم الدولة يف 
حمجور على أهله يف املغرب أن  مواجهة أعداء اإلسالم، فأجبته:" وهل يستطيع رجل مطارد يف مكة و

بعد يومني يساعد غريه؟ لو كنت أملك لنفسي نفعا لقدمته هلا أوال وقبلكم. مث ودعين وانصرف، و 
التقيت به يف مطعم فندق الفتح مبكة أيضا، مع الدكتور املهدي بنعبود فتبادلنا أطراف حديث عام، 
وعلق املهدي بنعبود خماطبا أمحد رمزي قائال:" األخ عبد الكرمي سبيكة ذهبية ولكن إمساكها متعذر 

  وحارق".

نت بيين وبينه يف مراكش عالقة وأثناء وجودي مبكة علمت wعتقال األخ عبد السالم [سني وكا 
أنوي التطرق هلا يف هذه املذكرات مستقبال إن شاء هللا تعاىل، فقمت بواجب  1953وطيدة من سنة 

نصرته حني أتيحت يل فرصة طلبت فيها من امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود رمحه هللا تعاىل أن 
  لك املغرب. يتدخل لصاحله فلىب طليب وكتب رسالة يف املوضوع إىل م

رمحه هللا تعاىل وفدا للتوسط مكوx من مفيت اململكة العربية السعودية وبعد حني انتدب الشيخ ابن wز 
الدكاترة مجال برزجني وهشام الطالب والتيجاين أبو جديرى، وكلهم من التنظيم الدويل لإلخوان 

 امللك، ألن جلهات معينة خارجية املسلمني، وزودهم برسالة منه إىل امللك، ولكن الرسالة مل تصل إىل
مصلحة يف عدم عوديت، وألن اخلطيب أقنعهم بضرورة بقائي بعيدا، وال أدري فحوى التقرير اجلوايب 

  الذي قدموه ملن أرسلهم.

مث اقرتح عليَّ الشيخ حسن آل الشيخ رمحه هللا تعاىل أن يرسل وفدا إىل امللك يف قضييت وقضية 
، فانتدب وفدا من قياديني يف اإلخوان املسلمني مها صاحل أبو رقيق وهارون اعتقال األخ إبراهيم كمال

اÎددي ومحلهما رسالة إىل امللك، إال أن اخلطيب أقنعهما بعد وصوهلما إىل املغرب vن مصلحة 
الدعوة اإلسالمية تقتضي أال يسلماها للملك وأال أعود إىل املغرب وأن أسلويب ووجودي يربكان 

خلطيب تقريرا لألجهزة األمنية السعودية يسري يف اجتاه متبنيا رأي ا صاحل أبو رقيق ، فكتبنشاطه
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الدكتور أمحد توتنجي األمني العام املساعد للندوة  أطلعين على جزء منه التضييق عليَّ يف السعودية
النظام وكان احلامل على هذا املوقف من"أبو رقيق واÎددي" أن مصلحة  العاملية للشباب اإلسالمي.

املغريب ومصلحة بعض إخوان مصر حينئذ ومصلحة اخلطيب مجعتهم على ضرورة اختاذ احلركة 
اإلسالمية املغربية مريا¶ يقتسمونه، بعد إبعاد األخ كمال يف السجن، وإبعادي wهلجرة، ووضعي حتت 

بريد األخ مصطفى املراقبة الدقيقة يف املشرق إىل حد أن رسائل زوجيت اليت ترسلها إيلَّ على صندوق 
تنظيم اإلخوان املسلمني يف الكويت ال يسلمها يل إال بعد أن وهو من كبار قياديي حممد الطحان 

مع أن  يفتحها وخيربين شفو[ ببعض مضمو¨ا وحيتفظ �ا مفتوحة عنده أ[ما مث يسلمها يل بعد ذلك
د أن مرت مخس سنوات ويئسوا ، وذلك ما مت فعال، إذ بعمسكين كان يقع أسفل العمارة اليت يسكنها

من تغيري موقفي وترويضي، وبعد أن متت يف بيت اخلطيب بيعة جمموعة من املستلحقني حبركتنا للتنظيم 
وأجهزة  من طرف الدولة الدويل لإلخوان املسلمني على يد صاحل أبو رقيق، واعُتِمدوا قيادةً 

فأطلق سراح األخ كمال وسط محالت  االستخبارات األمنية، قررت السلطة تصفية القضية قضائيا،
  من التشويش والرتهيب واإلشاعات واألكاذيب. 

وقبل ذلك يف مكة أيضا تعرفت على الشيخ املنتصر الكتاين رمحه هللا تعاىل، وكان عضوا يف رابطة   
 فتوثقت بيننا عرى الصداقة وكان كل مرة يرسل إيلَّ أحد إلسالمي وواعظا يف احلرم الشريف،العامل ا

أبنائه إىل الفندق يدعوين Îالسته يف بيته، فنخوض معا يف قضا[ الوطن واألمة وحيدثين عن ذكر[ته 
وجتاربه السابقة يف عمره املديد، إال أنه يف أحدى الز[رات فاجأين مبا مل أكن أنتظره أو أفكر فيه، إذ 

بيته كلما جاء مكة معتمرا،  ذكر يل أن سفري املغرب يف جدة األستاذ الناصري صديق له، ويزوره يف
وأنه يف آخر ز[رة له أخربه بغضب امللك الشديد على عبد الكرمي مطيع، فتساءلت: " لعل ذلك لعدم 

"، فقال: "األمر أخطر من ذلك"، قلت: "وما عسى أن يكون هذا األمر ؟حضوري املسرية اخلضراء
أستأذن وأجيبك بعد يومني أو وليس لدي أي موقف ضد املؤسسة امللكية؟". فرد قائال: "سوف 

ثالثة". إال أنه يف اليوم املوايل زارين أحد أبنائه وأخذين بسيارته إىل بيتهم فوجدت الشيخ املنتصر 
الكتاين يف انتظاري، مث أخربين vن امللك يتهمين wالتصال بكبار ضباط اجليش للتأثري على والئهم 
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لك، واقرتح أن أكتب رسالة والء ووفاء للملك أتربأ للمملكة، وأن السفري الناصري هو من أخربه بذ
  فيها مما نسب إيل.

صعقت للنبأ، وسارعت إىل استنكار هذه التهمة، ولكنين اقرتحت على الشيخ الكتاين أن جيمعين يف 
بيته wلسفري الناصري ألستوضح األمر أوال، فأىب إال أن أكتب الرسالة أوال ويوصلها بنفسه إىل السفري 

ذلك جيمع بيننا. فطلبت منه مهلة للتفكري، خشية أن يكون األمر بتنسيق مع األجهزة  مث بعد
  السعودية.

يف اليوم التايل ذهبت لصالة املغرب يف احلرم، وكنت مواظبا عليها حتت املكربية صحبة رفقة من 
حممد قطب، وبعد الصالة أسررت للشيخ الصواف  حممود الصواف، و حممد  األخيار منهم الشيخ 
wألمر واستشرته، فقال: ال داعي لالهتمام wألمر، فالسفري الناصري صديق يل، وأx أزوره كلما كنت 

  يف جدة، وسوف أزوره خالل يومني إن شاء هللا وأحدثه يف املوضوع.

وبعد يومني تقريبا اتصل يب الشيخ الصواف وقال: إن السفري الناصري يسلم عليك، وسوف يصلي 
  جلمعة يف املكان املعهود wحلرم الشريف. معنا املغرب ليلة ا

وعند مغرب يوم اخلميس وصل السفري الناصري فسلم علينا بكل أدب، مث عقب الصالة         
انتحى يب xحية قصية من احلرم، وكان أول ما فاحتين به أن اعتذر عن االستفراد يب لكون واجبات 

فيها مهما عال قدرهم، فوافقته الرأي، مث سألته عما  الوفاء للمهنة والوطنية تقتضي أال نشرك األجانب
ذكره يل الشيخ الكتاين مستنكرا تلفيق هذه التهمة اجلديدة، فقال:هذه قضية جتاوزxها حاليا، لكن 
هناك قضية أخرى متعلقة wحلملة الصحفية على املغرب يف منطقة الشرق العريب (السعودية واخلليج)، 

للمغرب يف اÎال االقتصادي، وكل األصابع تشري إىل أنك وراءها، وهذا وهي منطقة حساسة wلنسبة 
يعقد قضيتك فأرجو أن تساعدx على إيقاف هذه احلملة، ألنك وطين قبل كل شيء والدولة تقدر 
حمبتك للوطن ودفاعك عنه أ[م االستعمار. فكان ردي أنين مل أساهم يف أي محلة صحفية ضد 

ص واجب التضامن والنصرة بني املسلمني ومل املغرب، أما الصحافة اإلس المية فأمرها عقدي تلقائي خي
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أحرضهم على ذلك، ولكين أستطيع إن وعدمتوين حبل املشكلة املعلقة أن أرجو منهم إيقافها إن اقتنعوا 
vننا تلقينا منك وعدا بذلك. فوافق ووافقت، وختم حديثه مستفهما بقوله:" [ أخي، ملاذا مل تؤسس 

 wمن أول األمر فرت\ح؟ مث ودعين. والتزمت ومل تلتزم الدولة. حز  

مل يعجبين صرف السفري للنظر عن احلديث حول التهمة اجلديدة املسربة إيلَّ رمسيا بواسطة الشيخ 
املنتصر الكتاين، فحاولت الرجوع بذاكريت إىل الوراء علها تسعفين مبا يوضح األمر... ألن األجهزة ال 

وال يف تسريبا@ا وال يف تصرحيا@ا...واسرتجعت أحدا¶ ماضية علها 7خذ بيدي إىل  تعبث يف تكتمها
استقصاء خلفيات هذه التهمة اجلديدة، @مة حتريض كبار الضباط العسكريني اليت استرتت wلتهمة 
حماولة قطع رأس احلركة اإلسالمية الوليدة واستنبات  األوىل وهي التحريض على القتل، من أجل  

  ينة (قرعة) هلا بديال عن الرأس حسب مصطلح اخلطيب.يقط

  

حممد وآله وصحبه والتابعني  xبسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني وصلى هللا على سيد  
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  احللقة السادسة

  إىل السلطة الوشا[ت القاتلة ُسلَّمٌ 

ذكره الشيخ منتصر الكتاين  هي ما كانت التهمة األساسية اليت أوغرت صدر احلسن الثاين عليَّ فيما 
بلغه عن عالقات يل مفرتضة بكبار الضباط يف اجليش املغريب، وأكده تعريضا سفري املغرب يف جدة 

ص على حفظ سلطانه، ويَـ   دُّ عُ األستاذ الناصري، فكيف لفقت هذه التهمة وبلغت للملك وهو حري
حمظورة ال جيوز اخلوض فيها قوال أو عمال بغري إذنه ؟   اجليش منطقة 

استعرضت يف ذاكريت أوال ما عسى أن يكون حبًَّة بُِنيت عليها قبة كما يقال، فلم أجد إال صداقات 
بريئة كانت يل مع بعض صغار الضباط حينئذ، بعضهم كان زميل دراسة، وبعضهم عرفتهم يف مرحلة 

الفرنسي بعد إىل مصر وسور[ يف عهد االستعمار  من زمالئي يف الدراسة هاجرواالشباب، منهم جمموعة 
حممد عبد الكرمي اخلطايب املنفي يف مصر ووجه  أن أغلقت الثانو[ت احلرة املعربة، فاستقبلهم الزعيم 
بعضهم للدراسة يف الكلية احلربية wلعراق زمن نوري السعيد الذي مل يكن يرفض لألمري اخلطايب مطلبا، 

حممد السادس حاليا، وكنت من هؤالء مثال أبو بكر الشراييب العم الشقيق لرشدي الشراي يب مستشار 
الرwط، ومنهم أيضا زميل الصبا ورفيق الدراسة حسن العلوي البلغيثي خريج الكلية يف أراه قليال ما 

حمط ثقة من امللك والقيادة  العسكرية بدمشق، وكان يزورين يف بييت كلما حل wلدار البيضاء، وكالمها 
  العسكرية.

نرال بلعريب ْجَرار املفتش العام للقوات العسكرية امللكية، على رغم فارق وكانت يل عالقة صداقة wجل
السن بيننا، حبكم توجهه الصويف اللني، وانتمائنا سو[ إىل منطقة واحدة، وانتمائه إىل قبيلة أخوال 

خبارها والدي رمحه هللا تعاىل، وكنت xدرا ما أزوره يف مسكنه wلرwط فنأنس سو[ بذكر قبائل منطقتنا وأ
  وتراثها. 
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كل هذه العالقات مل يكن هلا أي توجه سياسي أو دعوي، وال شك أ¨ا حافظت على براء@ا إىل يوم 
خروجي من املغرب، لذلك استبعد أن يكون بعضهم ركَّب عليها وشاية مَّا ألن طبيعتها غري قابلة 

  للتوظيف مطلقا.

الشباب يف الرwط الشماليني جمموعة من الطلبة ت على سطح ذاكريت فَ وأثناء استغراقي يف التفكري طَ 
ضمنهم شاب امسه أمحد الريسوين، كانت يل معهم جلسة تربوية wلرwط كل أسبوع مرة واحدة بعد أن 

حماضريت األسبوعية يف معهد تكوين مفتشي التعليم حول مادة التشريع اإلداري، مث انقطعتُ  عن  أختم 
wخلطيب. إال أن ثالثة منهم على رغم انقطاعي عنهم فاجؤوين  ز[ر@م بعد أن 7كدت لدي عالقتهم

بز[رة إىل بييت دون موعد مسبق فرحبت �م أميا ترحيب، وعندما عزموا الوداع حتدث أحدهم بصوت 
خافت يستأذن يف أن يسألين فأذنت له فقال: (لقد جئنا ألمر هام وخطري وهو أننا كنا يف طنجة 

الدار البيضاء يدعى.... فأسر إلينا vن لديكم تنظيما عسكر[ يف اجليش والتقينا تلميذا من مدينة 
املغريب، وجئنا لنخربكم كي 7خذوا حذركم)، وملا سألتهم عن سن هذا الشاب الذي حدثهم بذلك 
قالوا: قد ال يتجاوز اخلامسة عشرة أو السادسة عشرة، فقلت هلم: وهل ملثله أن يطلع على مثل هذه 

ض فيها؟، وبينت هلم أن ما مسعوه منه ال أصل وال أساس له من الصحة، وقد يكون نوعا القضا[ أو خيو 
من مزايدات الصبا ومراهقاته، فأظهروا االطمئنان وودعوين، إال أنين يف إحدى لقاءايت wخلطيب وقد كنا 

: (مما يف حديث عن أوضاع التعليم wملغرب فاجأين بضحكاته املعهودة ذات التلميح والتعريض قائال
يثلج الصدر أن بعض الشباب أخذ ينتبه للدفاع عن وطنه ويفضل التوجه للمدارس العسكرية)، فبادلته 
ضحكته وقلت: (وكيف لك أن تعرف هذا وأنت سجني قصرك وقضا[ك السياسية يف حزبك؟) فرد: 

توجه إليه بعد (يزورين أحد أعواين ومعه ولده وصديق لولده فأستظرفهما وأحاورمها حول ما ينو[ن ال
حصوهلما على شهادة البكالور[ فوجد@ما مصرين على االلتحاق wألكادميية العسكرية، إنه ابن سي 

  خليل الذي رأيته مرارا هنا خيدمين).   

ص ما جاءت به مجاعة الريسوين ذات العالقة wخلطيب وسألتين عنه، وبعد أن سألت عن  مث بعد متحي
القة مبنظمة تالميذية ماركسية، انتحال عقيد@ا وأيديولوجيتها، وأ¨ما كثريا التلميذين وأخربت أن هلما ع
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ما شاركا يف مسريا@ا من أجل ختريبها من داخلها برمي احلجارة على املارة والدكاكني واستدراجها إىل 
، اتضح يل أن مجاعة أمحد الريسوين ما جاءت إال للتأكد مما بلغه هذان التلميذان للخطيب ،الفوضى

وهو ما أدى بعد حني إىل أن يؤمر بقطع رأس حركتنا وزرع "قرعة" بني كتفيها كي تسهل السيطرة عليها 
وتوظيفها، خاصة بعد أن عرَّض يل بذلك اجلنرال بلعريب جرار إذ قال يل مرة: (مع األسف هناك بعض 

عقب هجريت إليها السفهاء يكرهونك ويكذبون عليك). مث ازداد 7كدي عندما زارين اخلطيب يف مكة 
وقال ضاحكا مرة أخرى:(يسلم عليك الشاwن اللذان كاx ينو[ن االلتحاق wجليش، لقد أقنعتهما 
أخريا خبالف ذلك، فسجلت أحدمها مبنحة يف كلية العلوم، والثاين أرسلته إىل الصني مبنحة لدراسة طب 

  الوخز wإلبر). 

حممد السادس ركز ورثة اخلطيب يف عال قا@م wمللك على تنمية هذه التهمة ورعايتها مث يف عهد 
واستثمارها من أجل التحريض عليَّ وإبعادي، فنالوا رضاه، وأحلهم دار احلكومة بفضله، ساعدهم على 
ذلك اتصاهلم املباشر wملطبخ السري احلقيقي للقرارات، الذي كان اخلطيب وثيق الصلة به مث ورثهم إ[ه 

ا حق املعرفة من يتخذ القرار، وأذكر يف هذا اÎال أنين عندما زارين أحد قبل موته. فهم يعرفون حالي
مبعوثي إدريس البصري استنكرت إساءا@م إيلَّ على رغم ما يبدون من رغبة يف اإلصالح، رد عليَّ 
مبعوثه يف ز[رة أخرى أن البصري يقسم �w أنه هو نفسه ال يعرف من يتخذ القرارات وال يعرف 

  مصدرها.

أما أصل هذه التهمة املفربكة، واحلبة اليت بنيت عليها القبة فما كان يل أن أدافع عن نفسي أمام    
الطلبة الذين زاروين مستوضحني أو أن أكشفها هلم أو لغريهم، أل¨ا من صميم وظيفيت الرمسية وسرها 

احلالة السياسية اليت عاشها املهين كرئيس للقسم الرتبوي بنيابة تعليم الدار البيضاء، وأل¨ا من نتائج 
حماوليت االنقالب الفاشلتني، اللتني هز\ مشاعر املغاربة ومألت قلو�م خوفا وتوجسا  املغرب عقب 

  وترقبا لألسوأ مما وقع.

وكان من نتائج هاتني احملاولتني أن انعكس أثرمها سلبا على رغبة الشباب يف االلتحاق wملدارس 
ا، فأصبحت شبه فارغة، على رغم اإلعالن عن مبار[ت االلتحاق �ا يف العسكرية الوطنية بكل فروعه
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الصحف واإلذاعة. مما اضطر القيادة العسكرية إىل االستعانة بوزارة التعليم اليت أصدرت مذكرة وصلتنا 
يف القسم الرتبوي وقسم التوجيه املدرسي 7مر wلقيام حبملة حتسيسية يف األقسام العلمية wلثانو[ت  

ها، لتحريض طلبتها على االلتحاق مبختلف املدارس العسكرية يف اململكة، وحتبيب ذلك هلم وتبيني كل
فضله، ومل يكن يل بد من أن أقوم مع قسم التوجيه املدرسي بتنفيذ ما وردت به مذكرة وزارة التعليم، 

تجابة الطوعية وكانت نتائج هذه احلملة التحسيسية جيدة، إذ أسرع شباب الدار البيضاء إىل االس
فامتألت املدارس العسكرية كلها wلطلبة من كل اجتاه. وكان هلذا النجاح أثره يف نفسية تالميذ 
الصفوف اإلعدادية والثانوية الذين مل يصلوا بعد مرحلة الثانوية العامة(البكالور[)، إذ أخذوا يفاخرون 

العسكرية، والواضح أن ما بلغ اخلطيب فكلف مبعارفهم ممن خترجوا يف ¶نو[@م والتحقوا wألكادمييات 
جمموعة أمحد الريسوين wستيضاحه كان من هذا القبيل. مث محله ما ال يتحمل  ووظفه لدى امللك يف 
إطار خطته الختطاف احلركة اإلسالمية والسيطرة عليها. كما هي عادة خدام السلطان يف كل زمان 

ة ووشا[ت ظاملة تنال من أعدائهم، وتقر�م وتؤكد والءهم يتصيدون الشبهات ويركبون �ا أخبارا كاذب
وحرصهم على أمن سيدهم ولو كان سيدهم يف أمن وأمان، فإن عجزوا عن َتَصيُِّد هذه الشبهات 

  عمدوا إىل صناعتها ونسبتها إىل من يريدون اإليقاع به.

ة يف wريس، قبيل انسحايب وأذكر يف هذا السياق ما وقع يل عندما ُأعِلن عن اختطاف املهدي بن برك
من االحتاد الوطين للقوات الشعبية ببضعة أشهر، وكنت حينئذ ضمن اللجنة اإلعالمية املكلفة بتنشيط 
االحتجاج على االختطاف مع بعض أعضاء احلزب منهم اإلخوة البوسرغيين وحسن العلوي والبشري 

اشري املنددة wجلرمية مث îخذها إىل بيت الفكيكي الذي أحضر إىل بييت آلة رونيو سرا وكنا نطبع املن
  حسن العلوي حبي األحباس حيث تنتظرx جمموعة من املناضلني فيستلمو¨ا ويوزعو¨ا.

يف هذه الفرتة زارين الدكتور أمحد رمزي يف البيت وقدم يل مقاال معرw من صحيفة فرنسية بعنوان" 
علت من دون أن يعرف مكان طبعه، وسلمته منه شاهدت مقتل املهدي بنربكة" واقرتح أن أطبعه له، فف

مئات النسخ، فركنها يف بيت أخيه إدريس الذي كان يسكن يف درب الشرفاء، مث طلب مين أن أعرفه 
wلفقيه البصري فأخذته إليه يف بيته بشارع أنفا، وأثناء احلديث دس يف يده نسخة من املنشور على أنه 
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 مقر عمله wلرwط حيث كان مديرا ملستشفى ابن سيناء. وملا صاحب املبادرة. مث بعد ذلك سافر إىل
طال غيابه سألت أخاه عن مصري املنشور وماذا ميكن أن يفعل به، فلما ذكر يل أنه مركون يف البيت 
ساورتين الشكوك يف نية أمحد رمزي توظيف األمر لدى السلطات بعد أن صار مقرw من أصحاب 

يس التعجيل بتوزيعه فوزعه، ويف اليوم التايل 7كدت يل شكوكي إذ القرار فاقرتحت على أخيه إدر 
اتصلت به هاتفيا فلم أجده وأخربتين زوجته vن أخاه أمحد رمزي قدم من الرwط ملا علم vنه قد وزع 
املنشور وأنزله يف مصحة خاصة وجعل \ريخ دخوله سابقا ليوم التوزيع. مث بعد فرتة وجيزة عني أمحد 

  للصحة.  رمزي وزيرا

إن آفة العصر أن املرء فيها يتحرك بسرعة ويفكر بسرعة ويتصل بسرعة فكأنه مسافر يف قطار سريع ال 
يكاد يتبني معامل ما مير به يف الطريق، كما أن ميزة املاضي أن فيه متسعا للتفكري واالستقراء والفهم، 

ر وعمق التحليل ما ال يتاح لراكب وكأن املرء فيه يسري على دابة، سريا يتيح له من التفكر والتذك
القطار أو الطائرة أو الصاروخ، كذلك املرء عند اطالعه على الصحافة اليومية مصورة أو مكتوبة أو 
حمدودة، فقد كانت يل  xطقة، وwلنسبة يل وقد فرض عليَّ وضعي السياسي أن تكون حركيت واتصااليت 

مآال@ا، وهذا ما فتح يل ww من الفهم ملا حياك يل فرص كثرية الستيعاب األخبار ومعرفة مبادئها و 
  ولغريي استقراء مما ينشر يف اإلعالم.

مناسبة هذا القول أنين أخريا طالعت خربا عن تكليف قيادة حزب العدالة والتنمية ألعضائه يف مجيع 
من فيها، مث نقل أحناء املغرب wلبحث والتنقيب عن تصرفات والة اململكة وعماهلا ورجال الداخلية واأل

نتائج هذا التنقيب إىل أجهزة احلزب كي يعمل رئيسه على تطهري البالد من الفاسدين، وال شك أن 
محاس بعض األعضاء وصدقهم وثقتهم مما يدفعهم إىل القيام مبا أمروا به خري قيام، وإىل تسليم قائمة 

  تتاجر �ا لكل غاية يرجى نفعها.الوالة الفاسدين يف عرفهم واملعادين حلز�م إىل قياد@م اليت 

ذكرتين هذه القضية بسوابق لقياديني من هذا احلزب منذ خضعوا لتوجيه األجهزة األمنية مباشرة عقب 
هجريت، واستغلوا سذاجة بعض الشباب الناجتة عن عدم خوضهم جمال السياسة لكون تربيتهم كانت 

ة، وكان منهم ما  أشرت إليه سابقا إذ أبلغهم إميانية عبادية ال تعرف أالعيب السياسة ومكر األجهز 
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أحد مؤسسي هذا احلزب عين أمرا كاذv wن عليهم أن يضعوا قوائم األعضاء يف كل منطقة للحاجة 
إليها فنفذ الشباب بطيبة قلب هذا األمر وسلموه القوائم مث سلمها بدوره إىل األجهزة األمنية، وما 

يضا نصب على جمموعة من الشباب مباء (زمزم!) ومتر( من ذكرته من أن غريه من مؤسسي احلزب أ
املدينة املنورة!) وزعم أنه مبعوث مين إليهم، وما قام به بعضهم من سفر إىل الشرق لتشويه مسعيت 
وحتريض إخوان مصر والسعودية والكويت علي، فاتصلوا مبصطفى مشهور يف القاهرة وبعشرات آخرين 

حممد الطحان أحد قياديي اإلخوان املسلمني يف الكويت إىل لقاء يف السعودية وقادهم األخ مصطف ى 
العشرات من أعيان البالد وجتارها، وكانت رحلتهم بتوجيه من األمريي واخلطيب وتنسيق من ضابط 
الشرطة اخللطي. ومن طرائف هذه الرحالت (التبشريية) أنين التقيت wألخ مصطفى مشهور يف مىن 

  فدعاين حلديث انفرادي معه، وفاجأين بقوله:آخر سنة يل wلسعودية، 

لقد زارين قبل عدة شهور شاwن من حركتكم، وشكوا إيل بعض تصرفاتك وما ارتكبته يف حقهما وحق 
هما فزعم أنه ال يعرف اسم أي يغريمها. وبعد أن سرد على مسمعي بعض ما ذكرا له، سألته عن امس

 يرسلهما أحد وإمنا زاراه يف مركز جملة الدعوة بعد أن منهما، وسألته عن الذي أرسلهما إليه فقال مل
سأال عن عنوا¨ا، وسألته عمن زكامها له، فقال مل يزكهما أحد، وسألته كيف عرف أ¨ما من حركتنا، 

  فقال إ¨ما ذكرا له ذلك.

حينئذ قلت لألخ مصطفى مشهور: [ أخي يف كل األحوال أx أشكر لك اهتمامك vمر املسلمني، 
كان االهتمام vمرهم خاضع لضوابط شرعية، صحَة نقل وصحَة معرفٍة wلناقل، وخلوا من الغيبة وإن  

والبهتان والنميمة، وأراك مل حتكم أي مقياس من هذه الضوابط فيما مسعَت منهما وما نقلَت إيل، فهل  
ومكم، من  كل ما يسمعه املرء يصدقه وينقله ويؤاِخذ به ؟ وهل يل أن أصدق ما يقال عنكم من خص

كتابة بعض املعتقلني منكم wلدم طلب عفو إىل مجال عبد الناصر، وكان ذلك مما جعل مصطفى 
شكري ينشق ويؤسس مجاعة التكفري واهلجرة، مث عندما جاءك قالة السوء هؤالء أمل يكن من واجبك 

إن  تصلح ذات البنيأن تتصل يب هاتفيا وختربين ألبني لك األمر فتأمرهم wملعروف وتنهاهم عن املنكر و 
، مث إنين تبينت حاجة لإلصالح، وما فائدة أن ختربين vقوال ال أعرف أشخاص قائليها وال تعرفهم؟
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أعرف امسي هذين الغالمني اللذين زاراك يف القاهرة، أرسلهما عمر األمريي واخلطيب بتنسيق مع ضابط 
ة ويف مطارداته يل wلغيبة والبهتان بعد أن فشل األمريي يف جوالته السابق -االستخبارات اخللطي 

وأعرف أنك تعرف امسيهما وتعرف من أرسلهما إليك  ،-يف الكويت والسعودية واالفرتاء والعدوان 
وأعرف أنك أنت شخصيا أرسلتهما لبعض اإلخوان يف السعودية والكويت وأ¨ما جاءا إىل السعودية مث 

ما بني من ظن أن مصلحته يف الكذب علي إىل الكويت حيث استقبلهما مصطفى الطحان وجال �
واغتيايب واالفرتاء علي لديهم، وملا سألت متبالدا مصطفى الطحان ومتجاهال خنجره يف ظهري: (من 
مهد هلما سبيل احلصول على 7شرية الكويت وهي صعبة املنال؟ ومن وفر هلما نفقات هذه اجلولة 

  خرا:(ال بد أن مسلما هو الذي أعا¨ما على ذلك).أجابين سا املكوكية ومها جمرد طالبني فقريين؟)

إن الفعل أو الظاهرة إذا وقعت مرة واحدة قد تعد خطأ أو غفلة أو تسرعا أو مصادفة، ولكنها إن 
تكررت وتوالت أصبحت قانوx أو خلقا راسخا، ال سيما إذا تقدمتها وتلتها أفعال وأقوال تدعمها 

زب ألعضائه wلتجسس على والة اململكة وتقدمي التقارير عنهم وتقويها، وقد تقدمت أوامَر قيادة احل
وأعقبتها ما درب احلزب عليه بعض أعضائه املغرر �م من مجع ألخبار اإلسالميني الذين مل ينخرطوا يف 
صفهم والوشاية �م لدى السلطة، بل بلغ أمرهم أن نشروا هذه الوشا[ت الكاذبة يف صحفهم الرمسية 

 2008 -2 -14 نموذج من ذلك ما صرح به الرميد يف جريد@م( التجديد) بتاريخ مرات عديدة، وك
حمرضا عليَّ بطريقة شيطانية تلبس الوشاية ثوب  عندما سئل عين وعن طبيعيت فأجاب خموفا امللك مين و

  املدح واإلعجاب:

  اخلارق.) والذكاء والتضحية احليوية غاية يف رجال (كان

مث أكد حتريضه علي مبحاولة التخويف مين ومن احلركة اإلسالمية يف إشارة تذكريية ألصحاب القرار  
  و7كيدية ملا بـُلِّغ سرا عين، عندما ألقى الصحفي املوظف لديه يف حزبه السؤال التايل:

   مطيع؟) معكم xقشها اليت املوضوعات بعض تتذكر (هل

  جله:أل احلوارُ  دَّ عِ فأجاب الرميد مبا أُ 
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 السياسي، النظام على للثورة السالح حلمل تدريبنا ضرورة عن فحدثناه جدية، wبن بيته يف كنا (مرة
'' اجلبال يف:'' له فقلنا'' السالح؟ على فيه تتدربوا أن تريدون مكان أي يف:'' فسألنا
 لينسفها اجلبال بتلغيم يقوم أن يكفيه ألنه وإفناءكم، ضربكم السياسي النظام على ستسهلون:''فقال

 قمع يف حامسا اجلواب هذا فكان'' عليه ومن اجلبل ليحرق طائراته عليكم يرسل أن وáمكانه وإ[كم،
  ) .أذهاننا يف الفكرة

ويصل احلوار املتفق عليه يف احلزب مسبقا إىل بيت القصيد يف خطتهم إلبعادي عن املغرب، وحتريض 
  الصحفي املوظف عنده:امللك علي لتبقى الساحة خالصة هلم فيسأله 

  الثوري؟) اخليار يتبىن يكن مل مطيع أن هذا يعين (هل

  مرة أخرى بقوله:ملا بلغوه حتت الطاولة ليأيت اجلواب ويرسل إىل امللك الرسالة التأكيدية   

  .انقاليب) منهج لديه كان الرجل أن اعتقادي (يف

أن لديَّ منهجا  انقالبيا، ومن له منهج  -أي ال يظن وال يتوهم فقط ولكن يعتقد –إن الرميد يعتقد 
انقاليب عادة البد أن يعمل على االتصال بكبار ضباط اجليوش لتحريضهم على األنظمة احلاكمة، 

بواسطة يف جنح الليل أرسل الرميد هذه الكرة النارية حنوي، مع ما سبقها من تقارير قدمها احلزب 
ب مث مباشرة وبغري واسطة بعد وفاته عن طريق املطبخ السري لصاحب القرار، وعلى صفحات اخلطي

جريدة حزبه "التجديد"ومل يقدر أ¨ا قد تصيب األبر[ء فيفقدون �ا حر[@م أو أرزاقهم أو تسيل �ا 
م من ال دماؤهم، وما دامت هذه الوشا[ت النارية تبلغ قيادة حزبه إىل ما يطمحون إليه وتبعد عنه

يرغبون يف بقائه على الساحة السياسية أو الدعوية أو اإلنسانية فهي من (املقاصد الشرعية) اليت 
  يدينون �ا (واملصاحل املرسلة) اليت يعملون هلا !!. 

إن شهادة الزور هذه اليت أدىل �ا الرميد وذكَّر فيها األجهزة األمنية على رؤوس األشهاد دون حياء مبا 
، يعلم هللا تعاىل أ¨ا كاذبة وأنين مل يسبق أن استقبلته يف بييت أو عرفته معرفة مباشرة، وقد  سرا بلغهم به
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خرجُت من املغرب وهو صغري السن أو يف طور املراهقة على أكثر تقدير كما يبدو من سنه احلايل. أما 
حلركة اإلسالمية بل عندما شب عن الطوق فقد اعرتف هو نفسه بكتابة التقارير إلدريس البصري عن ا

    ونشر موجزات لبعض هذه التقارير منقحة يف جريدة أصدرها بعد امتهانه احملاماة.

أما ما قدمته جريدة احلزب عالنية على مدى سنوات وما تعبدوا ر�م به يف إحدى السنوات يوميا طيلة 
، من دعا[ت   واألشهر احلرم بعده وإىل شهر رجب وما بعدهشهر رمضان أكثر من نصف سنة، من 

كاذبة ظاملة وغيبة و�تان ووشا[ت علنية ومطمورة وممهورة وافرتاء خبيث علي، إىل حد أ¨م حاولوا أن 
 xو�تا wيرمسوا يل صورة جمرم قتال يف أذهان بعض الطيبني وبعض من ال يعرفين، بل أن ينسبوا إيلَّ كذ

هما وتوعيتهما وتوجيههما مها األخ زحل أمرا بقتل أخوين عزيزين أشرفت مع األخ كمال على تربيت
واألخ العمراين الذي تويف إىل رمحة هللا بعد إصابته مبرض مل ينفع معه عالج، وأمرا wختطاف األخ كمال 
ص منه قبل أن تكشف السلطات نفسها أن  من قاعة احملكمة، وأنين قتلت عبد العزيز النعماين ألختل

ظمته هم الذين قتلوه خلالفهم معه، كل ذلك ليسلبوين صفة بعض أصهاره الذين كانوا أعضاء يف من
الداعية الذي أرشد بعضهم، ويلبسوين صفة اجلاهل القاتل، الذي ال يسمع لقوله وال يتلقى فقهه 

 وفكره ورأيه.

كما مل خيجلوا حني كانوا يذهبون إىل من حيبين أو حيرتمين من اإلخوة فيتسبون كذw وزورا إيلَّ شتيمة مين 
أو @ديدا أو نبزا بلقب سوء. وما ذلك إال حلرصهم على اإليقاع بيين وبني إخواين، وعلمهم بعجزي له 

  عن تكذيب ما يفرتون النقطاع سبل اتصايل wملغرب واحلصار املفروض علي يف املهجر.

ة ومل خيجلوا حني كتبوا عين أنين شيوعي وقد قرؤوا هم وغريهم كتاwيت ومؤلفايت العقدية والقرآني
والسياسية وتلقوا أمر دينهم عقيدة وشريعة يف شبا�م على يديَّ وأيدي إخواين املسامهني معي يف 
7سيس احلركة اإلسالمية ممن Ùيت ذكرهم وذكر ما قدموه للحركة يف حلقات مقبلة خمصصة لفرتة 

  التأسيس إن شاء هللا تعاىل. 



60 

 

لوا من أنين فضلت اضطرارا اللجوء إىل ليبيا بني وحني كتبوا أنين تعاطفت مع الثورة اإليرانية ومل خيج
أحضان شعب مسلم سين، بعد أن ضاقت يب وvبنائي األرض مبا رحبت، مع أن أبواب إيران كانت 
مفتوحة لكل معارض لألنظمة امللكية، وقد فتحت ذراعيها لبعض احلاقدين عليَّ من الذين آو@م 

يف اجلزائر وتونس مع إيران اخلميين، اإلخوانية مية وأعانتهم، كما أن تعاون بعض التيارات اإلسال
واالستعانة �ا غري خفية وال ينكرو¨ا ومنشورة حرفا وصورة وصو\ يف الصحافة املكتوبة واملرئية 
واملسموعة، وأعتقد أن شخصني فقط من القيادات اإلسالمية الفكرية رفضا إجابة الدعوة ملؤمترات 

حممد قطب وعبد الك رمي مطيع. إضافة إىل هيئة كبار العلماء يف السعودية ومن يسريون إيران مها 
  بسري@م.

حماصرا يف شبه إقامة جربية wتفاق  وكتبوا عين أين ركنت للقذايف وقد قضيت فرتة مقامي يف ليبيا مضطرا 
حممد الطحان يف  بني السلطتني الليبية واملغربية على رغم اخلالف بينهما، وكان األستاذ مصطفى 

كويت أول من wء áمث هذا االفرتاء عليَّ إذ كتب يف بعض نشراته أنين أوزع الكتاب األخضر يف ال
 ،wبعد أن انتهت صالحية جوازي املغريب ال أملك جمرد بطاقة تعريف من أي دولة يف العامل، أرو xوأ

 ،wروجون هذه األكاذيب وتبعه بعض قياديي اإلخوان يف املنطقة املغاربية يأحرى أن تطأ قدمي أرض أرو
وأمثاهلا، وتلقف قادة حزب العدالة والتنمية هذه اإلشاعة الكاذبة أو لقنت هلم فوظفوها لفتنة الشباب، 
مث ما لبث بعض قادة اإلخوان يف املنطقة املغاربية من الذين مل يرضهم جلوئي االضطراري إىل ليبيا، أن 

مكرهني، واستقبلوا من طرفه وصلى �م إماما، وزودهم زاروا القذايف خمتارين مستبشرين ال مضطرين وال 
wهلبات املالية القيمة، وكانوا أعضاء فاعلني يف بعض املنظمات العاملية اليت أسسها، ومنها (منظمة 

حمفوظ النحناح وراشد الغنوشي وألقيا  مؤمترَ  حضر القيادة الشعبية اإلسالمية العاملية)  اليت ها التأسيسي 
حتت الرÐسة الفعلية للقذايف وáمامته جلميع احلاضرين يف الصالة، يف حني دعيُت حلضور كلما@ما فيه، 

هذا املؤمتر فاعتذرت وأديت مثن ذلك مضايقات و@ديدات علنية ومبطنة، وخطب يف أحد مؤمترا@ا 
حمفوظ النحناح خطبة عصماء يف مدح القذايف ونظامه، كما دعيت لندوة يف مالطا نظمتها  األخرى 
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فس املنظمة (القيادة الشعبية اإلسالمية العاملية) وحضرها كبار من قيادات اإلخوان كما نشرت ن
  الصحف ذلك فاعتذرت كذلك عن احلضور.

أما عالقات بعض القيادات اإلسالمية املغاربية وصال@م الشخصية مع سيف اإلسالم القذايف فقد 
ِسلْت هلم اهلبات يف زمن حصار لوكريب عن طريق افتخروا �ا وصرحوا �ا للصحافة العاملية، كما ُأرْ 

تونس برا، وما زلت أذكر ما ُعِرف زمن احلصار من اعتقال السلطات التونسية ملبعوث لييب مرَّ wلرتاب 
حممال حبقيبة مملوءة دوالرا كانت موجهة لبعض قيادييهم،  التونسي كي يركب الطائرة منه إىل لندن 

ها مث أفرج عنه بتدخل مباشر من القذايف لدى ابن علي. أما قيادة حزب فصودرت احلقيبة واعتقل حامل
العدالة والتنمية فقد زاروا القذاَيف مرات عديدة ز[رات موثقة صورة وصو\، منها ز[ر@م له ضمن 

حماضرة يف خيمتهفعاليات حزبية مغربية مشرتكة وصلى �م إماما  ، وكان وفدهم مؤلفا من وألقى فيهم 
  اإلxث، كما شوهد ذلك يف التلفزيون.  الذكور و 

وزاره مرة أخرى وفد منهم خاص حبز�م يضم أكثر من عشرين عضوا على رأسه اخلطيب وبنكريان 
والعثماين وwها ويتيم وغريهم وأخذوا معهم إليه املغين عبد اهلادي بلخياط فاستقبلهم القذايف يف خيمته 

ا فيهم اخلطيب مقاطع األغنية منتشني، وصلى �م القذايف وغىن له بلخياط وردد أعضاء وفد احلزب مب
إماما كما نقل ذلك يف التلفزيون اللييب، كما عقدوا اجتماعات مع قياديني أمنيني كبار ومع قيادات من 
حمملني wهلدا[ واهلبات العينية والنقدية. وكم عجبت هلم وبعضهم  اللجان الثورية، مث رجعوا إىل املغرب 

أx جالس مع بعض األصدقاء يف �و الفندق الذي يقيمون فيه، فيشيحون عين vنوفهم اليت ميرون يب و 
سجَدْت خلف القذايف وأx املتمسك بكراميت وعقيديت على رغم لفح اهلجرة وألوائها أحق wإلعراض 

بت ومل عنهم، ألن هللا تعاىل َمنَّ عليَّ إذ اضطررت للجوء إىل ليبيا بعد أن ضاقت يب األرض مبا رح
  أحضر جملسا للقذايف أو صالة معه أو خلفه طيلة إقاميت.

اإلدريسي فاسألوه عن اخلطبة  املقرئ زيد القيادي يف حزب العدالة والتنمية أبو الربملاين أما النائب
العصماء اليت ألقاها يف املؤمتر العام اخلامس للقيادة الشعبية العاملية حبضور القذايف وحتت مسعه وبصره 

، وكم مرة زار مجاهريية القذايف منفردا واستقبل من طرف قيادييها يف اللجان لصالةورعايته وإمامته ل
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الثورية؟، ال شك أنه زارها عشرات املرات فرحا جذال مفتخرا وأُنِفق عليه فيها بسخاء، وقد التقاه أثناء 
  إحدى ز[راته هذه بعض طلبتنا املنفيني يف ليبيا وحدثوه.  

حممد الطحان الذي حتمَّل إمث أول افرتاء عليَّ يف هذا املوضوع، فقد كان أول عمل وأما األ  خ مصطفى 
قام به بعد سقوط الكويت ويف إطار حبثه عن بديل برتويل للكويت عقب عدوان صدام حسني أن زار 

إذ التقيته يف طرابلس  ليبيا يف ضيافة القذايف الذي أكرمه ونعَّمه وأحتفه wهلدا[ النقدية املعتربة، ومل خيجل
  متلبسا خمتارا غري مضطر wلتزلف للقذايف والتماس القرب منه.       

حمكوم wملؤبد واإلعدام ومنفي عن وطين ظلما قرابة أربعة عقود،  امللكي للقصر عميل إين وقالوا  xوها أ
حماوالت للتصفية أو االختطاف أو مقايضات التسليم، وقد صودرت مم تلكايت ومل أستطع وطالتين عدة 

احلصول حلد اآلن حىت على وثيقة تعريف شخصية مغربية، أو جواز للسفر أو جمرد اسرتجاع رخصة 
  السياقة اليت حصلت عليها يف فرتة االستعمار الفرنسي.

وأx إذ أرصد هذه الظواهر الشاذة يف تصرفات بعضهم وهم يرمونين بدائهم ويـَْنَسلُّون، فإنين ال أؤاخذ 
مين على ما فعل جهال منه أو غيظا وحنقا ُدِفع إليهما لتسرعه وعدم تثبته، أو استجابة ملا من xل 

خطط له شياطني األجهزة األمنية، ألين ألتمس أجر الصرب على ما ارتكبوه يف حقي من هللا تعاىل يوم 
  القيامة يوم يُقاُد للشاة اجللحاء من الشاة القرxء كما قال صلى هللا عليه وسلم.

ذه مناذج من شيطنة قادة هذا احلزب من الذين انتحلوا نكهة املرجعية اإلسالمية و\جروا �ا، ودلسوا ه
على الطيبني وذوي النوا[ احلسنة من أعضاء احلركة �ا، كي يبعدوهم عن حركتهم ويوقعوا بيين وبينهم 

اليب الشيطانية قد توقظ العداوة والبغضاء، ويصلوا إىل مبتغاهم يف السلطة، وجتاهلوا أن هذه األس
  الفنت، وتشرد األسر، و@تك احلرمات وتسيل �ا الدماء وتزهق أرواح األبر[ء.

كل هذه األكاذيب واالفرتاءات وغريها كثري، نشروها يف صحيفتهم التجديد من دون أن يراعوا يف 
  وجعل لعنة هللا على الكاذبني.   أمري وال أمر الدعوة اإلسالمية إالâ والذمة، وأx أدعوهم فيها إىل املباهلة
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وما دام لدى اخلطيب والبصري هذا الرتل من املخربين فليس غريبا واحلالة هذه أن يكوx أول من قرع 
حممد السادس عندما صرحا مبا بلغه هلما كبار مناضلي حزب  xقوس اخلطر املتوهم على امللكية يف عهد 

بعد أن مت وضع قوائم للسلفيني يف خمتلف أحناء املغرب أوائل العدالة والتنمية من أن امللكية يف خطر، و 
فسارعت اآللة املخزنية إىل اعتقاالت يف صفوفهم wجلملة، قبل أن تفربك هلم حوادث  2003سنة 

واستجارا  إىل بيت اخلطيب والرفيقي جلأ األخوان الكتاين ماي من نفس السنة، وعندما 16اإلدانة يف 
الداخلية، من دون أن ينبس مريدوه وأتباعه يف حزب العدالة  وزير إىل بيد يدا به عن حسن نية سلمهما

والتنمية ببنت شفة، ومادام هذا االفرتاء خلصهم من منافسيهم السلفيني فال يهمهم أن خيطئ النظام 
  wلتورط يف معاداة طائفة كرمية من املواطنني وتنقدح بذلك xر فتنة يعلم هللا مآهلا. 

صدف قبل أن 7مر قيادة حزب العدالة والتنمية أعضاءها يف مجيع أرجاء املغرب ومن غريب ال
wلتجسس على الوالة ورجال السلطة أن تعلن القيادة العسكرية قبيل االنتخاwت األخرية عن تكوين 

باط جلنة مراجعة شاملة  مللف االلتزام الديين لدى مجيع املنتمني إىل القوات املسلحة املغربية جنودا وض
صف وضباطا كبارا، وأن تسفر هذه املراجعة عن طرد جمموعات منهم، وإجبار جمموعات أخرى على 

  طلب التقاعد قبل أوانه. 

وأن يقوم العثماين بعد أن جنح يف االنتخاwت األخرية وقبل أن يستوزر بز[رة استكشافية تفقدية إىل 
ضباط ويعدهم wلدفاع عن حقوقهم، مث يطالب الثكنات العسكرية يف اجلنوب املغريب ويلتقي بكبار ال

عقب ذلك برفع رواتبهم، وما كان ملدين قط أن يتدخل يف شؤون اجليش vي صفة من الصفات، أحرى 
حممد السادس يف أول عهده يقبالن مطلقا  أن Ùمر القيادة العسكرية مبا أمر، وما كان احلسن الثاين و

نه مدين vي صفة من الصفات، أحرى أن Ùمر القيادة منذ 7سس اجليش امللكي أن يتدخل يف شؤو 
  العسكرية برفع الرواتب ومراجعة األحوال.

وأنه بعد ز[رة العثماين هلذه الثكنات العسكرية وإدالئه بتلك التصرحيات تواىل أيضا سقوط بعض 
ضباط الطائرات العسكرية ومقتل عشرات الضباط. وما تبع ذلك من إقاالت وإحاالت أخرى لبعض ال

على املعاش. أما بعد تكوين حكومة احلزب واعتمادها فقد صار رئيسها نفسه يشارك يف اجتماعات  
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كبار الضباط ويغشى xديهم كأنه منهم كما نشرت صور ذلك الصحف املغربية، وهو أمر مل يسمح به 
  النظام امللكي من قبل مطلقا لغريه.

مة wإلرهاب من متدينني يريد حزب العدالة والتنمية وأن تصبحنا األخبار كل أسبوع بتفكيك خال[ مته
ص منهم لرفضهم خدمته والعمل حتت مظلته، فيودعون يف السجون واملعتقالت أو يعلن مو@م يف  التخل
ظروف غامضة، من دون أن يستشعر الوشاة مسؤولية ما يبلغونه من تلفيقات كاذبة wلصاحلني 

  والصادقني والعبَّاد والدعاة. 

تساؤل مشروع، كيف استطاعت قيادة احلزب املمثلة يف بنكريان والعثماين والرميد ومن معهم أن ويبقى 
تنال كل هذه الثقة وتؤثر كل هذا التأثري يف القرار املركزي املغريب؟ وكيف رضي قادة اجليش أن يتدخل 

ص خصائصهم؟ وإذا تبني لنا أن قادة هذا احلزب ال يكنون أي تقدير حلا شية امللك من احلزب يف أخ
ص منهم والنيل منهم واهلجوم  اخلرباء واملستشارين العلنيني وال يعبؤون �م بل يتجرؤون على التنقي
عليهم وا@امهم سرا وعالنية wلفساد، فِبَمْن هم مْعَتدُّون؟ وعلى من يعتمدون؟ وما هو املطبخ السري 

هم وجتري بينهم وبينه الصفقات حتت للقرار املركزي الذي ورثهم اخلطيب العالقة به، والذي حيمي
  الطاولة؟. 
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  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني
حممد وآله وصحبه وسلم  xوصلى هللا على سيد  

  التغيري: عند ذوي املروءة من الرجال 

عندما استدرج النظام بعض األغرار من صبية مرحلة التأسيس إىل املشاركة يف محلة االفرتاءات 
حماولة تصفية مواطٍن غري مرغوب فيه، وكان  واألكاذيب امللفقة ضدي كان يعرف ما يهدف إليه من 

ص ا لذي 7لبوا هؤالء الشباب املغرر �م جيهلون نتائج ما يقولون وما يعملون، وال يعرفون حقيقة الشخ
ضده. إال أنين ال أنفي مسؤولييت عن جهلهم هذا ألنين يف مرحلة التأسيس مل أعمل على أن يعرفوين 
معرفة كافية بسبب اعتباري احلديث عن النفس من قبيل الر[ء. وما زلت أذكر إذ زارين أحد الدعاة 

والغرفة ضيقة فأفسح الشباب لنا املشارقة فأخذته لز[رة إحدى اجللسات يف بورxزيل وكان اجلمع كثريا 
جملسني يف الصدارة جلس الضيف يف أحدمها وفضلت أن أجلس حيث انتهى يب اÎلس، وأثناء العودة 
الحظ الضيف أنين أخطأت يف اختيار جملسي ألن القيادة ينبغي أن تكون هلا مكانتها واحرتامها 

بني اإلخوان، بل قد يفسد التواضع املبالغ  وتوقريها، وأن التواضع ال يكون بغمطها حقها يف االحرتام
  فيه أحياx نفوسا ضعيفة غري مكتملة الرتبية فتتجرأ على ما ال يليق قوال أو عمال. 

بعد هذه املالحظة من ذلك الضيف الكرمي أخذت بني الفينة واألخرى أسائل نفسي عن مدى الصواب 
 ونفوري من ،ري ذايت أثناء التأسيسإنكاو  رصي على التواضعواخلطأ فيما قال وفيما فعلت حب

"التمشيخ"، وإمياين vن فن القيادة يقتضي أن يتحمل أعضاء أي مشروع مسؤولية إجنازه wلسوية، وأن 
يتدرب مجيع األعضاء على العمل املشرتك ليشعروا بقيمة ما ينجزون، ويواصلوا السري حنو اهلدف 

هللا وهو حينئذ املرصود جيال بعد جيل، وتذكرت حوارا جرى بيين وبني األخ عبد السالم [سني رمحه 
من مريدي عباس البوتشيشي يف ليلة من ليايل السابع والعشرين من رمضان ومل يكن يعرف عن 7سيس 
احلركة اإلسالمية شيئا، إذ زارين بعد صالة املغرب مع بعض مريدي الطريقة ودعاين ملرافقتهم وإحياء 

شرط فرافقتهم، ويف النبوية، وَقِبَل الالليلة معهم فاشرتطت عليه أن تكون الرتاويح صالة كما هي السنة 
معارفه وسأله:"أين اإلخوة؟" فذكر له مكاx يف حي الوازيس، فحولوا وجهتهم حنو  الطريق مر vحد
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"فيال" يف نفس احلي أدخلوين معهم إليها، فإذا غرفها وصحنها وفناؤها يف حالة اكتظاظ شديد مبريدي 
، حادوصياح عالية ة من اجلذب، vمداح وأxشيد وأصوات الطريقة، وهم يتغنون واقفني يف حالة حاد

ودواخني البخور تكاد ختنق األنفاس، وملا الحظ عبد السالم استغرايب ونفوري قال:" هل ترى هؤالء 
وقد استغرقوا يف اجلذب؟، إ¨م اآلن كالعجني بني يديك تفعل �م ما تشاء"، فرددت عليه بوضوح:" 

أx ال أحبث عن العجني ألفعل �ا ما أشاء، أx أحبث عن الرجال لنبين  امسع [ أخي سي عبد السالم،
سو[ منائر للدين يف هذا البلد"، مث استأذنت وغادرت الفيال إىل أحد املساجد. لقد كان كل منا ميثل 
مدرسة يف التفكري والعمل، وإذ 7ثر هو مبدرسة عتيقة يف الرتبية تلتقي مع التصوف يف بعض جزئيا@ا 

عترب املرء ما مل يتصوف نفسية غري ُخملَّقة يشكله الشيخ كما يشاء، فقد كنت أومن vن اإلنسان كائن وت
له شخصيته االعتبارية واإلنسانية املستقلة وحقه يف التفكري والقبول والرفض. كان هو حياول أن يبين 

نفسها، ال تتأثر بغياب الرجال ، وكنت أحاول أن أبين احلركة اإلسالمية قائمة �w مث بالصوفية مشيخته
  أو مو@م أو نكوصهم.

كنت أجتاوز   ها،جيهد نفسه ليبين له موقع زعامة داخليف احلركة ويف الوقت الذي كان فيه بعض من ترىب 
يسارع إىل عن هذه الرتهات الصبيانية وأعدها نزوات متر كسحاwت الصيف، فنشأ يف احلركة من 

  حقد دفني. وأعلى أن يذكرين wلسوء جهال وتطاوال و7ويال بغباء اجلراءة ، و التنكر يل عقب هجريت

عندما استوزر للعدل واحلر[ت يف حكومة حزبه وصرح يف مؤمتر صحفي vنه على من ذلك أن الرميد 
ه على ذلك، كان جيهلين جهال مطلقا، وحياول أن استعداد للتدخل عند امللك لصاحلي إذا ما أعنتُ 

و يعلم أنه وقومه مل يرتكوا ألنفسهم بوشا[@م وافرتاءا@م جماال إلصالح ذات البني لدى يتاجر يب، وه
   .يتهددهوقد أوغروا قلبه وضخموا لديه خطرا ومهيا النظام 

توجه الثوري برأين من العن منهجي يف التغيري يف حواره الذي سبق ذكره يف احللقة السابقة عندما سئل و 
حماوره وعندما حصر  .نقاليب العسكريتوجه االال افرتى عليَّ و  مناهج التغيري يف الثورية واالنقالبية مع 

مبنهجه يف التاريخ جهلهما و واقتصادا واجتماعا،  ةوسياسي ةبرهنا عن جهلهما حبقيقة التغيري فقها وفلسف
سلط ماال أو د تراضيا أو تدرجا أو قسرا، وvهدافه رwنية أو دنيوية أو طموحا فرد[ للتائواألمم والعق
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وحوافزه ضرورات معيشية داخلية أو والء � ورسوله،  أو شهوات نفس، وبظروف طلبه جاها أو ملكا
  أو والء جلهات أجنبية هلا أطماع يف البالد والعباد. 

مفاهيم التغيري شىت على دراية وخربة بوأهم من ذلك أ¨ما جيهالن جهال مطلقا أن من يتحد¶ن عنه 
واكتسب بفضل هللا مث  يتجه إىل الدعوة اإلسالمية عارفا سبيل املؤمنني وسبيل اÎرمني،قبل أن  وجتاربه

ون حلمه، ويعرقون عظمه وحياولون نهشيدعاة الشر عليه ولذلك 7لب بذلك مناعة ضد االستغفال، 
إقصاءه جسدا وروحا وعلما وفكرا وسياسة. وأذكر يف هذا اÎال دراستني كتبتهما للحركة 7سيسا 
للرشد السياسي واحلركي فيها، أوالمها بعنوان" العقيدة وسالح التنظيم" والثانية "التحالف شرعا 

   اليت استفادت منهما أكثر مما استفاد أبناؤx.  وسياسة وضرورة مرحلية" فُسّرِبتا لألجهزة األمنية

يف ثوريو االحتاد الوطين قحامي يف مغامرات تغيريية wلعنف وقد أقام فاشلة إلحماوالت ومن قبل كانت 
حممد البصري امللقب  على محل السالح ، وأرسل إىلَّ بعض شبابه سور[ معسكرات لتدريب  سي 

، وكانت خالصة رسالته أن عرض من بلجيكا الدكايلبلحاج أمحد wلفقيه، مناضال من مناضليه هو سي 
ص من لاللتحاق مبعسكر التدريب يف سور[، وأن حذرين تجنيد بعض املناضلنيالقيام بعلي   يف شخ
فكان موقفي من  ،"بوعلي" للكوميسري خمربا ادعى كما لكونه" القرشاوي مصطفى"يدعى احلزب

  .صرفته vدب وحسن قول الرسالة أن

أن زارين وطلب مين االنضمام إىل خلية مسلحة ضد النظام، احملامي لبث األستاذ أمحد بلقاضي  ما مث
يف التحليل. فغضب وأرغى وأزبد مث  يف التفكري وخلال خلال لديه فكان أن انتقدت العمل وبينت له أن

  انصرف.

قد رجع حديثا من و ثور[ وبعد حني زارين يف مكتيب األستاذ توفيق احملامي، وكان شاw خفيف الظل 
لتدريب على السالح يف سور[، وبعد أن بينت له أن احلديث يف املكتب غري مأمون العواقب، لمعسكر 

، وملا زرته أخربين vن يوم عطلته وز[ريت يف البيت كذلك، أصر على أن أزوره يف بيته صباح يوم األحد
ويطلب مين التعاون يف جتنيد الشباب للثورة واملشاركة يف معسكرات سور[،  الفقيه البصري يسلم عليَّ 
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له. مث بعد فرتة قصرية زارين مصطفى القرشاوي يف مكتيب ليسأل  ونعدم اقتناعي مبا خيططفأبديت له 
رفضي املشاركة يف مشروعهم الثوري الذي يقرتحه الفقيه البصري، فأجبته بثالث نقط كنت سبب عن 

أنين خفت على نفسي الهن و أ ،ه تبليغها للكوميسري بوعلي إن كان ما ذكره عنه البصري حقاأنتظر من
وأسريت من هذه املغامرة، والثانية أن هذا االجتاه مل يقنعين سياسيا وال وطنيا، والثالثة أنين طلقت 

ب يف أمركم السياسة والء ومعارضة، فأظهر الغضب وهونت عليه األمر مبا هو أشد إذ قلت له: "العجي
صاحب مشروعكم للثورة هو من أرسل إيل حيذرين منك شخصيا ويتهمك wلعمل لصاحل الكوميسري أن 

، مث عاد ليسأل عن السبب احلقيقي فلم أجبهبوعلي، فازداد غضبه وسأل عن الذي بلغين ذلك 
زارين مرة ، مث بعد حني "لرفضي التعاون معهم فأجبت:" اخلوف..إنه اخلوف وقولوا ما تشاؤون عين

أخرى وسأل عن من بلغين رسالة البصري فامتنعت عن ذكر امسه، فقال: لقد عرفته إنه أمحد بلحاج 
   .فلم أثبت ومل أنكر ،الدكايل، وكان قد عاد إىل بلجيكا

، وقد أضحى احلزب مرتعا للتناقضات األيديولوجية والسلوكية وتعذر 1965وقبل ذلك يف ¨اية سنة 
حممد البصري يف بيته قبيل خروجه تحالت عليَّ اسالصرب على حاله و  معايشة صراعاته الداخلية زرت 

من املغرب v[م وخاطبته مبتسما:" جئتك �دية للحزب مثينه ختلصه من بعض تناقضاته" وملا تساءل 
حمتفظا مبا جيب على املؤمن  متعجبا عن اهلدية قلت له:" هي أنين قررت االنسحاب من احلزب �دوء 

  أخالق وسالمة قلب وأمانة".حسن اظ به من االحتف

كان هذا آخر لقاء يل يف املغرب مع البصري، فلم أره إال يف ز[راته لطرابلس ليبيا حيث كان حيرص 
على اللقاء يب يف الفندق الذي يقيم به أو يف بييت عندما أستضيفه. ومل يسبق أن التقيت بغريه من 

كان   ،الطيبني احلزب شباباألخ "إقبال" وهو أحد عندما زارين  احلزب بعد انسحايب منه إال مرة واحدة
حممد اخلامسب السوق املركزي \جرا يف وأبلغين أن عبد الرحيم بوعبيد سيزور مكتب الدار  ،شارع 

البيضاء ويود االجتماع يب ألمر هام، وبعد أن حدد موعد اللقاء زرت املكتب فوجدت بوعبيد يف 
، سألين يف أوله عن األخ األستاذ عمر القامسي أحد الشباب املنفيني يف انتظاري، وكان لقاؤx ود[

ت:"نعم" وسأل:"هل كان من مناضلي احلزب" فأجبت "نعم"   وسألته عن سبب باجلزائر هل أعرفه فأج



69 

 

شكرت له هذا ف، السؤال عنه فقال: إنه يرجو أن نرعى بنتا له مع أمها تركهما يف املغرب بعد هجرته
م ما تفعلون إن رعيتم البنية وأمها"، ويبدو أن بوعبيد كان ينتظر مين أن عْ نِ  علقت:"نساين و املوقف اإل

أطرح ما قد أكون شاكيا منه يف احلزب، ولكين مل أفتح الباب لذلك مطلقا، فاضطر للسؤال:" ما رأيك 
ن مهوم يف سري احلزب وعالقات أعضائه ببعضهم؟" فقلت:" ال أثقل عليك wحلديث عن ذلك، فلك م

حممد البصري بذلك قبل خروجه من املغرب" فامتعض  احلزب اجلانب األوفر، ويكفي أنين بلغت األخ 
 شيئا ما، وودعته شاكرا حسن االستقبال. 

وقبل ذلك يف فرتة 7سيس أول نقابة انفصلت عن االحتاد املغريب للشغل من أجل تصحيح املسار 
النقايب يف املغرب، وقادت هذا املشروع بكل حنكة جلنة للتنسيق الوطين مكونة من ثالثة أشخاص هم 

املغربية  عمر بنجلون وعابد اجلابري وعبد الكرمي مطيع، وأسفرت جهودها عن جناح wهر جنت الشغيلة
مثاره بعد أن توج املشروع بقيام االحتادية الدميقراطية للشغل قبل أن تصطبغ vي إيديولوجية تفرق بني 

  املنتمني إليها. 

وكان أول جناح حققته هذه احلركة التصحيحية أن حصدت النقابة الوليدة( النقابة الوطنية للتعليم) 
ب، وما زلت أذكر يوم فرز األصوات اخلاصة بلجنة أغلب مقاعد اللجان الثنائية للرتقية والتأدي

حممد شفيق (امللحق wلديوان امللكي)  املفتشني، وكنت مرشحا هلا wسم النقابة الوطنية للتعليم، وكان 
مرشحا wسم االحتاد املغريب للشغل، ومل حيصل إال على صوته منفردا، فاستشاط غضبا وقام بتوتر 

حمضر الفرز أوال مث انصرف إذا شئت،  ليغادر قاعة الفرز، ولكن رئيس اللجنة خاطبه منبها: وقِّع على 
فوقَّع بتوتر مث انصرف مغضبا. وكان رد فعل قادة االحتاد املغريب للشغل أن فقدوا صوا�م وكونوا عصابة 
اعتدت على األخوين الضمضومي والعريب اجلابري يف بيتيهما، أما ليلة اهلجوم على بييت فقد منا إيلَّ 
اخلُرب فاختذت االحتياطات الالزمة، وملا طرقوا الباب على الساعة الثالثة قبيل آخر الليل ومل جيبهم أحد 
ووجدوا الباب موصدا áحكام، أخذوا حياولون كسره wحلجارة دون جدوى، وأصَبَحْت بذلك نوافذ 

حممد البصري البيت وعتبات wبه اخلارجية كأ¨ا مقالع للحجارة. ولوال أنين بذلت جهدا كب ريا مع األخ 
  لتهدئة الشباب ومنعهم من ردود الفعل العشوائية لكانت كارثة. 
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هللا تعاىل بعد احلادثة  أحدمها معلم توفاه -هللا هلماغفر  -ن قاد هذه العصابة اثنني مملقد عرفت 
دار البيضاء، بشهور، والثاين معلم متقاعد مازال حيا يقوم حاليا مبهمة "سانديك" لبعض العمارات wل

  ومل يسبق أن فكرت يف جمرد عتا�ما، أو عتاب من أمرمها بذلك وكنت أعرفه أيضا.  

عقب اليت اشرتكت فيها أو ُعرضت عليَّ فرفضتها بوعي،  ةتغيرييالع ير اشهذه عينات فقط من امل
قوات االحتاد الوطين لل وبعضها يفحزب االستقالل على االستقالل، بعضها كان يف املغرب حصول 
والنشاط النقايب، أذكرها لتكون تذكرة وعربة وتعليما للمخالف واملؤالف من العقالء أويل احلجا  الشعبية

واحللم والنهى، إذا حترروا من نوازع اهلوى وعبادة املنصب واجلاه والسلطة وأمراض القلوب والنوا[، 
ري املؤدي إىل اإلصالح الشرعي  vخالق املسلم الذي يبحث عن التغيسامهت فيها أو عارضتها  وكلها

الشيوخ عالل الفاسي واملختار السوسي وعبد العزيز بن املؤسسون كما بشر به داخل احلزبني علماؤمها 
حممد العريب العلوي ومقام الوالد الفقيه احلمداوي رمحهم هللا تعاىل مجيعا، وعندما فاصلت و إدريس 
أو أخنه أو أفشي سره أو أشهر به، متسكا أي فريق لى مل أ÷مر عوابتعدت عن العمل النقايب احلزبني 

مث انطلقت ملا أومن به خدمة  ، وال يعرف الرجال إال الرجال،الرجالومروءة  نيمين vخالق املؤمن
مع خنبة من أصحاب العقول النرية واألحالم الراشدة، ممن قاموا بدورهم يف اجلهاد عقيديت وديين وأمىت ل

 بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدويت يف التعامل مع الناسرنسي خري قيام، ومقاومة االستعمار الف
يب الدنيا يف كتاب" أدب الدنيا والدين" من أنه  رضي أابن عنه ما رواه رضي هللا عنه و عمر بن اخلطاب 

  اخلب).دع، وأنه قال: (لست wخلب وال خيدعين من أن خيُْ  دع، وأعقلَ من أن خيَ  هللا عنه كان أفضلَ 

وقد نودي: ([خيل هللا اركيب)، وكل املغاربة هبوا لتغيري ما ِ�ِْم والدفاع  أما يف فرتة االستعمار الفرنسي
جهادا حقا هو ذروة سنام الدعوة اإلسالمية، فلم يعرف أحد عين يف دفع الصائل  ،عن دينهم ووطنهم

تقاعسا، وذلك ما جبل عليه رجال احلركة جبنا أو خيانة أو  –والفضل � تعاىل أوال وأخريا  -الفرنسي
الوطنية املؤسسون الذين خطوا الطريق، وأعطوا القدوة من أنفسهم شجاعة وفدائية وسجنا وهجرة 
واستشهادا، ومل يغب عن xظري قط منظر الشهداء يف شوارع الدار البيضاء تنزف أجسادهم دما، وال 
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د االحتالل، وال اليت قتل الفرنسيون زوجها واختطفوا منظر املرأة املسلمة حتمل ساطورا وترمي به جنو 
حمكش آ الشجاعة ما خلييت يل زوج وال قريب وال ولد وال ربيب".   ولدها وهي تبكيهما وتقول:"ما نسا

وال زلت أذكر عند اندالع احلرب العاملية الثانية ومل أكن قد جتاوزت الثامنة من عمري كيف أخذين 
ابن أمحد ليال مث طاف يب حيملين عل كتفيه من شارع إىل شارع ألكتب علي أحد طلبة القرآن يف مدينة 

  جدرانه عبارة:"تسقط فرنسا...يسقط اخلمر وشاربه".

ويف صباح اليوم الثاين طرق بيتنا شيخ احلي مرتعشا وطلب من أيب أن Ùخذىن يف صباح اليوم التايل إىل 
مر ألن أيب ال يعرف شيئا عن عالقيت wألمر، مكتب احلاكم العسكري للمنطقة، فتوجسُت خيفة من األ

إال أنه فرح وبدت عليه مالمح االستبشار، وملا أنكرت التهمة علق مبتسما:" لقد صرت رجال، [ 
  ليتك فعلتها".

ويف صباح اليوم التايل ألبستين الوالدة رمحها هللا تعاىل أحسن ثيايب وأرسلتين وحيدا إىل مكتب احلاكم 
عشرات الشباب جمتمعني أمام مكتب احلاكم، وملا رأوين أخذوا يضحكون العسكري، فوجدت 

ويتندرون بسين، مث حيملين بعضهم بني يديه ويسألين ضاحكا مباذا جتيب احلاكم إن سألك عن الكتابة؟ 
فأجيب جادا: "أقول: الكتابة يف اجلدران عالية وال أستطيع الوصول إليها فكيف أكتبها" فينفجرون 

أن الفرحة مل تتم ومل حيقق أحد من الشباب بطولة، إذ سرعان ما أطل احلاكم الفرنسي من  ضاحكني. إال
xفذة مكتبه وخاطبنا مجيعا wللهجة الدارجة قائال: "إذا سألتكم عن الذي شتم فرنسا كتابة على 
اجلدران، فسوف تنكرون مجيعا...عليكم أن تعلموا أن فرنسا ما جاءت إال لتعليمكم ومتدينكم، 

حمتكم، فارجعوا إىل بيوتك       وال تعودوا هلذه األعمال".        موالدليل على ذلك أنين سا

وعندما نفي الوالد من ابن أمحد إىل الدار البيضاء مجعتين الكشفية اليت أسسها حزب االستقالل بثالثة 
نكون قادرين على أطفال من سين، فقررx تكوين خلية مقاومة للفرنسيني متهيدا لبلوغنا سن الشباب ف

املقاومة، واختذx كراسة نراقب فيها مدى التزامنا wملواعيد واألعمال، وحصالة نقود خشبية على عادة 
األطفال نضع فيها "رwعية" كل أسبوع لشراء حاجات اجلهاد عندما نكرب، وأخذx نتدرب على 
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أن الوالد رمحه هللا تعاىل فتح املصارعة يف غابة "الرميطاج" وكانت حينئذ بعيدة عن املساكن، إال 
حقيبيت املدرسية فوجد كراستنا وعرف مشروعنا، فطلب مين دعوة أصحايب إىل البيت لتناول 
"الكسكسو" وملا اجتمعنا صارَحنا رمحه هللا تعاىل خبطأ ما ¨يئ له يف هذه السن وأقنعنا wلرتكيز على 

  سمنا رصيده املايل فرحني.العلم واملثابرة عليه، "ففشل" مشروعنا اجلهادي واقت

حممد اخلامس رمحه هللا تعاىل، أخذ كل من يف قلبه الغرية على الوطن   وعندما دقت ساعة اجلهاد بنفي 
  يتحفز للمقاومة، مل يشذ عن هذا الشعور ذكر أو أنثى، من خمتلف األعمار.

حمجا Îموعة من ا لشباب املثقف ثقافة عربية حينئذ كانت مكتبة اهلالل بشارع مناستري wلدار البيضاء 
حممد اهلالل" من منطقة عني بالل يف الشاوية حيرص على استرياد الصحف  أصيلة وكان صاحبها "سي 
واÎالت العربية والكتب األدبية والفكرية من مصر ولبنان، وكنا نسارع إليه لنقتين حاجتنا مما يصله 

، وكان من مجلة رواد هذه املكتبة جمموعة أصدقاء تباعا، مث تتحول املكتبة بتجمعنا إىل شبه xد مفتوح
، مصطفى بن موسى، و العريب الساميو  وأخوه، عبد هللا احلداوي من طلبة الثانو[ت احلرة املعربة منهم

حممد عدxن، والكالوي، وابن خاليت عبد الواحد اهلاليل، وهم من أسسوا "منظمة اهلالل األسود"  و
ت جتمعهم ونضجت فيها فكرة اجلهاد لديهم،  وجدير wلذكر أن هذه تيمنا مبكتبة اهلالل اليت كان

  املنظمة قد أبلت البالء احلسن يف مقاومة الفرنسيني، وقدمت خرية شهداء الدار البيضاء.

يف تلك األثناء كان يزورين زميلي يف الدراسة الثانوية األخ البشري الفيكيكي، وحاولنا سو[ 7سيس  
خلية للمقاومة، بل قمنا ببعض اجلوالت الدراسية للمدينة ملعرفة مدى قابلية بعض األهداف للعمل 

ول شهر أكتوبر املسلح، إال أنين تقدمت ملباراة دخول مدرسة املعلمني والتحقت �ا يف مراكش أ
  م.1953

حممد" يف wب أغمات التقيت بطلبة من  اليت كانت تستضيفهاويف مدرسة املعلمني  إعدادية "سيدي 
حممد واحي شفاه هللا تعاىل، واألخ احلسن وجاج  خمتلف األعمار كنت أصغرهم سنا، منهم األخ الشاعر 

ايىب رمحه هللا تعاىل وهو عم رشدي (الدكتور السلفي حاليا) أمد هللا يف عمره، واألخ إدريس الشر 
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حممد السادس حاليا، واتفقت خنبة منهم على تنظيم جلسة أسبوعية ليلة كل  الشرايىب مستشار امللك 
مجعة للرتفيه عن النفس والتسلي عن أتعاب األسبوع، ودعوين هلا فحضرت جلستني أو ثال¶ منها مث 

حيضرها wإلضافة إىل بعض الطلبة املعلمني ضاق وقيت عنها فاعتذرت عن مواصلة حضورها، وكان 
األخ عبد السالم [سني، الذي كان مربزا يف لعب الكارطة بكل أساليبها ويف لعب الشطرنج، ويف ¨اية  

، ل جلسة كان يعزف للجماعة على الكمنجة، كما أشار إىل ذلك فيما بعد يف برxمج مراجعاتك
فضحكت وقلت له: عقلي بيادقها ذ يشرح يل حركات وأذكر أنه مرة وضع رقعة الشطرنج أمامي وأخ

  واعتذرت عن التعلم. ببيادق من نوع آخر منشغل هذه األ[م 

ويف مراكش سكنت مع بعض أقاريب من طلبة الكلية اليوسفية يف املدرسة العباسية wلزاوية العباسية 
  يف معهد املعلمني. سة يف نفس الكلية موازاة مع الدراسة بباب "\غزوت"، مما مهد يل الدرا

ويف املدرسة العباسية وجدت حرييت كاملة، غرفة جمانية وحدي مل أكن أحلم �ا، و"خبزة" ترمى إيل من  
كوة الباب كل صباح  كما هو نظام إطعام طلبة الكلية، ومل يزعجين فيها إال البق الذي كان ينتشر يف 

الغرفة أيضا كنت أكتب سرا مناشري صغرية  جنح الظالم فال يرتك يف جسمي مكاx إال لسعه. ويف هذه
احلجم مث أخرج ليال لتوزيعها، إال أنين مل أكن أكتم عن الطلبة من سكان املدرسة دعويت لتحرير البالد 
من االستعمار الفرنسي، وهو ما جعل طالبا يسكن نفس املدرسة يسمى" سي مبارك الرمحاين" يتقرب 

حمنة االستعمار وطريق اخلالص منه، إيل ويدعوين بني الفينة والفينة لغر  فته، فنتحدث عن أوضاع البالد و
مث بعد ذلك عرفين على طالب ضرير يف الكلية اليوسفية يقرأ بطريقة برايل ويسكن معنا يف نفس 

حممد بن إبراهيم املصلوحي، وهناك يف غرفته التقيت wألخ عبد اجلبار الوزير  املمثل  –املدرسة يدعى 
w [فعا قو[ ور[ضيا ومرحا، يتحف جملسنا بطرائفه ومستملحاته، حىت إذا غارت وكان شا - حاليا

النجوم وركنت األعني إىل النوم سهرx للمذاكرة فيما ينفع الناس. ويف يوم من األ[م طلب مين األخ 
ل تبدو حممد بن إبراهيم املصلوحي مرافقته إىل "سويقة" الزاوية العباسية، مث وقف يب فيها عند دكان رج

نة واهلدوء الشديد، وقدمين له قائال:"هذا هو الرجل الذي حدثتك عنه" يسكالعليه مالمح الطيبة و 
فأظهر الرتحيب، وقال: أx أحسدك على ما ذكرك به الشيخ ابن إبراهيم" ولذلك أدعوكما للعشاء 
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هيم wملوافقة وقال:" عندي غدا ببييت يف حي"َأْسَوْل"، وملا أبديت بعض التحفظ، تدارك األخ ابن إبرا
  موعدx إذن بعد صالة العشاء إن شاء هللا".

بعد صالة العشاء يف اليوم الثاين توجهت مع األخ ابن إبراهيم إىل بيت الرجل الذي دعاx، وبعد تناول 
ما كتب هللا لنا من طعام، وجلسنا على صينية الشاي، حتدث صاحب البيت بلهجة جادة وسألنا: هل 

جلهاد وحترير البالد؟، فقال كل منا: نعم، وأضفت أx متسائال: تسأل هذا السؤال وأx ال حقا تريدان ا
براهيم مل يذكر لك امسي إأعرف جمرد امسك الكامل، فرد: نعم صدقت، لقد فاتين أن األخ ابن 

فهل الكامل...أx أخوك يف هللا احلبيب الرمحاين احملفوظي، وحنن بصدد 7سيس حركة مسلحة للمقاومة، 
تدرك فضل املشاركة فيها؟ فقلت دون تردد: على الرحب والسعة، حنن كلنا فداء للدين والوطن، وردد 

براهيم نفس الكالم. وحينئذ أحضر األخ احلبيب مصحفا وقال: إذا كان األمر كذلك إ بنااألخ 
. مث قام فنظامنا أن نوثق ذلك بيمني على املصحف، فلم يرتدد أحد منا وأدينا ما طلب منا حاال

وأحضر علبة صغرية جدا وفتحها فإذا �ا أقراص بيضاء صغرية تشبه أقراص األسربين، وأعطى كل 
واحد منا قرصا، وقال: "أx أحتفظ كذلك يف كل حلظة ويف كل مكان بقرص من هذه األقراص، حىت 

سم زعاف يقتل إذا أحاط يب الفرنسيون العتقايل wدرت بتناوله وانتقلت إىل الرفيق األعلى، إ¨ا 
للحظته، فال @ملوها فيتأذى بذلك غريكم". وقبل انصرافنا ُطرق wب البيت طرقا خفيفا فإذا wلطارق 
ص آخر يف حوايل اخلمسني من عمره، عرفت فيما بعد أنه البطل محان  األخ مبارك الرمحاين ومعه شخ

  الفطواكي قائد املنظمة.        

درسة العباسية حيث السكن اجلامعي، فلم يطرف لنا جفن، وحنن ندخل ودَّْعنا الرجال، وُعْدx إىل امل
مرحلة جديدة من احلياة، مرحلة ليس هلا يف مواجهة الفرنسيني إال قاتل أو مقتول. مث بعد أن أِلْفَنا 
َوْضَعنا اجلديد أطلقنا على حبة السم اليت كانت لدى كل واحد منا لقب "العروس" وصار كل منا يسأل 

احكا: "كيف حال العروس؟ لعلك أمهلتها أو نسيتها أو قصرت يف حقها؟". لقد أخذx صاحبه ض
حبيت السم تطمينا لقيادة املنظمة، وما كان أحد منا ينوي تناوهلا يف أي ظرف من الظروف، ألننا نعلم 
حمرم شرعا، وعندما اعتقل بعض األعضاء من املنظمة فيما بعد ختلصوا منها، وعندما  أن االنتحار 
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حممد بن إبراهيم املصلوحي نفسه رمى �ا يف األرض، وصرب للتعذيب وآالم االعتقال  اعتقل األخ 
واالستنطاق إىل أن أعلن االستقالل وخرج من السجن، وأكمل دراسته اجلامعية wلرwط مث تويف إىل 

نه،  أما األخ رمحة هللا بتسمم غذائي، فال xمت أعني اجلبناء كما قال خالد بن الوليد رضي هللا ع
فلم نعتقل وكانت  -كما كنت معروفا به حينئذ   احلمداوي، - احملفوظي وعبد ربه احلبيب الرمحاين

، أx مسؤول يف 1965سنة  مث مجع هللا بيننا يف عهد االستقالل أرجلنا أسرع إىل الفرار واالختفاء،
أما األخ مبارك الرمحاين والقائد ة أمزميز، التعليم wلدار البيضاء وهو يف وزارة الداخلية برتبة خليفة بدائر 

كما محان الفطواكي فقد صربا للتعذيب أثناء اعتقاهلما إىل أن مت إعدامهما على يد السلطة الفرنسية،  
ص لذلك حلقات أخرى فيما بعد إن شاء هللا تعاىل،  فعليهما رمحة هللا ورضوانه، وجعلهما احلق قد أخص

يِقنيَ  النَِّبيِّنيَ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  ا�َُّ  أَنـَْعمَ  الَِّذينَ  تعاىل:{َمعَ  دِّ َرِفيًقا}  ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاِحلِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّ
  . 69 النساء

حماوالت تغيري جهادية وسياسية ونقابية سواء كانت خطأ أو صواw، ومناذج من رجال  هذه عينات من 
حماضن أي حركة إسالمية قد ضمتهم أو ربتهم أو  عرفتهم يف صغري وِكَربي، آلفتهم وخالفتهم، ومل تكن 

روءة بيننا، لقد كان درستهم كتب ابن تيمية أو الغزايل أو سيد قطب رمحهم هللا، ومع ذلك مل تنخرم امل
الرجال على اختالف األهداف واملعتقدات، واملروءة ال تستنبت  هو مروءةالقاسم املشرتك بيننا مجيعا 

للعدوى ممن wلتعرض فاقدها  طلبهايف األرض اجلرداء اليت ال متسك ماء وال تنبت كأل، وال تعدي في
ألرواح أجناد جمندة ما تعارف منها ائتلف وما حيملها ، والناس معادن كما قال صلى هللا عليه وسلم، وا

  تناكر منها اختلف، ولو كانت املروءة تباع يف دكان الشرتاها من افتقدها.

وهم يتغنون ويتفاصحون يف املنابر بذكر بعض رموز الدعوة من لقد كنت أنتظر من بعض خرجيي حركتنا 
يقة ال متاجرة ور[ء، وأن يكونوا على يكونوا يف مستوى هذه الرموز حق الشهداء يف غري املغرب أن

األقل مثل من مل يتخرجوا من أي حركة إسالمية، من أبناء الشعب املغريب الذين جاهدوا االستعمار 
وأن يتعظوا بعلماء السوء الذين مالؤوا الفرنسيني حتت غطاء  ،الفرنسي vنفسهم وأمواهلم وأوالدهم

يواسون فيكون هلم موقف أشرف، ينصرون فيه املظلوم و مصاحل مرسلة ومهية ومقاصد شرعية منتحلة، 
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مطاردا كان أو سجينا، ويسألون عن املهاجر هل  ستضعفاجلريح ويعودون املريض ويدافعون عن امل
زال مشردا، إال أن كثريا منهم خذلوا اجلميع رجاال  وجد مأوى أو ما أو عري،، اكتسى طعم أو جاع

وجتسسوا عليهم ومشتوا مبن جاع منهم وشككوا فيمن وجد شجرة يستظل م و\جروا �ونساء وأطفاال، 
�ا أو كسرة خبز يسد �ا جوعته، وما زلت أذكر أحدهم كنت أظن به خريا فاتصلت به هاتفيا وطلبت 

، من الرضع والصبية املهاجرين بناءمنه أن حيث بعض زمالئه على أن يطالبوا برفع املنع عن جوازات أ
يقولون لك: ليدافع عنهم من ورطهم"، وكأمنا آ[ت الذكر بني إذ قال:"اب يندى له اجلفرجع إيلَّ جبو 

احلكيم وسنة النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم هي اليت ورطت شهداء األمة اإلسالمية ومهاجريها 
 عنهم، بدءا بسيد الشهداء محزة ورفاقه الطيبني يف بدر وأحد رضي هللاومعتقليها من أول البعثة النبوية 

إىل عصرx هذا وإىل قيام الساعة، وال داعي لذكر مناذج أخرى من هذا السقوط األخالقي فما جلرح 
مبيت إيالم، وما ذُِكر كاف ألن يتعظ به من ُغرِّر �م من السابقني، ويعترب به اجليل اجلديد من الدعاة 

تَـَولَّْوا الذين عناهم هللا تعاىل بقوله:{َوِإنْ  رَُكمْ  قَـْوًما َيْستَـْبِدلْ  تـَ حممد َيُكونُوا َال  مثَُّ  َغيـْ ، ولنعد 38 َأْمثَاَلُكْم} 
  إىل ما حنن بصدده...
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  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني
حممد وآله وصحبه والتابعني  xوصلى هللا على سيد  

  املغربية واالبتالء املبكراحلركة اإلسالمية 

  املغربية مبكرا خبمس بال[: لقد ابتليت احلركة اإلسالمية

فتية من الشباب ال خربة هلم wلصراع السياسي ومكره وأهدافه فسقط بعضهم فريسة لكل صاحب  
  مطمع.

  وحياد لبعض كبار احلركة أجلئوا إليه wإلرهاب والقمع املادي واملعنوي.

  وأجهزة أمنية شرسة ال حدود دينية أو أخالقية أو إنسانية لتصرفا@ا. 

ماع منظمات خارجية ختطط لالستيطان يف البالد وحتاول استقطاب بعض الشباب وركوب وأط 
  سذاجتهم ومطامعهم وخماوفهم. 

وأطماع للخطيب الذي ميثل أيضا يدا للقصر وأصابع لألجهزة ويسعى لتحقيق مآربه السياسية واملالية 
  والشخصية خبدمة النظام.

األكاذيب والّتجوال �ا يف كل صقع فال يؤبه �م ما داموا جمرد أما أتباع كل xعق من محَّايل اإلشاعات و 
  أبواق ملن َخْلَفهم.

وما زلت أذكر حادثة اجتمعْت فيها كل هذه البال[ إذ ألقى الشيخ أبو بكر اجلزائري رمحه هللا تعاىل 
حراء، فانربى درسا دينيا يف املسجد اليوسفي wلدار البيضاء ودعا للجهاد مع احلسن الثاين لتحرير الص

له الشاwن اللذان ذكرت سابقا أ¨ما كاx يتسلالن إىل مظاهرات اليساريني لتخريبها، وشتما الشيخ 
اجلزائري وجترآ على إمساكه من حليته، فما كان من األجهزة األمنية إال أن أقنعته vن فعلهما كان vمر 

ا بذلك، بل مل أمسع به إال بعد وقوعه، وال من عبد الكرمي مطيع وتدبريه، وهللا يشهد أنين مل آمر أحد
أرضى هذه التصرفات ألحد من خلق هللا، أحرى أن تكون يف حق عامل. وبعد احلادثة نظمت وزارة 
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األوقاف للشيخ اجلزائري جولة يف مجيع مناطق املغرب خيطب يف مساجدها تشهريا يب وحتريضا عليَّ 
أو يتبني موقفي، مث عندما هاجرت إىل اململكة السعودية وقذفا يل مبا مل أرتكبه، من غري أن يسألين 

واصل األمريي واخلطيب واألجهزة األمنية استثمار غضبه مين وأرسلوا إليه شابني آخرين يشكواين إليه 
وحياوالن القيام مبا فشل فيه األمريي يف جوالته السابقة wلسعودية والكويت، فلم يكن عادال إذ مل 

حماكميت حبضور جمموعة من يسألين، ومل يكن عا دال إذ أرسلهما إىل الشيخ ابن wز يطالبه بدعويت و
املشايخ، وفعال اتصل يب الشيخ ابن wز ودعاين للغذاء عنده دون أن خيربين wلغرض من الدعوة، كما 
دعا أيضا األخوين محد  الصليفيح وعبد احلميد أبو سليمان، ويف جلسة الشاي أخربين برسالة أيب بكر 
اجلزائري فطلبت منه أن أطلع عليها فأمر كاتبه بتمكيين من نسخة منها، فإذا �ا تطالب مبحاكميت، 
فعلقت ضاحكا: ([ شيخ إنه يطالب مبحاكميت، فمىت كنت زوجا أو زوجة ألحد منكم؟)، فُأْحرَِج 

سايره جبواب الشيخ ابن wز وعلق: (ال جتد على الشيخ اجلزائري فأنت تعرف محاقته، لكنين سألتك أل
 xز بياw حيفظ ماء وجهه، ويبني له ما غاب عنه من املوضوع)، فما كان مين إال أن قدمت للشيخ بن
حممد يتيم بنفسه بعد أن أبلغين  بطرد املعنيني wألمر من احلركة، مل أحرره بيدي وإمنا حرره زميل هلما هو 

ما آخر إىل الصحفي الذي نشره يف جملة حيثيات الطرد عندما زارين يف مكة املكرمة، وبلغه زميل هل
البالغ الكويتية، فسلم الشيخ ابن wز بشرعية الطرد واعتذر عن تصرفات الشيخ أيب بكر اجلزائري، مث  
كتب له رسالة أعطاين نسخة منها حيضه فيها على معامليت مبا ينبغي أن تكون عليه عالقة العلماء فيما 

 ز[رة الشيخ أيب بكر لكونه كان بعدم تثبته وغضبه لنفسه بينهم، ومع ذلك مل أجد أي غضاضة يف
خريا تعاىل ضحية أالعيب االستخبارات املغربية وأعوا¨ا، وملا بلغته رسالة الشيخ ابن wز كان جزاه هللا 

  وقافا عند احلق فاعتذر. 

ا غريه من العلماء وعندما أذكر هذا الشيخ غفر هللا له، وهو منوذج xدر يف العلماء ، فإمنا أتذكر أيض
اليقظني األفذاذ الذين اتصلت �م وتعاونت معهم يف هجريت لصاحل حركتنا ومضطهدينا، وعلى رأسهم 
العامل الفقيه اليقظ الشيخ سعيد حوى رمحه هللا  الذي قدم ألداء العمرة بعد خروجه من سجن حافظ 

ضاع احلركة اإلسالمية يف العامل ونتبادل األسد فسأل عين وزارين يف الفندق، وقضينا ليلة كاملة نفاتش أو 
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جتاربنا فيها، مث ملا وقف ليودعين أدخل يده يف جيبه يهم vن يناولين من ماله اخلاص، فلما امتنعت عن 
حمتجا بعالقة األخوة بيننا، فضاحكته مقرتحا أننا يف وضع واحد، والعدل أن نقارن مقدار  األخذ عاتبين 

املقدار األكثر يعود به على صاحبه، فلما قارx كان ما عندي أكثر مما  ما عند كل واحد منا، ومن له
عنده فضحك رمحة هللا عليه وعلق: (لقد رحبَت املباراة، وأقسم أال تعود عليَّ بقرش واحد)، وودعين 

  فكان ذلك آخر عهدي به.

، وكان الوحيد وأذكر منوذجا آخر من خرية الشهداء هو الشيخ السوري عدxن عقلة رمحه هللا تعاىل
حماصر يف ليبيا بدون جواز سفر وعرض أن يوفر يل جوازا،  الذي اتصل يب يف هجريت عندما علم vين 
فلما سألته عن مصدره مل ُخيِْف عين أنه من السلطة العراقية وبعلمها، فاعتذرت vين على علم \م 

رمزي بصدام حسني الرجل الثاين يف wلعالقة الشخصية الوثيقة اليت تربط سفري املغرب يف العراق أمحد 
  الدولة آنئذ، ومل يكن األخ عدxن عقلة يعرف هذه العالقة فتفهم عذري وقبله. 

كما أذكر الشيخ محد الصليفيح رمحه هللا تعاىل وقد زارين يف آخر سنة يل مبكة املكرمة فوجد يف 
ها هللا مع زوجها واحملامي مأمون خاليت وأخت زوجيت رمحو ضيافيت wلفندق أفرادا من عائليت منهم أخيت 

الفاسي وشيخه يف الطريقة الصوفية، ويف املساء رجع إيل ويف يده مقدار من املال أنفق منه على 
  ضيويف، مث أدى لصاحب الفندق ما له علي إىل ¨اية موسم احلج.

اترة من اإلخوان وعلى النقيض من هذا حضرت جملسا للشيخ ابن wز رمحه هللا تعاىل وقد زاره أربعة دك
يف الوال[ت األمريكية املتحدة، يسألونه متويل نشاطهم فيها، وقد مجع هلم يف نفس اÎلس حوايل عشرة 
من كبار جتار اململكة السعودية تربعوا هلم مبا جمموعه حوايل ثالثة ماليني دوالر، مث ملا سافرت إىل 

س الغرض، وملا حدث أحدهم صاحبه حبضورى الكويت بعد أسبوعني تقريبا وجد@م يزورون جتارها لنف
وحضور بعض اإلخوة املطلعني v¨م حصدوا يف الكويت ثالثة ماليني أخرى وبصدد ز[رة wقي دول 
اخلليج لنفس اهلدف، تدخلت وسألت أحدهم هل ستزورون املغرب؟ فأجاب نعم قد نسرتيح يف الدار 

ة، فعقبت: (حبذا لو اتصلتم ببعض إخوتنا البيضاء لبضعة أ[م مث نواصل إىل الوال[ت املتحد
وساعدمتوهم بقسط بسيط ألسر املعتقلني، ألف أو ألفي دوالر مثال) فأجاب: (األمانة تقتضي أال 
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نتصرف فيما مجعناه). وضحك صاحيب، فلما غادر وفد الدكاترة سألته عن سبب ضحكه فقال: ([ 
يد أن يساعدوا أنصارك فيزدادوا تعلقا بك)، أهبل، هم يريدون استئصالك من مجاعتك وبلدك وأنت تر 

فقلت: (يشهد هللا أين مل أفكر �ذا قط). مث علمت فيما بعد أ¨م عرجوا يف طريق عود@م على اخلطيب 
  وأ¨م يساعدونه على استزراع (القرعة) بني كتفي احلركة اإلسالمية املغربية.

يف احلرم الشريف من بريطانيا كاx عضوين يف  ويف السياق نفسه وأx يف مكة املكرمة، فوجئت بصديقني
الندوة اإلسالمية العاملية، فلما رأ[ين تـََفلَّتا مين وجتاهال رؤييت، مث صارت هذه عاد@ما كلما مجعنا 
املسجد احلرام، وزارين كعادته الشيخ محد الصليفيح، وسألين عنهما قائال: (صديقاك فالن وفالن هنا 

هما؟)، فأجبت: (لقد رأيتهما يتجاهالين ويْزَورَّان عن لقائي فلم أحرجهما)، يف فندق الفتح، هل رأيت
فغضب أنفة أن يهان له صديق، مث قال: (لعلهما فـََعال ذلك حفاظا على عالقتهما wلنظام املغريب)، 
فسألته: (وهل هلما تلك العالقة؟) قال: (نعم عالقة وثيقة ومتويل وجوازات سفر، ولكن سوف 

ء ال حيرجهم الضعيف، سوف أزورك بعد قليل آلخذك مع صاحبيك إىل جدة)، وبعد أتصرف، هؤال
حوايل نصف ساعة تقريبا، جاءين xدل الفندق يدعوين للشيخ محد، فإذا الصديقان احملرجان بلقائي معه 
يف سيارته، فأظهر كل منهما املفاجأة مث الرتحيب، وكان عناق وسؤال عن األحوال، وإظهار مشاركة 

انية ملا أصابين، مث أخذx الشيخ محد إىل مكتب الشيخ عبده مياين يف جدة، حيث عرض عليه وجد
  األخوان مشروع شراء عمارة يف لندن وسأاله تغطية مثنها فأعطاه إ[هم كامال من حسابه يف بريطانيا.

يا سابقا، وكان ويف مكة أيضا كنت ألتقي wلشيخ منصور احملجوب رمحه هللا، عميد جامعة البيضاء يف ليب
منفيا wململكة العربية السعودية يف ضيافة رابطة العامل اإلسالمي، فتوثقت العالقة بيننا برابطة العلم 
 الشرعي واالستضعاف املشرتك واهلجرة، وجرى مرة ذكر املهاجرين الليبيني وعالقتهم wلنظام املغريب،

حمرجني بلقائي،  xلقد أبلغتين السلطة السعودية من قبل دعوة من  فقال: فسألته عن صاحيبَّ اللذين كا)
امللك احلسن الثاين لز[رة املغرب ألمر هام، فلبيتها، فلما أنزلوين الفندق إذا بعشرات املنفيني الليبيني 
مثلي مدعوون أيضا، وبعد ذلك أخذوx مجيعا إىل القصر امللكي، حبضور وزير الداخلية وعميد شرطة 

ية، فلما حضر امللك احلسن الثاين، wلغ يف الرتحيب وأمر عميد الشرطة بتوزيع ممتاز من األسرة العلو 
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هدا[ علينا هي عبارة عن مبالغ مالية مهمة لكل واحد، مث أشار إىل وزير داخليته فوزع علينا جوازات 
سفر دبلوماسية، وعقب خياطبنا:(كل ما حتتاجونه لإلطاحة مبجنونكم نوفره لكم وwيب مفتوح لكم 

نصاركم يف كل حني)، إال أنين اعتذرت عن قبول اجلواز املغريب ألن لدي جوازا سعود[ صاحلا، وعن وأل
  مشاركة املعارضة يف نشاطها بكرب سين وتفرغي للعبادة يف احلرم الشريف).

حماواليت العديدة للحصول على جواز   وكان البد أن يتداعى يب ما روى الشيخ منصور احملجوب إىل 
جوازي الذي كادت صالحيته أن تنتهي، وجلأت إىل أبواب كثرية حلل هذا اإلشكال دون سفر يعوض 

جدوى، حىت إنين عندما زارتين زوجيت مع أبنائها سرا يف مكة وفكرت يف االستقرار �م يف السعودية 
جلأت إىل األخ أمحد توتنجي وهو xفذ الكلمة فيها ليساعدين بتسجيل أبنائي يف إحدى مدارس مكة 

أل عن اجلواز الذي قدموا به مث سكت وانصرف ومل يعد، واضطررت إلعادة أبنائي وأمهم إىل املغرب س
  لعجزي عن االحتفاظ �م معي.

وعندما ُعنيِّ حسن الرتايب عوx وxئبا للنمريي وُعنيِّ وزيرا للداخلية عضو آخر من حزبه كنت قد تعرفت 
الرمحن، وعدين أحد أعضاء حزب الرتايب  من مجاعة  عليه يف جدة عند الدكتور الشاوي هو أمحد عبد

أمريكا التقيت به يف الكويت هو الدكتور التيجاين أبو جديري vن يستخرج عن طريقهما جوازات سفر 
يل وألهلي وأبنائي وطلب مين متكينه من الصور والو¶ئق الالزمة فسلمتها له مث سافر إىل السودان بعد 

هاتفه وفاكسه هناك، ومرت مدة طويلة حاولت االتصال به عدة مرات  أن طلب مين تذكريه بواسطة
دون أن يرد على مكاملايت أو مراساليت، وكان الشيخ محد الصليفيح يسافر دائما إىل السودان للتعاقد 
مع مدرسني يستجلبهم إىل السعودية فطلبت منه تذكري الرتايب وأمحد عبد الرمحن وزير الداخلية، فرد 

ضاحكا: لقد قالوا إ¨م راسلوا السلطة املغربية وينتظرون اجلواب، وبقيت معهم و¶ئق أهلي الشيخ محد 
وأبنائي شاهدة عليهم إىل يوم القيامة، مث ذكر يل األخ كمال اهللباوي أنه بصدد االتصال wلرتايب ألمر 

ن الرتايب يقول: دع عبد بينهما فاقرتحت عليه أن يذكِّره wجلوازات، فرد عليَّ األخ اهللباوي بقوله: (إ
  الكرمي يتيه كما \ه من قبله).
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هذا اجلواب ذكرين بسذاجيت السياسية وضمور حاسة االنتهازية لدي عندما زار اململكة العربية 
السعودية ممثل شخصي للنمريي، واستضافته الندوة العاملية للشباب اإلسالمي وكنت ضمن من اجتمع 

مان ومحد الصليفيح وأعضاء أمانة الندوة، فلما عرَّض أحد احلاضرين به مع األخ عبد احلميد أبو سلي
حمظورا،  vوضاع اإلسالم يف السودان، وكان حسن الرتايب يف السجن وبعض أتباعه يف املهجر، وحزبه 
قال ممثل النمريي:( اإلسالم يف السودان خبري والرئيس النمريي يسعى جاهدا لنشره ونصرته، والدليل 

دارس االبتدائية �ا حصة لتعليم الدين وحصة لتحفيظ القرآن، وأن األذان يرفع يف اإلذاعة أن برامج امل
الرمسية) تدخلت فقلت:( ما ذكرته من تدريس الدين والقرآن ورفع األذان يعمل به يف كل الدول 

منه، لكن املسلمة شيوعية األنظمة أو غري شيوعيتها، بل إن إسرائيل نفسها مل تستطع منع الفلسطينيني 
املقصود wملالحظة هو وضع الدعاة اإلسالميني يف السودان وهم ما بني معتقل ومهجر، ومادام الشيخ 
الرتايب يف السجن فال ميكن أن نطمئن إىل أن اإلسالم خبري). لقد أحرجت بتدخلي املضيفني السعوديني 

الشيخ محد وعلق:(لقد أفرجت  فلم يعلق أحد منهم، مث ملا رجع ممثل النمريي أفرج عن الرتايب فضحك
  سذاجتك السياسية عن حسن الرتايب)، فقلت: (بل صدقي يف الدفاع عن املسلمني).

 طويل، اعتقال بعد بلة بن أمحد عن أفرج كان قد جديد بن ويف هذا السياق أيضا أن الشاذيل
 فشل عن) البيضاوي أمحد أبو( بتوقيع اÎتمع جملة يف طويال مقاال وكتبت االنفتاح هذا فرصة فاهتبلت
 حمفوظ سراح áطالق الشاذيل وطالبت بنبلة، عن اإلفراج فيه محدت اجلزائر يف االشرتاكية التجربة

حنناج، وأرسلت صورة من املقال إىل الشاذيل بن جديد wمسه الشخصي بريد[ وعن طريق السفارة 
حمفوظ حنن   اح.اجلزائرية wلكويت، فلم يلبث إال قليال وأطلق سراح 

ومن ذلك عندما اعتقل عباس مدين، أرسلت للشاذيل رسالة أستنكر فيها اعتقاله وأنبه إىل خماطر ما قد 
تنزلق إليه اجلزائر بقمع احلركة اإلسالمية، وسلمت الرسالة يدا بيد إىل السفري اجلزائري عبد القادر 

لدى امللك خالد بن عبد العزيز حجار، ونشرها اإلخوة يف موقع الشبيبة، وال أحتاج للتذكري بتدخلي 
  رمحه هللا تعاىل لصاحل عبد السالم [سني، والرسالة اليت أرسلها يف املوضوع إىل احلسن الثاين.
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حماصرة وضائقة هجرة، فإنين مل أتلق من  وعلى رغم صدقي يف النصرة مع ما أx فيه من استضعاف و
ن، بل إنه ملا رآين يف فندق بطرابلس وهو حمفوظ حنناح ولو حتية شكر wهلاتف بعد خروجه من السج

مدعو لدى القذايف جتاهلين ومل يرد على حتييت، وما ذلك إال ألنين حاولت اإلصالح بينه وبني عباس 
مدين وطالبت áطالق سراح معتقلي جبهة اإلنقاذ اإلسالمي (علي بلحاج وعباس مدين)، فلم يغفر يل 

د اآلن (سذاجيت السياسية) اليت تفرض علي ما ينبغي فعله هذا الصنيع، ومع ذلك فإنين مل أغادر حل
            نصرة للمؤمنني، ألين أُعدُّ ذلك عبادة ال أمنُّها على هللا تعاىل.

لقد سارت الفرتة األوىل يف اململكة العربية السعودية هادئة اطمأنت فيها نفسي إىل بيت هللا احلرام 
السلطة املغربية عن جوازات أفراد أسريت ومسحوا هلم wلقدوم  وفكرت يف االستقرار �ا إذا ما أفرجت

عندي، ونويت إن فعلُت ذلك أن أتفرغ للعلم وحده ولرتبية أبنائي، إال أن السلطة املغربية كان هلا 
برxمج آخر هو إذاليل والضغط علي لرتكيعي وتسخريي، لذلك عندما نفض توفيق الشاوي يده من 

رذمة املستلحقني صاحل أبو رقيق، بدأت سفينيت يف السعودية والكويت حماولة ترويضي وwيعت ش
تتقاذفها األمواج واشتد حتريض اخلطيب وأعوانه للسلطات السعودية علي، بل جندت السفارة املغربية 
ملراقبيت أربعة مغاربة يتناوبون على متابعة كل تصرفايت يف احلرم الشريف يف الليل والنهار، حاولوا التقرب 

يل أوال فلم يفلحوا مث أخذوا يعرِّضون يب كلما مررت أمامهم يف احلرم مث تطور تعريضهم إىل شتائم إ
  صرحية بصوت مسموع فلم أرد عليهم مطلقا ومل أشعرهم vنين انتبهت إىل ذلك. 

وكنت كلما اشتد اخلناق عليَّ أغري املقام wلذهاب إىل الكويت اليت كان يل فيها مسكن بسيط هو 
ة عن أحد دكانني متصلني ببعضهما مبرحاض مشرتك يستخدم جانب منه مطبخا، ولكل دكان wب عبار 

إىل الشارع وxفذة زجاجية عليها قماش يسرتx عن املارة، أسكن يف أحد الدكانني صحبة أحد الشباب 
طوع (أبو بدر)، املهاجرين، ويسكن يف الدكان الثاين فرَّاش العمارة اليت فوقنا واليت ميلكها عبد هللا امل

ويسكن يف إحدى شققها مصطفى الطحان، ومن طرائف مقامي مع هذا الشاب أنه كان أنوفا حيرص 
على أن يبدو يف الشارع أنيقا، وكان جيهد نفسه اليوم كله يف الكسب فيستغرق يف النوم ليال ال يشعر 

جحور الدكان وتستقبل  مبا حوله، وكنت حديث عهد مبحنة، أصاب wألرق، فتخرج الفريان ليال من
أخرى تزورها من الشارع و7خذ يف اللعب والقفز والنط، فأتسلى مبنظرها وأxم، وملا ذكرت لرفيقي يف 
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السكن ذلك ضحك وطلب مين أال أخرب به أحدا من معارفه يف الكويت، مث ملا غادر الكويت بقي 
وأؤدي إجياره فوافق، مث ملا ذهبت  الدكان يل وحدي فأخربت مالكه عبد هللا املطوع vين سأحتفظ به

ملكة املكرمة مرة ورجعت وجدته مؤجرا لبعض العمال األجانب، وملا سألت الفراش الذي يسكن 
(اجلناح!) الثاين عن أمتعيت وكتيب اليت تركتها فيه قال: (لقد رميناها يف (الزwلة)، فلم أزد على أن 

من مث صرت كلما مسعت مبن يشيع عين وفرة املال  ابتسمت وقلت له: (wرك هللا فيكم)، مث انصرفت.
  ورفاهية املعيشة يف بالد البرتول العريب وامتالكي بعض (آwرها) أذكر قول املتنيب:

حمسود   ماذا لقيُت من الدنيا وأْعَجُبه     أين مبا أx شاٍك منه 

ا  كانت تعد لالنتخاwت وأذكر �ذه املناسبة من طرائف هذا احلال أن جبهة اإلنقاذ اجلزائرية عندم 
زبدة مدير صحيفة اإلنقاذ الناطقة wمسها، وكان كثريا ما يزور ليبيا األخ أبو األمني يف طرابلس زارين 

منفردا فيستقبله القذايف ويقدم له املساعدات املالية، مثله يف ذلك مثل األخوين علي بلجاج وعباس 
يستعني �ا حزبه  طلب مين مساعدة ماليةاهلدف، مث  مدين اللذين زارا القذايف عددا من املرات لنفس

فوعدته إن زار أروw أن أسعى له عند بعض العمال املغاربة املتدينني كي جيمعوا له ما  يف االنتخاwت،
يستطيعون مجعه، فلما سافر إىل سويسرا اتصل يب هاتفيا يستنجز الوعد، فكلفت بعض اإلخوة يف 

مهما من املال سلمه له يف سويسرا اثنان من اإلخوة جزامها هللا تعاىل  فرنسا بذلك ومجعوا له مقدارا
خريا، فلما زارين الشيخ زبدة مرة أخرى قال: (لقد سألت عنك يف فرنسا فقيل يل إنك متلك فنادق 
ومطاعم يف أروw وتبخل علينا) فضحكت وقلت له: (أعطيك تفويضا كامال vن تطوف األرض كلها 

  فسكت. ولو جحر ضب فهو لك ملكا خالصا) وكلما وجدت ملكا يل

مث ملا انقطعت األسباب يف تركيا vخوين من الشبيبة واتصال يب يستنجدان، وكان الشيخ أبو األمني 
زبدة قد استقر يف استانبول واشتغل wلتجارة، اتصلت به تلفونيا وأخربته حبالة األخوين وسألته قرضا 

ال ز[رته يل، فاعتذر. مث قيض هللا مرور أخوين آخرين منفيني من حسنا يسعفهما به على أن أؤديه له ح
  الشبيبة برتكيا فاقتسما ما كان لديهما مع أخويهما.   
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قد يعرتض أحد اإلخوة الطيبينب على ذكر بعض هذه األحداث vمساء بعض أصحا�ا، ولكن يل أهدافا 
اة ليعلموا أن الدعوة ليست فقط يف من ذلك، منها نقل التجربة صادقة إىل اجليل اجلديد من الدع

حفظ النصوص والتغين �ا يف اÎالس، وليست يف نصح الناس ونسيان النفس، وحىت ال ينربي بعض 
مرضى القلوب فيشكك فيما أروي جبدل عقيم، السيما ومن ذكر@م ما زالو أحياء يستطيعون أن 

بوا، مث فوق كل ذلك ألبني أن كثريا من منتحلي الدعو  ة اإلسالمية ينقصهم الصدق الذي يتناصرون يكذِّ
 يف املؤمنني به يف احملن ويكونون به كاجلسد الواحد كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (مثل

 wحلمى األعضاء سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد اجلسد كمثل وترامحهم وتعاطفهم توادهم
هللا جلت قدرته ليس بظالم هلم إذ مل ينصرهم يف هذا العصر، فما والسهر)، وليعلموا علم اليقني أن 

أخو@م املرفوعة شعارا أجوف إال من صنف األخوة فيما رواه معاذ بن جبل ضعيفا يصححه الواقع، 
 َداءُ َأعْ  اْلَعَالنَِيةِ  ِإْخَوانُ  َأقـَْوامٌ  الزََّمانِ  آِخرِ  ِيف  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: (َيُكونُ 

 بـَْعِضِهمْ  َوَرْهَبةِ  بـَْعضٍ  ِإَىل  بـَْعِضِهمْ  ِبَرْغَبةِ  (َذِلكَ : َقالَ  َذِلَك؟، َيُكونُ  وََكْيفَ  ا�َِّ  َرُسولَ  [َ : َفِقيلَ  السَّرِيَرِة)،
بعض)، وإمنا اختار هللا تعاىل هلم البالء متحيصا واختبارا، وما النصر الذي تومهته بعض التيارات  من

ما مسي wلربيع العريب إال جمرد برق ُخلَّب، قد يعقبه بالء وشدة، والنملة الشقية تنبت هلا اإلسالمية في
 أجنحة، فتتعذب �ا ارتطاما يف األرض وعلى اجلدران وسقوطا يف احلفر واألخاديد. قال تعاىل:{َمنْ 

َها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلنَـْفِسهِ  َصاِحلًا َعِملَ  مٍ  َربُّكَ  َوَما فَـَعَليـْ   . 46 ِلْلَعِبيِد} فصلت ِبَظالَّ
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  بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد � رب العاملني
حممد وآله وصحبه والتابعني  xوصلى هللا على سيد  

 احللقة التاسعة

  53َفرُِحوَن}املؤمنون  َلَدْيِهمْ  ِمبَا ِحْزبٍ  آفة احلزبية:{ُكلُّ  

النفتاحها على العامل ويسر االتصال اهلاتفي منها wملغرب لقد كنت أجلأ إىل الكويت بني الفرتة واألخرى 
حماكمة األخ كمال والتنسيق مع احملامني حوهلا، إال أن عالقة الشحناء بني بعض اإلسالميني  وملتابعة 

صقد كنت أضرت يب، السيما و  افيه هلم مجيعا، وأحرص على معاملتهم مبا ينبغي أن تكون  املودة أخل
wملؤمن، ولكن الطائفية احلزبية كانت معششة يف قلوب بعضهم وعقوهلم، وكان األخ عليه عالقة املؤمن 

صيلة يضيفونين األبدوية الخالق من ذوي األحممد سرور زين العابدين مع مجاعة أخرى سورية من درعا 
 xسن ضيافتهم، حب أستأنس، فأحضر جمالسهم و والرتويح عن النفسيف مآدب يقيمو¨ا للتخفيف أحيا

أكن أعلم أنين مراقب وأن من يراقبين ال يرضى تلبييت دعوات بعض اإلسالميني يف الكويت، وبعد  ومل
إذ قال:(ما كان من حقك أن تتصل vعدائنا)، فوجئت مبا قال  الطحان  فرتة صارحين بذلك مصطفى

حممد سرور وشلته) قلت: (سبحان هللا أx ال أعلم إال  أن املؤمنني وأجبت: (ومن هم أعداؤكم؟) فقال: (
حممد سرور على خري من دينه) قال: (أنت حديث عهد wلبلد فالبد أن تستشريx يف كل  إخوة، وأن 
عالقاتك)، قلت: ( كيف عرفتم أنين أزور األخ زين العابدين ومجاعة درعا، هل تتجسسون علي؟) 

رضي هللا عنه قال: (ومل ال؟ كان عمر يتجسس على الرعية حفاظا عليها)، قلت: (ومن منكم عمر 
فأwيعه؟ مث أمل تعلم أنين أجنيب يف هذا البلد وال بيعة يل فيها ألمريها احلقيقي أحرى أن تكون لغريه؟ 

  ؟).وهل تعلم أن جتسس عمر على الرعية لو ثبتت صحته قد \ب منه كما ورد يف الرواية نفسها

بد اللطيف عدxن رمحه هللا وقبل هذا احلوار vقل من أسبوع، كان قد وردين خرب اعتقال األخ ع
وجمموعة من الشباب، فحزنت حزx شديدا نسيت به أن أتناول طعاما اليوم كله، مث أخذين اإلرهاق 
النفسي إىل أن يغلبين النوم بعد صالة املغرب فلم أستيقظ إال بعيد الساعة الثانية عشرة ليال، وقد 
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طعم أو دكان أشرتي منه طعاما، أحسست vمل اجلوع وشدة احلر، فصليت وخرجت أحبث عن م
إىل بيته، وسأل: (إىل أين؟) فقلت: (أرهقتين حرارة  فالتقيت مبصطفى الطحان عائدا يهم بصعود الدرج

الدكان فخرجت إىل الشارع ألتمس هواء ليليا رخوا)، مث واصلت طريقي على امتداد الشارع أسري 
راجعا فإذا مبصطفى الطحان مل يدخل  إذ مل أجد طعاما أشرتيه التفتُّ  ةقدقي ببطء، وبعد حوايل عشرين

يراقبين ويتتبع خطوايت، وملا ُأحرِج مبوقفه هذا مث أخذ  رجع إىل الشارع ووقف على xصيتهبيته وإمنا 
َأخَرج من جيبه ورقة وأخذ حياول قراء@ا حتت مصباح الشارع، فلما وصلت إليه قال: (لقد أعجبتين 

 اجلو أx أيضا).رطوبة 

يقف بسيارته ( أبو بدر)وأذكر يف تلك الفرتة أيضا أنين كنت أسري يف الطريق راجال فإذا بعبد هللا املطوع 
ويدعوين للركوب ففعلت، ويف الطريق أخذ يشكو من مضايقات يتعرض هلا، وأن أمري البالد يف جلسة 

عنيين، فسألته: (هل يعين األمري أنكم خمرتقون له معه ا@م مجاعته v¨ا خمرتقة، وفهمت من كالمه أنه ي
مث استأذنت للنزول من السيارة بدعوى أنين  فرد: (االخرتاق أنواع وأصناف)، فسكتُّ  )vعداء البالد؟

  وصلت إىل املكان الذي أقصده.

رة مث يف جلسة يل مع أحد كبار اإلخوان هو األخ عبد هللا العقيل وكان مديرا للشؤون اإلدارية يف وزا
األوقاف wلكويت، إذا به يفاجئين بقوله: (ما رأيك إن أخذx ضماxت من امللك احلسن الثاين هل 
تعود إىل املغرب؟) فقلت: (ومن Ùخذ لنا هذه الضماxت؟) قال: (عمر األمريي) قلت :(األمريي نفسه 

الضماxت إن غضب منه امللك هل له من ضماxت لنفسه؟)، مث عقبت: (وملاذا ال يستخدم هذه 
  ومل يعقب.      تَ إلخراج األخ كمال من السجن أوال؟، غفر هللا لك [ عبد هللا ) فسكَ 

مث ملا عزم أمر السلطة املغربية على تصفية احملاكمة بعد أن طالت أكثر مما ينبغي وبعد أن تومهت  أن 
اختبار نوا[ي وما قد حماولة يف الكويت (القرعة) اليت استنبتت بني كتفي احلركة قد أينعت، اشتدت 

فطلب مين  مثريأفعله إن اشتد التضييق يب يف املنطقة، وصادف أن القذايف صرح يف أمر القومية برأي 
إمساعيل الشطي الذي عوض بدر القصار يف رÐسة حترير جملة اÎتمع أن أكتب افتتاحية للعدد اجلديد 
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¶ئرة السفارة الليبية واحتجَّْت وصدر أمر  اهل فتتاحية ¶رتاالكتبت فلما  تعليقا على هذا التصريح، 
  .السلطة الكويتية مبصادرة العدد من األسواق

مث إذا vحد اإلسالميني القياديني يف الكويت يتصل يب مباشرة ويقرتح أن يزودين جبميع امللفات املتعلقة 
جهات غنية تشرتي  أن هناكو wلقذايف وأن أؤلف كتاw لبيان نقائضه، تطبع منه مئات آالف النسخ، 

مين الكتاب vعلى األسعار ويبقى يل نصيب من املبيعات يف مجيع األسواق، وأضمن بذلك ما يغطي 
حاجيت ويوفر يل ثروة ال vس �ا، فاعتذرت عن قبول العرض، وتساءل صاحبه عن السبب، فقلت 

  ).له:( ال يهمك أن تعرف السبب، ولكن إذا حان وقت ذكره عرفته إن شاء هللا

مبكة ودعاين  أثناء أدائه العمرةوبعد أن التحق األخ إمساعيل الشطي wلوال[ت املتحدة األمريكية زارين 
حماضرة حول اإلسالم يف إفريقيا، واملشاركة يف  ،للمشاركة يف مؤمتر للطلبة العرب املسلمني هناك áلقاء 

أبديت التحفظ يف قبوهلا حبجة صعوبة ندوة دعوية مع الشيخني الغزايل وحسن أيوب رمحهما هللا تعاىل، ف
احلصول على التأشرية األمريكية، فقال إنه سوف يدبر األمر مع األخ الدكتور عبد هللا نصيف عميد 
إحدى الكليات يف جدة، وملا رجع إىل أمريكا، فوجئت بعد حوايل أسبوع مبكاملة من اخلطوط املغربية يف 

الوال[ت املتحدة بواسطة اخلطوط امللكية املغربية وسألت:  جدة ختربين vن لدي عندها تذكرة سفر إىل
(مع تغيري الطائرة يف الدار البيضاء طبعا؟)، فقال موظف اخلطوط: (نعم)، فلم أعلق wلرفض أو 
القبول، وبعد حني ذكروين بضرورة التعجيل wستالم التذكرة، مث اتصل يب الدكتور عبد هللا النصيف 

ري إليه ليقوم áجراءات التأشرية إىل أمريكا فاعتذرت عن تلبية الدعوة يطلب مين إرسال جواز سف
برمتها، وبعد يومني تقريبا اتصل يب إمساعيل الشطي هاتفيا من أمريكا ملحا على احلضور، وملا عاتبته 
على احلجز wخلطوط املغربية عن طريق الدار البيضاء اعتذر ووعد vن يغري خطوط الرحلة فأصررت 

  .الدعوة على رفض

وكم كان لذلك فضلت مداومة االستقرار يف مكة املكرمة واإلقالل من ز[رة الكويت إال للضرورة،  
يؤملين يف مكة املكرمة أنين انقطعت عن خدمة الدعوة اإلسالمية يف بلدي، وال يسمح يل بذلك يف 

قل يف هذا اÎال، أوهلما عندما أرض املهجر، إال أن هللا منَّ عليَّ vن فتح يل wبني أساهم �ما جبهد امل
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من دراستهم  قراء من احلركة طردوا ألسباب عدةزارين الشيخ عبد اللطيف عدxن وشكا إيلَّ أمر فتية ف
wملدارس اإلعدادية والفصول الثانوية األوىل، وهم بذلك عرضة للضياع علميا واقتصاد[، وملا سألته 

العاجلة تتجاوز عشرين حالة على أقل تقدير، فلما عاد عن عددهم استكثر العدد وقدر أن احلاالت 
الشيخ عدxن إىل املغرب سافرت إىل الر[ض وعرضت احلالة على الشيخ محد الصليفيح فقال:( أبشر، 
حممد بن سعود  أبشر [شيخ فليس لنا أن نتخلى عن املسلمني) مث أخذين إىل عميد جامعة اإلمام 

احملسن الرتكي فقدمين له ورحب يب خري ترحيب، وملا عرضت عليه  اإلسالمية الشيخ عبد هللا بن عبد
األمر قال: (األمر بسيط، نسجلهم يف املعهد الديين ليحصلوا على الثانوية العامة أوال، مث يلتحقون 
wجلامعة)، مث أحالنا على الشيخ خالد العجيمي ليتم لنا إجراءات التسجيل، وأعطاه اإلذن بقبول كل 

  بلي.من Ùيت من ق

وعندما اجتمعنا wألخ خالد العجيمي كان أكثر محاسا لألمر وأخذ أمساء الدفعة األوىل من الطلبة، 
ومعلومات عن أعمارهم ومستواهم الدراسي مث قال:(سوف أبعث إليهم بتذاكر السفر و7شرية القدوم 

تواهم الدراسي أو إىل اململكة خالل أسبوع تقريبا)، وملا الحظت أنين مل أقدم أي وثيقة تثبت مس
أعمارهم، ابتسم وقال: (يكفينا يف األمر شهادة رجل مثلكم) فشكرته واستأذنته يف استخدام هاتفه إىل 
املغرب لالتصال wلشيخ عبد اللطيف رمحه هللا ألزف إليه اخلرب، فأخذ مين مساعة التلفون وقال للشيخ 

كلما تعذرت مواصلة الدراسة على أحد من عبد اللطيف: (معاهدx مفتوحة لطلبتكم ولو كانوا ألفا،  
  طلبتكم ابعثوه إلينا).

من تلك اللحظة فتح يل wب خيفف عين ما أشعر به من عجز عن خدمة إخواين وتالمذيت يف املغرب، 
ص غرفة مكيفة  وكنت كلما وصل إىل اململكة فوج منهم أستقبله وآخذه إىل املعهد فأسهر على ختصي

مزجية. كل ذلك بفضل هللا أوال مث بفضل أرحيية الشيوخ محد الصليفيح وعبد له، وفراش وطيئ ومنحة 
هللا بن عبد احملسن الرتكي وخالد العجيمي الذين أنقذ هللا �م عشرات الشباب املغريب من اجلهل 
والفقر. ولئن انقطعت أخبارهم عين بعد خترجهم فإنين أحسب عملهم دائما إن شاء هللا يف سبيل هللا  

 سبيل ففي على عياله سعى ومن هللا سبيل ففي والديه على سعى ل صلى هللا عليه وسلم: (منكما قا
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: رواية ويف الطاغوت) سبيل ففي سعى مكاثرا ومن هللا، سبيل يف فهو ليعفها نفسه على سعى ومن هللا
  الشيطان). (سبيل

احملامني جزاه هللا خريا نسخا من كافة أما الباب الثاين الذي فتح يل خلدمة احلركة فعندما أحضر يل أحد 
و¶ئق امللف املعروض على القضاء، فاعتكفت على دراسته، مستعينا مبا بقي يف ذاكريت القانونية، وكنت 
رأيت يف املغرب أن أؤيد ما لدي من علم شرعي بدراسة القانون الوضعي يف كلية احلقوق ومقارنته به، 

ر عودة رمحه هللا تعاىل:(التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارw xلقانون بعد أن قرأت كتاب الشهيد عبد القاد
حمتو[@ا مع بعضها، وتناقضها مع واقع  الوضعي)، وتبينت من خالل مراجعيت لو¶ئق القضية تناقض 
األحداث، وتناقضها مع أبسط مقتضيات القضاء املستقل، كما اكتشفت فيها أصابع العبث والتزوير 

حداث مبا خيدم أهداف األجهزة األمنية، وترضيا@ا ومساوما@ا السياسية، وأكثر من وإعادة تركيب األ
، ال ملدة تتجاوز أربع سنوات ذلك تبينت يل خلفيات السري العام للقضية، وأسباب 7خري الفصل فيها

سيما وقد كنت أعلم ما ستسفر عنه جلسات احملكمة قبل انعقادها، أعلم ذلك مبا يتسرب إيل من 
ض األعضاء يف اإلخوان املسلمني املتصلني wخلطيب واألمريي، وأذكر مرة أن القضية ملا طالت بع

فعينت هلا جلسة يف يوم إثنني، وقبل هذا املوعد بيومني أو ثالثة كنت مع املرحوم كمال السنانريي 
خ كمال وقلت: (أرجو أن تنهي جلسة اإلثنني املقبل هذه القضية فينطق فيها wحلكم) فعلق الشي

السنانريي رمحه هللا وكان دمث اخللق طيبا:(أمل تعلم أن القضية قد أجل فيها النظر مرة أخرى؟) فقلت: 
(كيف يؤجل وهي مل تنعقد جلستها؟) فقال: (أقول لك 7جلت وأنت ال تصدق؟). مث يف يوم اإلثنني 

  يوم اجللسة أجل القاضي النظر يف القضية إىل أجل يسمى فيما بعد.

أعباء دراسة  االدفاع عن األخ كمال مبحاولة كتابة مرافعة ختفف عنههيئة لذلك فكرت يف مساعدة  
حماضر التحقيق األمين،  ملف القضية وتساعد يف األمر، وأخذت أتفرغ كل يوم لفرز مالحظايت حول 

ا أشكل والتحقيقني التمهيدي والتفصيلي لدى قاضي التحقيق، وأدون ذلك يف كراسيت بتفصيل. وكلم
علي أمر استشرت الصديق الدكتور أمحد العسال رمحه هللا تعاىل، وهو من أفاضل الفقهاء wلر[ض، 
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حممد مرسي، وهو من كبار  حممد سليم العوا مستشار الرئيس املصري احلايل الدكتور  والصديق الدكتور 
 .             املختصني يف القانون اجلنائي

، ما أزعجين فيها إال السقوط األخالقي لصاحبيهما، األمريي الفرتة ين يف هذهاأزعجحدثني إال أن 
واخلطيب، أما األول فلجوء األمريي إىل التحريض على إخراج أسريت من البيت، وقد كان يريد يف 
الكويت أن يساومين به إذ قال يل يف بيت عبد هللا املطوع:(عند عوديت سأعمل على أال خترج اإلدارة 

الوظيفي) فرفضت مساومته وطلبت منه أال يتدخل يف املوضوع، وبعد عودته للمغرب أهلك من بيتهم 
أرسلت وزارة التعليم رسالة لزوجيت تطالبها áخالء السكن الوظيفي، مث دعاها xئب وزير التعليم wلدار 

ذكرته زوجيت البيضاء لتنفيذ األمر ألن وزارة التعليم ال تستطيع اقتطاع حق اإلجيار من راتيب املتوقف، ف
v¨ا مدرِّسة أيضا وتستطيع اإلدارة اقتطاع حق اإلجيار من راتبها، فوافق وأجرى املعاملة، بعد أن قال: 

  (هذا هو اإلجراء الطبيعي ولكن بعض املتطفلني على اإلدارة يريدون غريه ولن أرضخ هلم).

ك منتهي الصالحية ولكنه قابل أما احلدث الثاين فيتعلق بكون زوجيت وأبنائي كان هلم جواز سفر مشرت 
للتمديد بسهولة، حىت هذه الثغرة القانونية عمل الدكتور اخلطيب على إغالقها، vن اتصل vحد 
أصهاري وأظهر له العزم على مساعدة األسرة بتمديد جوازها، وطلب منه استحضار اجلواز للقيام 

  ه إىل يوم الدين ليكون شاهدا عليه.wإلجراءات الالزمة، فأعطاه صهري اجلواز مث حجزه وبقي عند

ومن طرائف ما اكتشفته من تصرفات األمريي يف هذه املرحلة أنه قبل خروجي من املغرب حبوايل سنة 
تقريبا، طلب مين أن أحتفظ له يف بييت بصندوق حديدي كبري ادعى أنه أمانة من الدكتور توفيق 

رجال األمن وفتشوا مرافقه كلها ومل ميسوا الصندوق الشاوي، مث ملا هوجم البيت يف أول احملنة من قبل 
بسوء، استشارتين الزوجة يف أمره، فأمرت الشيخ عبد اللطيف بكسر قفله فإذا به مملوء wلصور 
الشخصية والسياحية العادية وبعض اÎالت والصحف املتداولة، مع جهاز غريب قد يكون جهاز 

  إرسال، فرمى بذلك كله خارج البيت.
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حممد أما احل رهينة واحتفظ به إذ اعتقل وهو يف مرحلة التعليم الثانوي دث الثالث فكان ما حل wبين 
وعندما بدؤوا يف التحقيق معه سأله الشرطي عن مستواه الدراسي فلما قال:(السنة  ،عند الشرطة

، مث نزل اخلامسة ¶نوي) صفعه حبقد وسب الدين وقال:(..... ولده يف هذا املستوى وأوالدx فاشلون)
به إىل سرداب التعذيب ال لشيء إال ألنه ابين، وملا خرج من املعتقل بعد أسبوعني ورجع لثانويته 
ملواصلة دراسته، رفضت إدارة الثانوية قبوله بسبب انقطاعه عن الدراسة بدون عذر، وملا حاول 

لديين wلر[ض وبعثت له استخراج شهادة vنه كان معتقال رُِفض متكينه منها، وملا سجلته يف املعهد ا
التذكرة والتأشرية، حاول استخراج الو¶ئق املطلوبة للحصول على جواز السفر، وأوهلا شهادة السكن، 
فصرفه موظف البلدية قائال: (أنت ابن عبد الكرمي مطيع، لست من سكان منطقتنا)، ومكث مخس 

من املغرب، فأكمل بتفوق خراجه إسنوات عاطال ال ميلك جمرد بطاقة تعريف، إىل أن يسر هللا يل 
     دراسته الثانوية واجلامعية والعليا بفضل هللا تعاىل، له احلمد والشكر وهو على كل شيء قدير.     

ويف مكة التقيت wألخ برهان الدين رwين زعيم حركة الشباب املسلم يف أفغانستان، كان املسكني يف  
ن مثلي يف أبسط فنادق مكة وأرخصها، وطاملا كتب نفس وضعي فارا من امللك ظاهر شاه، ويسك

رسائل للسلطة السعودية حيذر من مغبة سياسة ظاهر شاه والسيطرة الشيوعية الزاحفة wلتدريج على 
مقاليد البالد، وكلما كتب ملتمسا يف املوضوع طلب مين تصحيحه نظرا لعجمته الغالبة على أسلوبه، 

 عدم جدواه نظرا للعالقة الوثيقة بني البلدين فال يقتنع، مث ملا متت فأصححه ترضية له، بعد أن أنبهه إىل
حممد داود الذي خلف امللك، نُِقل برهان الدين رwين  سيطرة الشيوعيني على احلكم وأطاحوا wلرئيس 
من الفندق البسيط إىل فندق الفتح، وعرَضْت عليَّ السعودية بواسطة كمال اهللباوي أن أنتقل إىل 

  لمسامهة يف التحريض على اجلهاد فاعتذرت ومل أبني سبب اعتذاري.بشاور ل

وأذكر يوما أخذين فيه األخ رwين حلضور مجع يف احلرم الشريف يعقده بعض الشباب املسلمني املصريني 
القادمني إىل مكة للعمرة، وكان كل منهم أمريا جلماعة إسالمية يف كلية من كليات مصر، وملا عرَّفهم 

ن الدين رwين بشخصي أحلوا على أن أنقل إليهم جتربتنا يف املغرب، فلبيت طلبهم مث عقبت األخ برها
بسؤال عن أمريهم مجيعا يف مصر، فذكروا أ¨م ال ميثلون تنظيما واحدا، وأن لكل كلية أمريها، فانتقدت 
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ال يساعد على وضعهم التنظيمي املخالف للسنة النبوية، وملا رد أحدهم vن تقارب السن بني اجلميع 
من بلدهم، حيوز  ثقتهم واحرتامهم ويكون شجاع حتقيق ذلك، اقرتحت عليهم اختيار عامل فقيه صادق 

أعلمهم وأكربهم سنا، فأبدوا موافقتهم على االقرتاح والعمل به عند عود@م. مث قبل وداعهم سألتهم 
w حممد اإلسالمبويل وارجتل  عن أوضاع الدعوة اإلسالمية يف مصر، فانربى شاب منهم عرَّف نفسه سم 

  كلمة طيبة موجزة جواw ملا سألتهم عنه.

مث ملا زار رwين ليبيا وهو رئيس دولة أفغانستان، ضيفا على القذايف والتقيت به يف الفندق، وتبادلنا 
حمنة أشكو منها وإن عرَّضت تعريضا خفيفا حباجيت  احلديث عن أوضاع املسلمني، مل يسألين قط عن أي 

جواز، وكنت يف أشد احلاجة إليه، فتجاهل ذلك، وكانت جوازات السفر األفغانية يتالعب �ا يف  إىل
  األسواق.

وبعد حوايل شهر زار وزير خارجيته ليبيا واستقبله القذايف، فزرته يف الفندق، وكان سلفي الدعوى، ال 
دين العرب الذين نصروهم يف يفتأ يذكر الشيخ ابن wز رمحه هللا خبري، فلما سألته عن أحوال اÎاه

احلرب، فوجئت به يقول: [ أخي لقد أحرجوx مع الدول العربية، حنن نريد تطبيع عالقاتنا �ا ووجودهم 
ص منهم áرساهلم للجهاد يف جامو وكشمري) فلم أعلق وودعته  عندx يعرقل ذلك، إال أننا حناول التخل

  ومل أعد إليه.  

حممد اخلامس رمحهما هللا ويف مكة زارين األستاذ املام ون الفاسي احملامي أثناء مرافقته لألمري عبد هللا بن 
تعاىل يف عمرة له، وعرض علي أن يصلين wألمري لالستعانة به يف حل القضية املعروضة على القضاء، 

أذهب إىل واقرتح أن جيمعين به عند املروة أثناء أدائه العمرة اليت حدد هلا يومها وساعتها، إال أنين مل 
املوعد ليقيين أن األمري نفسه يف ضوائق مما ُميْكر به، وخلشييت من أن تـَُرتَّب على اللقاء @مة ¶لثة ال 

  قبل يل بتحملها.

ويف هذه األثناء زارين األخ يوسف العظم وهو من كبار اإلخوان املسلمني wألردن، فاجأين wلز[رة يف 
عاين ملرافقته يف جولة ترفيهية جبدة، ولكن هذه اجلولة مكة صحبة األخ الدكتور عزت جرادات ود
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أخذتين معهم على غرة إىل السفارة األردنية، فاستقبلنا السفري الذي كان من أصول موريطانية 
wلرتحاب، مث فاجأين بتقدمي دعوة يل لز[رة األردن ولقاء امللك احلسني، الذي ذكر أنه يهتم vمري 

ي لدى امللك احلسن الثاين على رغم أنين مل أسع لذلك وال عملت له، ومل ويريد أن يقوم بوساطة لصاحل
أفكر فيه، وامللك حسني نفسه ال يعرفين وال يبايل vي واد قد أهلك، فأحرجت حرجا شديدا مل أجد 
معه إال أن أِعَده wلتفكري يف األمر، ولكنه حلرصه طلب جواز سفري مث وضع عليه 7شرية جماملة معفاة 

  لرسوم.من ا

اتضح يل أن الز[رة واجلولة الرتفيهية وز[رة السفري األردين والتأشرية كل ذلك معد سلفا ومرتب له 
بدقة، السيما عندما بدت على يوسف العظم معامل االرتياح وعلق: (خالص انتهى األمر، ومل يبق يل إال 

). مث سألين: (هل تعود هذه الليلة أن أتصل wلياوور اخلاص جلاللة امللك، ليحدد لنا موعدا مع جاللته
إىل مكة؟) فسألته: (وأنتما أين تقضيان هذه الليلة؟) فقال صاحبه: (سوف نزور الدكتور توفيق 

  الشاوي). 

مث بعد عودة يوسف العظم إىل األردن اتصل يب هاتفيا وقال:(لقد حددت موعدا للقاء جاللة امللك، 
ف ننتظرك يف املطار)، إال أنين مل ألب الدعوة لعلمي خبلفيا@ا فأرجو أن حتجز الطائرة يوم األربعاء وسو 

حمتجا: (ملاذا أخلفت  وخماطرها اليت نبهين إليها مسلم استشرته. فاتصل يب يوسف العظم wهلاتف 
موعدx؟ لقد صرت مثل مهابيل املشايخ)، فاعتذرت له بظروف قاهرة مل أتغلب عليها، وعلقت يف 

  شاطر طماع يف احلبل ).نفسي:( شيخ أهبل خري من 

مث انكشفت يل مشاعر النصرة لدى يوسف العظم عندما حصل أحد أبنائي على اإلجازة يف فرنسا 
واشرتَطْت عليه اجلامعة للقبول يف قسم الدراسات العليا أن يديل بتزكية من بعض أهل العلم أو السياسة 

رد عليَّ بقوله: ([ أخي التزكية شهادة، املعروفني فلجأت إليه هاتفيا وهو املقرب من امللك حسني، ف
وأx ال أعرف ولدك، وشهادتك يف ولدك ال تقبل شرعا ألنك أبوه وشهادة الوالد لولده ال جتوز) 
فرددت عليه: (لعلك مل متيز بني مساعدة طالب على إمتام دراسته العليا وبني الشهادة القضائية يف 

قال: (طيب أرسل إيل مسودة هلا) فرددت:(شكرا ال داعي احملاكم إلثبات حقوق أو نفيها)، فرتاجع و 
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لألمر كله، السالم عليكم) وقطعت املكاملة. مث أغىن هللا ابين عن تلك التزكية فقبل يف قسم الدراسات 
  العليا بفضل هللا تعاىل وخترج بتفوق. و� احلمد أوال وأخريا.

@م قناعة كانت راسخة لدي منذ انسحبت من لقد أكدت يل جتربيت مع بعض املتعصبني ألحزا�م أو فئا
اÎال احلزيب والسياسي وهي أن آفة التعصب ألي فئة أو مجاعة أو حزب حتجب الرؤية الشرعية 
السليمة للعالقات اإلنسانية واإلسالمية واخللق السوي، وتبعد صاحبها عن العدل يف األحكام، 

حمرم وتركسه يف االحنياز ضد احلق الذي ال يوافق حزبه  أو سياسته أو مصلحته، فيبيح لنفسه كل 
ويقتحم كل إمث، ويتجرأ على الكذب واملكر واخلداع والغدر واخليانة، لذلك مل يسبق قط منذ 7سست 
حركتنا اإلسالمية أن دعوت حلزبية أو عملت حلزب، أو فكرت يف االنضمام حلزب، ألن التكوين 

نتهازي الرباغمايت للتحزب، وطاملا رأينا قادة أحزاب السليم للداعية يتعارض مطلقا مع التكوين اال
النكهة اإلسالمية يتنازلون عن الثوابت الدينية قوال وفعال وفتوى، من أجل احلصول على إيصال 

َق به عليه تصريح حبزب، أو من أجل وصول إىل برملان، أو من أجل استدامة يف كرسي ، بل منهم ُتُصدِّ
يف تكرمي أرذل خلق هللا من اإلxث والذكور، وزكى الفاحشة  -ومنصبه استدامًة لكرسيه  -من wلغ 

ص على املنابر ليضفي  جهارا صورة وصو\، وخالف األحكام الشرعية قوال وفعال وسلوكا، ومنهم من رق
على نفسه صفة االنفتاح والعصرنة، واختذ لشرعنة احنرافاته هذه كلها ديداَن قراء جعلوا مقاصد الشرع 

  املرسلة مرقاة إىل سخط هللا وغضبه، و� يف خلقه شؤون.ومصاحله 

وهذا ال يعين أنين أعارض االنتماء احلزيب، أو أعرتض عليه، ألن األصل يف الناس حرية االختيار،  
ولكنه يعين أن االشتغال wلدعوة اإلسالمية وااللتزام vخالقها والتماس القدوة يف رسول هللا صلى هللا 

التأسي بسلوكه وسنته، كل ذلك يتعارض مع واقع احلزبية وسلوك أهلها، ولذلك عليه وسلم وطلب 
تبتعد عن احلزبية والتعصب احلزيب وأجلُّها وأقدرها كما هو موقفي سليمة العقيدة كل دعوة دائما  أحرتم 

تحزبة، ليمة غري املية السَّ لمِ دائما من مجاعة الدعوة والتبليغ مثال، ومن مجيع التيارات الدعوية السِّ 
ولذلك أيضا يالحظ أن مجيع أعضاء حركتنا منذ كانت وإىل وقتنا هذا ال ينخرطون يف أي حزب 
سياسي، وال يقبلون العضوية يف أي منظمة حزبية، وهم يف نفس الوقت ال يعادون أي حزب وال أي 
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نهم منفصل حزيب، وأن كل الذين مالت أنفسهم إىل احلزبية أو النشاط احلزيب انفصلوا عنا، فكان م
 َما أَْينَ  اْخلَيـَْراتِ  َفاْسَتِبُقوا ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  مسامل ذو مروءة، وآخر معاد مبغض حاقد، قال تعاىل:{َوِلُكلٍّ 

يًعا ا�َُّ  ِبُكمُ  Ùَْتِ  َتُكونُوا    148 َقِديٌر} البقرة َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ا�ََّ  ِإنَّ  مجَِ
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  واحلمد � رب العاملنيبسم هللا الرمحن الرحيم 
حممد وآله وصحبه والتابعني  xوصلى هللا على سيد  

  احللقة العاشرة

  شهادة احلق َتُسرُّ أقواما وُتْسِخُط غريَهم 

 مبراقبيت يف الكويت طبقا ملا َيفهم من دينه، أما توفيق الشاوي  إخوانيا امكلف كان مصطفى الطحان
حماوالت تسويق ما يراد فكان يف السعودية  ا مستشار  يف نفس الوقت كان، و هلياستدراجي إمنسق 

 لقصر واألجهزة املغربيةا ل، ومن خالهلما مستشار يف قضا[ محاية النظام من معارضيه لخطيب واألمرييل
، ومن قبل كان مستشارا فيما يتعلق بضرورة اختطاف احلركة اإلسالمية املغربية وتسخري بعض شظا[ها

  .ووضع أول دستور للمغرب يف فجر االستقالل لك احلسن يف عملية 7سيس أول برملان مغريبللم

راشد مصطفى الطحان مسؤوال عن منطقة مشال افريقيا و أول األمر  اإلخوان نيَّ يف هذا اإلطار عَ 
من أجل ، لذلك كان الطحان يرسل الغنوشي يف رحالت تفقدية هلم فيها ضابط اتصالنوشي الغ

الفصائل  اخلاصة wلتعرف علىاحللول واخلطط واقرتاح األوضاع بكل من اجلزائر واملغرب،  استجالء
زائر عقب راشد الغنوشي إىل اجلالطحان أرسل  الجتاهاستقطا�ا، ويف هذا احماولة اإلسالمية القائمة �ا و 

حمفوظ النحناح، ف أجرى عددا من االتصاالت Îwموعات اإلسالمية على اختالف مشار�ا، مث اعتقال 
ف لُ أمساء ختَْ قدم للطحان تقريرا مكتوw ومفصال لرحلته يف أكثر من مخسني صفحة اقرتح عليه فيه 

عندما كانت األيدي تتداوله يف مجعية اإلصالح اعتقاله، وقد اطلعت على هذا التقرير أثناء النحناح 
، وأخذت منه نسخة عند كتابة مقايل الذي طالبت فيه عي wلكويت حيث مكتب الطحاناالجتما
  حمفوظ النحناح ووقعته wسم: "أبو أمحد البيضاوي" ونشرته يف جملة اÎتمع. سراح áطالق 

ويف اإلطار نفسه كان مصطفى الطحان يرسل الغنوشي إىل املغرب، فيجتمع ببعض الشباب ينتقدين 
 إال ما برجمه عليه اخلطيب واألمريي، ،عين عنفا وال لينا wلعنف والتطرف، وهو اليعرف مينلديهم ويته
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ضا ، معرِّ اليت تشتمين وتفرتي عليالصحف الشيوعية املغربية صحف اإل¶رة و وجيري حوارات ودية مع 
  .الذي يستقبل به رعا[ه قتضى الربتوكول امللكيوقدمه اخلطيب للملك فاستقبله مب، ومصرحا يب

يزورين يف موصدة يف وجهه، مل يسعه إال أن  اأبوا� وملا حاول اخرتاق احلركة اإلسالمية املغربية ووجد
شكا من انغالق وأثناء احلديث ، الذي دبر لقاء بيننا يف فندق الفتحالطحان مكة صحبة مصطفى 

إال وذكرته vن البيوت تؤتى من أبوا�ا، احلركة وعدم انفتاحها عليه، ولكين دفعت شكواه حبسن أدب، 
حمتجا متأففا:(إىل مىت تغلقون اجلماعة يف وجهنا) فأجبته:(عندما تكفون عن اعتبار  أنه رفع صوته 

حممد علي الفينيقية املغرب والية \بعة لقرطاجنة ) فغضب وأرغى وأزبد مث wشا يف مصر أو ململكة 
ن مث مل جير لقاء آخر بيين وبينه، إال يف ز[راته املتوالية ممصطفى الطحان إلصالح ذات البني. تدخل 

غ للقذايف حيث كان يتجنب لقائي يف الفندق الذي يقيم به، مع أنه عندما رآين يف ليبيا كان أول من بلَّ 
ذلك، واستغله الخرتاق بعض الفصائل wلكذب علي وتكفريي، مبعونة الطحان الذي كتب  املغاربةَ 
  ة يصدرها.    ري يف نش �تاx وزوراذلك 

فيها مقيما بفندق "بدر" قريبا من احلرم أمام wب امللك  يف فرتة كنت شاغب عليَّ ما هذا اللقاء هو 
مث ، وحددت عناصرها ، وقد رمست هلا تصميمهالكتابة مرافعة الدفاع عن األخ كمالأستعد  عبد العزيز

فانشغلت بتعليمهما مناسك للحج آخر هو جميء األخت واخلالة رمحها هللا تعاىل  أضيف إليه عائق
، مث بعد غيبيت عنهمائناس �ما وقد طالت ، واالستكرمة وما حوهلااحلج والعمرة وتعريفهما مبعامل مكة امل

مع زوجها، مث جاء احملامي مأمون الفاسي مع شيخه يف رمحها هللا تعاىل حني وصلت أخت زوجيت 
لت wجلميع عن كتابة املرافعة، وصار كل وقيت يف ويف نيتهما أن يقيما عندي، فانشغ الطريقة الصوفية

  خدمة ضيويف، وإن ختلله أحياx حديث عن احملاكمة املنتظرة وظروفها ومآهلا وأساليب الدفاع فيها.

ألخ املامون الفاسي مع مث بعد أ[م التشريق وعودتنا من مىن وقضاء فرتة من الراحة جلميعنا، أرسلت ا
مسكنا فيها وسيارة إليها، أما األخت واخلالة  ماشيخه الصويف إىل املدينة املنورة بعد أن حجزت هل

رمحها هللا تعاىل فقد كان موعد طائر@ما آخر شهر ذي احلجة ليال، وأما أخت الزوجة وزوجها فكانت 
حمرم، لذلك سافرت wخلال يوم رحلتهما وسهرت على إىل جدة ة واألخت طائرة عود@ا صباح الفاتح من 
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ا الطائرة، وعدت إىل مكة يف أشد مأودعتهتهما إىل منتصف الليل مث ورعاي سفرمها القيام áجراءات
حاالت اإلرهاق على الساعة الثالثة صباحا، أي قبيل صالة الصبح بساعتني، ومل أكد أضع رأسي على 

كي يطوف طواف الوداع قبل الصالة ع زوجته إىل احلرم  الوسادة حىت جاء عديلي يريد أن أرافقه م
تجه إىل جدة بعدها مباشرة، فطلبت منه أن يسبقين إىل احلرم الشريف وخيتم حجه بطواف الوداع مث لن

لم أستيقظ إال بعد الصالة حبوايل نصف ساعة، النوم غلبين فألتحق به عند أذان الفجر. إال أن 
مل صاعقة مفاجأة إال أن للصالة ومرافقة عديلي وزوجته إىل جدة،  فعجلت الوضوء وااللتحاق wحلرم

، أبواب احلرم الشريف مغلقة رمبا ألول مرة يف \رخيه، وصوت عنيف ذهلت هلا تكن ألحد على wل
مسلحة جهوري ينبعث من مكربات الصوت يف كل مكان منه، أْنصتُّ ملا يقال، فإذا به دعوة إىل ثورة 

ف ملنهجها وتشنيع على املبتدعة والشيعة، وادعاء ظهور للمهدي املنتظر، وسيطرة ضد الدولة ونقد عني
  سلحني. امل\مة على احلرم من قبل بعض 

عديلي وزوجته وقد حوصرا يف أن أعثر على  مهي رجعت إىل الفندق وأديت فيه صالة الصبح  وكل
جلست يف حمتجزون يف احلرم،  - مديره وخدمهفيهم  مبن -فارغا، ألن كل نزالئه كان الفندق ،  احلرم

وبعد شروق قاعة االستقبال متسائال عن احلدث وأسبابه ونتائجه مرة، وعن مصري ضيفيَّ مرة أخرى، 
من أعلى سطوح املسلحون على بعض جنودها فأجهز أمام الفندق الشمس حضرت دورية عسكرية 

بصوت يقول حبدة:(من  وإذا السماعة،فرفعت áصرار الفندق يرن االستقبال يف احلرم، وإذا �اتف 
حمتجزون يف احلرم، لكن من املتكلم؟) قال: أنت؟) قلت:( أحد نزالء الفندق، وكل من فيه غريي 

(امللك خالد، xد بسرعة الضابط فالن من الدورية اليت أمام الفندق) فأسرعت مبناداته مث ابتعدت عن 
wلسالمة. ويف الساعة العاشرة صباحا استطاع  مكتب االستقبال وعدت إىل غرفيت أدعو هللا لضيفيَّ 

فجمعت هلما بسرعة حقائبهما وحجزت سيارة الثانوية عديلي وزوجته اخلروج من أحد أبواب احلرم 
، وكان البد يل من حبث بني أقلعتأجرة وانطلقت �ما إىل جدة، إال أن طائرة رحلتهما كانت قد 

يلة اليوم الثاين ل ما، فلم أفلح يف تدبري ذلك إالهل عن مقعديناألخرى مكاتب شركات الطريان 
املغرب. وال أنسى أن أخت الزوجة رمحها هللا تعاىل مث إسبانيا مث متقطعة إىل األردن  للمحرم، يف رحالت
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عين:( انصح الشيخ vال يعود إىل مِ سْ وجزاها خري اجلزاء وهي خلفنا كانت ختاطب زوجها كل حني وتُ 
  مكة مطلقا).

ت بنصيحتها وأرسلت من Ùتيين من الفندق حبقيبة مالبسي، مث اجتهت إىل الر[ض ونزلت يف فعال عمل
ملرافعة يف جو من اهلدوء كتابة الندوة اإلسالمية العاملية، وهناك تفرغت لاخلاصة wدار الضيافة 

حسن  يخأكن هلا كل مودة برئيسها الشعدت إىل املؤسسة اليت لقد  ،واالنقطاع عن الشواغل واملشاغل
وأمينها العام الدكتور عبد احلميد أبو سليمان، رمحه هللا تعاىل آل الشيخ وزير التعليم العايل بن عبد هللا 

أحسن استقبال، وبينت حاجيت إىل من يساعدين بطباعة ما أنوي حتريره من مرافعة فكان استقبايل فيها 
لندوة لذلك شابني من متقين إلداري يف اكمال اهللباوي املدير االدفاع عن األخ كمال، فانتدب األخ  

وحال االنتهاء  حرير وواظب الشاwن على الطباعة،العمل wآللة الكاتبة، مث اعتكفت على الكتابة والت
على  wملغرب إىل هيئة الدفاعيف الر[ض ثالث نسخ بعثت �ا مع أحد طلبتنا  منهامن ذلك استنسخت 

  روف احملاكمة ومستجدا@ا.م اهليئة تنزيلها مبا يناسب ظتِ أن تُ 

مساء،  يف دار ضيافة الندوة العامليةومن غرائب ما حدث يف هذه الفرتة أن أحد أبناء األمريي زارين مرة 
وأبدى املودة واالحرتام، وملا الحظ اعتكايف لكتابة املرافعة حتدث عن طقس ذلك اليوم وكان معتدال 

اش ومشيا على األقدام فسايرته جماملة وخرج معنا فرَّ واقرتح أن خنرج إىل الشارع تروحيا عن النفس 
الندوة اليمين، إال أن سيارة مرت بسرعة جنونية حىت إذا كانت قريبة منا أخرج أحد ركا�ا رأسه ويديه 

 لوثت مالبسي، وظننت أن احلادثة من xفذ@ا مث رماين بعلبة "فانتا" مفتوحة سقطت بني رجلي بعد أن
راهقني، فواصلت السري غري عابئ إال أن السيارة نفسها عادت بسرعة أيضا املتصرف عفوي من بعض 

، مدة طويلة تورم �االذي  ورماين أحد ركا�ا مسددا الرماية بعلبة أخرى غري مفتوحة أصابت ذراعي
  ودعت ابن األمريي معتذرا wلعمل على تنظيف مالبسي مث عدت ملواصلة حترير املرافعة. ف

ونظرا لكون االتصاالت اهلاتفية يف تلك الفرتة كانت بطيئة ومعقدة ومراقبة بدقة نظرا ألحداث احلرم 
اليت مل تكن قد صفيت بعد، رأيت أن أغادر اململكة إىل جهة تتيح يل االتصال السهل �يئة الدفاع 
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شرية خروج وعودة وأعضاء احلركة واألهل، فطلبت من األخ عبد احلميد أبو سليمان احلصول يل على 7
  من السعودية فلىب طليب جزاه هللا خريا، وحجزت تذكرة السفر إىل الكويت. 

ويف ليلة السفر اقرتح األخ كمال اهللباوي أن نلتقي صباحا يف املطار ليساعدين على اخلروج حتسبا ألي 
عشاء على أن أبيت طارئ يف ظروف التعبئة األمنية املعلنة حينئذ، مث زارين الشيخ محد واستضافين لل

معي يواصل وÙخذين صباحا بسيارته إىل املطار، فكان من كرمه وأرحييته يف تلك الليلة أن آثر أن  هعند
الذي  على أريكة الصالوناحلديث عن أوضاع الدعوة وآفاقها، وقضا[ األمة وآالمها حىت غلبه النوم 

الشيخ عبد عند ح أن نتناول طعام الفطور . مث بعد أن صلينا الصبح سو[ يف مسجد احلي، اقرت منت فيه
فلما  الذي ُعنيِّ فيما بعد مفتيا بعد وفاة الشيخ ابن wز رمحه هللا تعاىل،آل الشيخ بن عبد هللا العزيز 

xه وجدxقد أعد لنا مأدبة شهية ودمسة، وبعد حديث مستفيض عن األحوال يف احلرم وأخبار  هزر
 لنا بكل خري وودعناه للتوجه إىل املطار، حيث وجدx األخ كماتطورات الفتنة الطارئة فيه دعا ل

رة ئااألخ محد الصليفيح إىل داخل الط اهللباوي يف انتظارx وقد أمت مجيع إجراءات السفر، ورافقين مع
  .مث ودعاين مشكورين

 xإن مل يناسبين املقام فوصلت إىل الكويت وأ wوكان اجلواز  يه،أفكر يف احتمال اختاذه ممرا فقط إىل أرو
اسرتحت فيه بقية اليوم والليلة كي و فندق الال حيتاج إىل 7شرية، فبادرت wلنزول يف  حينئذ املغريب إليها

 wلرتحاب ودعا شاw تمع فاستقبلين رئيس التحريرÎأسرتجع نشاطي الذهين، مث زرت مكتب جملة ا
يف العدد املقبل حول أحداث احلرم مصر[ يشتغل صحفيا عنده وطلب منه إجراء حوار معي ينشر 

áلقاء أول سؤال قلت له:( قبل األسئلة  مَّ وهَ  آلة تسجيلالشريف، وملا أخذ الصحفي كراسة وفتح 
اليت أعدد@ا، أرجو أن تفتتح هذا احلوار �ذه الكلمة مث ضغطت على زر التسجيل وقلت:( أوال أود 

رويع حجاجه ومعتمريه والركع السجود به...) لالعتداء على احلرم الشريف وت يأن أسجل استنكار 
يغلق التسجيل ويقول:(نسيت شيئا مهما، هل نؤجل احلوار إىل فرصة أخرى؟) و فإذا wلصحفي ينتفض 

  جعين مرة أخرى حول هذا احلوار.اير مل كما تشاء) مث : (قلت 
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نطقة، فبادرت áرسال برقية نبهتين هذه املعاملة الغريبة إىل ما قد يكون معدا يل من مقالب ألفتها يف امل
واحتفظت áيصال اإلرسال  ،إىل امللك خالد استنكار ملا وقع يف احلرم وتعزية يف ضحا[ االعتداء عليه

معي، ويف اليوم الثاين وأx يف مكتب جملة اÎتمع أ\ين مصطفى الطحان بربقية شكر جوابية من امللك 
لو  ( :) فبادلته ضحكه wبتسامة وقلت[ صاحيب ياسةخالد مث علق ضاحكا:( لقد أتقنت لعب الس

  ).كنت ألعب ملا رأيتين يف هذه الفيايف مهاجرا

الوالييت  الشيخ عبدالرمحنمديرها ويف اليوم الثالث رأيت أن أزور مقر جملة البالغ الكويتية ألشكر 
التحرير فيها رئيس و وأسرة التحرير فيها ملا بذلوه من جهد يف الدفاع عن احلركة اإلسالمية املغربية، 

أو  فاضل الشيخ عبد هللا شبيب، صاحب األسلوب السلس الرصني ومواقف النصرة بدون منٍّ العامل ال
وأسلوب  من احملررين يف اÎلة شاب مصري ذو ثقافة متينة ووعي سياسي عميق أيضا أذى، كما كان 

للنظام  ة للشبيبة اإلسالمية ونقداا مناصر طاملا كتب مقاالت فيهكتابة أنيق رشيق يدعى صاحل الورداين 
حمبطا من واقع معيشته يف الكويت، ألن   -اإلسالميني فيها بعض  املغريب، إال أن املسكني كان دائما 

، فلم يساعدوه على احلصول على إقامة رمسية، ومل وعاملوه معاملة املوايلخذلوه  -كما كان يدعي 
، وملا سألت عنه قيل إنه ترك طعامه وأرا ال تكفي لسكنه خيصصوا له راتبا مقابل عمله إال سبعني دينا

 يباع فيها، فإذا مبجلد ضخم من 7ليفهيف طرابلس بليبيا كتبات املالبالد، مث بعد سنوات زرت إحدى 
وحقدا جارفا على أهل السنة، وإ¶رة لفتنة يعلم هللا  تصفحته فوجدته دعوة صرحية للتشيع يف مصر

  ه).   عه أهلُ ضيَّ  قلت: (ال حول وال قوة إال �w، كم فىتً فلم أزد على أن  مآهلا،

زارين يف الفندق أحد القياديني من اإلخوان وأخذين بسيارته إىل ملحق أسفل عمارة هو  الرابعويف اليوم 
أرى أن تسكن هذه الشقة فهي خري من ( :عبارة عن شقة من غرفة ومطبخ ومحام أعطاين مفتاحها وقال

نصف الأركا¨ا ال حظت أ¨ا نظيفة ولكنها غري آمنة، ألن  ىألقيت نظرة فاحصة عل، وملا )الفندق
 مسايرة له فأخذت منه املفتاح زجاج هش شفاف، األعلى كله النصفو  ،جدرا¨ا آجراألسفل من 

  وشكرته، مث أعادين إىل الفندق.
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حممد رشيد العويد وهو صمساء ويف  أن أقيم  مع مث اقرتح عليحفي يف جملة اÎتنفس اليوم زارين األخ 
وأحل على أن Ùخذين معه يف نفس الليلة فغادرت الفندق وذهبت معه  ووحيدا، عزwما دام عنده يف بيته 

  خبرب الشقة اليت وضعت رهن إشاريت.أن أخربه غري من متويها على نييت مغادرة البالد، 

ن األخ فالن وضع رهن إشارتك إال أنين بعد صالة صبح تلك الليلة فوجئت به يقول يل: (مسعت أ
شقة)، قلت: (نعم)، قال: (ما رأيك أن نذهب إليها هذا الصباح لنغسل مالبسنا ألن غسالة بييت 
معطلة)، قلت ومل تكن لدي أي مالبس متسخة: (ال مانع)، قال: (فامجع مالبسك لنذهب هذا 

مل حيمل معه شيئا من مالبسه الصباح) قلت: (مالبسي جمموعة يف حقيبيت)، وملا توجهنا إىل سيارته 
. مث أخذين إىل الظهر وآيت �ا إليك) سأمجعها بعدفسألته: (وأين مالبسك اليت تنوي غسلها؟) قال: (

أم تبقى هنا)، فقلت: (بل أرافقك إىل مكتب نشرب شا[ وقال: (هل ترافقين إىل مكتب اÎلة  الشقة
املقام يف مكتبه وشربنا شاي الصباح استأذنته يف أن اÎلة ألطالع الصحف اليومية). مث ملا استوى بنا 

خذت سيارة أجرة إىل إحدى بتعدت قليال أأأن ، وبعد بهأخرج إىل الشارع أسرتوح نسيم الصباح 
رحلة يف نفس اليوم على الساعة الثانية  : (لديناوكاالت السفر وسألت عن أقرب رحلة إىل روما فقيل يل

ها؟) قلت:( نعم )، وحجزت تذكرة سفر لتلك الرحلة، مث ركبت ظهرا فهل تستطيع أن تدرك ةعشر 
سيارة أجرة إىل الشقة وأخذت حقيبة مالبسى وتوجهت إىل املطار، وقبل إقالع الطائرة بنصف ساعة  

ديل كورسو" يف قلب العاصمة  اليوم كنت يف فندق "فيانفس غروب مشس  عندكنت على متنها، و 
  متمثال بقول املتنيب: روما

 تائأهًال ملا ش )فال( وذا الوداعُ   ليحتََ رْ ظرتك حىت حان مُ فقد ن

أن اتصلت wلشيخ عبد اللطيف عدxن رمحه هللا تعاىل ألستطلع كان أول ما قمت به يف روما 
حماكمة األخ إبراهيم كمال، فأحل يف السؤال عن سالميت، وملا أجبته ضاحكا ومُ  ضا مبا عرِّ مستجدات 

وطيبة قلب: (أراك تسألين كما لو كانت الوالدة رمحها هللا تعاىل تسأل)، قال جبل عليه من لني ورمحة 
اد تتفطر، اتصل vهلك أوال وطمئنهم)، وملا اتصلت بزوجيت إذا vبنائي من :(أنت تضحك وأكبادx تك

ا مساعة اهلاتف، ويبكون، وأول ما مسعت صويت أجهشت يف البكاء وهي حتمد هللا تعاىل  حوهلا جياذب̈و
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تقول:(أين أنت؟) فقلت هلا: (خرجت من السعودية إىل الكويت يف أحسن أحوايل، � احلمد، ماذا و 
أزعجكم؟ أمل ختربك أختك وزوجها عندما رجعا من احلج؟) قالت: (بلى، ولكن زار بيتنا أيضا عميد 

حممد الروداين عنان، وكلمين من خلف الباب سائال عنك، فقلت له: (هو بني ا لسعودية االستخبارات 
والكويت دائما) فقال:(هل اتصل بكم هاتفيا هذه األ[م؟) قلت: (نعم) قال: (مىت؟) قلت: (قبل 
يومني أو ثالثة) قال:(إذن فما وصلنا من أخبار غري صحيح، لقد نشرت بعض الصحف أنه وجد 

  .مقتوال يف احلرم الشريف  فُكلِّفُت wستيضاح األمر، احلمد � على السالمة) مث انصرف

حممد عنان الروداين هو الرجل الثاين يف مصلحة محاية الرتاب الوطين ( )، بعد احلسني D.S.Tكان 
مجيل، وكانت زوجته تلميذة يل وأختا للمقاومني الشهيدين أمحد الشراييب وعبد الرمحن الشراييب، 

 مبنتهى ولزوجة الفقيه الشيخ أبو الشتاء اجلامعي، ولذلك عامل أسريت عندما كلف wلسؤال عين
  االحرتام والتوقري.

وكانت صحف االحتاد االشرتاكي قد حاولت توظيف أحداث احلرم على الصعيد الوطين يف حر�ا على 
احلركة اإلسالمية فنشرت أول األمر شامتة ومتشفية أنين وجدت مقتوال يف أحداث احلرم، مث بعد حني 

إعدامهم مقرتv xمسائهم  كتبت جريدة  عندما اعتقل مسلحو احلرم وأعلنت السلطات السعودية نبأ
  نفس احلزب متسائلة عن سبب عدم ورود امسي بني القتلى وال بني الذين أعدموا.    

وبعد، فهذا جزء يسري من شهاديت على هذه الفرتة، قد أعود له أو لغريه إن شاء هللا تعاىل wلتفصيل أو 
واحلق  ،ب هلا فريقغضَ �ا فريق ويَ  رُّ سَ وكل شهادة يُ املواصلة والتتميم، وإمنا هو يف جوهره شهادة حق، 

  .إرضاء اجلميع غاية ال تدركغريهم، و سخط ما ويُ اقو أسعد يُ 

ولئن كنت قد أطلت أو أثقلت فقد أجلأين إىل ذلك احلرُص على إيقاٍظ من غفلة، وتعميٍق لتجربة،  
، وال أقول ملن ُسرَّ أو سخط وداعا، 37} ق َشِهيدٌ  َوُهوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَـْلبٌ  َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ وتذكٍري {

  َعْوٌد أمحُد يـُْرضي قوما ويَغيُظ غريهم، و� األمر من قبل ومن بعد.  -إن شاء هللا تعاىل  -فقد يكون يل 

 :اإلسالمي العمل ذاكرة من األول للقسم ختامية كلمة
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 والعدوان والقتل والفنت للعنف ال: للجميع نداء

 الشباب ومجيع املغربية اإلسالمية والشبيبة املغربية اإلسالمية احلركة وأعضاء عامة، بصفة اإلخوة أيها
 .خاصة بصفة املغريب اإلسالمي للتيار املنتسب املتحمس

 الرضا بني متباينة فعل ردوداملغريب عند نشرها  اإلسالمي العمل ذاكرة من لقاتهذه احل أ¶رت
حماولة وشبيبتها، اإلسالمية احلركة على التحريض حد بلغ الذي والسخط  لذلك �ا؛ األذى إحلاق و

 اÎتمع أمن على وحفاظا واألعمال، النوا[ سالمة على وحرصا للمواقف وتوضيحا للحق إحقاقا رأيت
 اليت املختلفة الدعوات من موجة جتتاحه املغريب اإلسالمي والتيار سيما ال النداء هذا إليكم أوجه أن

 فيه املستضعفني كاهل على جتثم مظامل عواصف جتتاحه ووطننا الفنت، قي وتركس wلوعي، تعصف
 ويهدد اÎتمع، يف التوازن افتقاد على يبعث مما اإلنسانية، والكرامة والعدالة واملساواة احلرية wنعدام

 قد لالختيارات، وخلطا التوجه، يف وعماء الرؤية يف غبشا املزمنة احلاالت هذه أنتجت وقد متاسكه،
 الشرعية املواقف وتبني احلق ومتييز التثبت على القادرين وغري الشباب من املندفعني مواقف يف يؤثر

 .واإلرهاب والتقاتل الفنت إىل فينجرفون. اختاذها الواجب

 املبين الشرعي wملوقف التذكري هو به أخاطبكم ما وأول ودل، قل مبا اجلميع أخاطب أن ار7يت لذلك
 .الثابتة والسنة الكتاب على

 َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزقـَُها Ùَْتِيَها ُمْطَمِئنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَـْريَةً  َمَثًال  ا�َُّ  َوَضَربَ :{ تعاىل بقوله أوال أذكركم
 تلقوا فال ،)112( النحل} َيْصنَـُعونَ  َكانُوا ِمبَا َواْخلَْوفِ  اْجلُوعِ  لَِباسَ  ا�َُّ  َفَأَذاقَـَها ا�َِّ  vَِنـُْعمِ  َفَكَفَرتْ 
 .تعرفو¨ا بالد يف غريكم يذوقها مثلما واخلوف اجلوع لباس والفاجر الرب تذيق فنت أتون يف ببالدكم

 يستحق من حىت بل. 33 اإلسراء} wِحلَْقِّ  ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  تـَْقتُـُلوا َوَال :{ تعاىل بقوله وأذكركم
 كان وإال تنفيذه، يف الشرعي القضاء عن ينوبوا أن للعامة جيوز ال اإلسالمية الشريعة يف قصاصا القتل

 .والفنت والفوضى االقتتال
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 ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  يـَْقتُـُلونَ  َوَال  آَخرَ  ِإَهلًا ا�َِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  َال  َوالَِّذينَ :{ تعاىل بقوله وأذكركم
 .والعدوان القتل بتحرمي التوحيد عقيدة تعاىل هللا قرن وقد. 68 الفرقان}wِْحلَقِّ 

 َما َأوَّلُ :( وسلم عليه هللا صلى قوله ومنها لكثر@ا حتصى تكاد فال النبوية السنة يف الدماء حرمة أما
َماء ِيف  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  النَّاسِ  بـَْنيَ  يـُْقَضى  .عليه متفق) الدِّ

 يف الناس بني يقضى ما وأول الصالة، العبد به حياسب ما أول:( وسلم عليه هللا صلى قوله ومنها
 ).الدماء

 ).النَّارِ  ِيف  ا�َُّ  َألََكبـَُّهمُ  ُمْؤِمنٍ  َدمِ  ِيف  اْشتَـرَُكوا َواْألَْرضِ  السََّماءِ  َأْهلَ  َأنَّ  َلوْ : (وقوله

 .أوال إليها يؤدي وما الفنت يف األغرار بعض سقوط من حتذيرا عليه وأؤكد هذا أقول

 األهواء ذوي من فيها املدسوسني من كثريا اإلسالمية الساحة يف ألن ¶نيا عليه وأؤكد هذا وأقول
 املغربية، اإلسالمية احلركة وعلى علي واحلقد والغيظ والبغضاء احلسد قلو�م يف حيملون الذين والبغضاء
 عليَّ  الكذب عن ذلك سبيل يف يتورعون وال و�تاx زورا و\رخيها ومسعتها مسعيت تشويه على واحلرص
 إليهم ينقل ما مييزون ال الذين الطيبني بعض إىل مين وتوجيهات أوامر نقل وادعاء يب االتصال وادعاء

 ال أنين األكيد العلم مع واملتشيطنة، األwلسة هلؤالء فريسة فيسقطون وسقيمها، األخبار زائف من
 والعدوان والقتل اإلرهاب أنكر بل أحد، إىل معتدية ظاملة توجيهات vي أبعث وال منهم vحد أتصل

 .عليه حيرض أو ذلك إىل يدعو ممن تعاىل هللا إىل وأبرأ وقع، مكان أي ويف كانت صفة vي

 .تعتدوا فال العدوان حرم تعاىل هللا إن: للجميع أقول

 .تنتهكوها فال واألموال األعراض حرمة انتهاك حرم تعاىل هللا وإن

 .تغدروا فال الغدر حرم تعاىل هللا وإن

 .ختونوا فال اخليانة حرم تعاىل هللا وإن
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 .تقتلوا فال القتل حرم تعاىل هللا وإن

 .تفتنوهم فال املؤمنني فتنة حرم تعاىل هللا وإن

 الناس vمن العبث يف أحد يسقط فال للمجتمع ركيزة وجعلهما واألمن السلم إىل دعا تعاىل هللا وإن
 ا�َُّ  َضَربَ { مجيعا، للناس َسَلما هللا عباد وكونوا واإلرهاب، العنف إىل أحد يستدرج وال وسالمتهم،

 َال  َأْكثـَُرُهمْ  َبلْ  ِ�َِّ  اْحلَْمدُ  َمَثًال  َيْسَتِوَ[نِ  َهلْ  ِلَرُجلٍ  َسَلًما َوَرُجًال  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشرََكاءُ  ِفيهِ  رَُجًال  َمَثًال 
 .29الزمر} يـَْعَلُمونَ 

 10/3/2013: املوافق هـ1434 الثاين ربيع 28 بتاريخ بريطانيا يف

 احلمداوي مطيع الكرمي عبد

   مت القسم األول من املذكرات.

 


