عبد السالم ياسني

مذكرة

إىل من يهمه األمر
(ترجم من النص األصلي باللغة الفرنسية)

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مذكرة إلى من يهمه األمر

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه
مذكرة
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من عبد السالم ياسني
"ملك الفقراء"
للملك الشاب حممد السادس رصيد من املودة تكنها له شبيبة مغربية اكتشفت
فيه صاحبا هلا ،رمزا لتحررها ،بشرى هلا مبستقبل يبش يف وجهها بعد عبوس .فخالل
األسابيع األوىل من حكمه ،وأينما ساقته محلته التدشينية ،كان امللك الشاب على موعد
مع احلماس الفيت اجلياش.
يستفرغ اجلهاز املخزين الذي نظم جنازة الراحل احلسن الثاين جهده ليعرض على
اجلماهري العاشقة للتصفيق واهلتاف شابا وسيما ،طلق احمليا ،سخيا باحلفاوة ملن استقبلوه
حبرارة.
ِس ْحر العربة التليدة واألحصنة ذات احلوافر امل َذ َّهبة ،نشوة املواكب احملاطة باخليالة
ُ
العصرية ،سعادة غامرة تعرب عنها اجلماهري
املصطفة على امتداد شوارع ُكسيت حلة
جديدة تليق باملناسبة .وياله من مشهد حني تعكسه شاشات التلفزة!
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مشهد مجيل! إخراج ناجح لدولة مَُثِّلة تعرض ملحمة يدير فصوهلا نظام ُمنك
يتقن منذ قرون فن التالعب باأللقاب والرموز.
شباب وصدق! الكل يدفع إىل االعتقاد أن شعاعا يبزغ بعد ليل طويل وأن
ظالم فرتة حالكة ينزاح ليتنفس صبح وليد .إنه فجر سحري يعلن عن مقدم ربيع
طال ترقبه.
مجيلة تلك الوعود املنثورة على الرؤوس بسخاء ،لكن ما أبشع اخليبة حني تستفيق
الشبيبة بعد حني من األماين املعسولة على مرارة الواقع التعس! فبعد االستعراضات
واالحتفاالت ،سريحل الشعر احمللق يف األجواء لِيَحل حمله النثر املثقل بالبطالة والبؤس.

لن تلبث الصورة املزركشة والنية احلسنة للسلطة الرمزية اجلديدة أن ختوهنما
اإلكراهات االجتماعية االقتصادية ،واجلوارح املستنسرة املتحفزة لالستماتة يف الدفاع
عن امتيازاهتا واحملافظة على الظروف السياسية امل َم ِّكنة لعهد اجلمود .سيبذل حمركو
الدواليب خلف الستارة ،الفاسدون املفسدون ُ
املتمرسون بأساليب التعمية والتزييف
كل ما يف وسعهم ملناهضة اإلرادات الشابة املبتدئة.
دهاء الثعالب العجوزة ،وال ميكن
ال ميكن للنية احلسنة املتفتحة أن تصمد أمام َ
استهالل صفحة جديدة وزرع حقل جديد مع جيل َهدَّه اليأس باالعتماد على ثقافة
العالقات العامة .ال ميكن أن منعن يف ذر الرماد يف عيون العامل و املغرب على شفا جرف
هار ،كما ال ميكن أن ننسج على منوال العهد البائد بعد أن دقت ساعة احلساب.
خطوات في سبيل الخالص
نوزع الصور والكالم بسخاء عسانا ننسى ونـُْنسي باخلطبة املستبشرة املتفائلة
وجهَ احلقيقة الكاحل.

كأن املستشارين الشباب للملك الشاب يريدون أن يفكوا عن الشعب ضيقه
وخْبزاً ،فلنمتعهم بالفرجة ولنتخمهم
بالتعزميات اإلعالمية .عجزنا عن منحهم شغال ُ
باالبتسامات! أال حيرص املستشارون الشباب التقنوقراط على االستفادة من دروس
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التاريخ؟ فقد كان الواقعون حتت حكم نريون أَحسن حاال ،ألنه كان يؤمن هلم اخلبز
اليومي قبل أن يتعاطى مشاهد الفخامة والعظمة.
ت فيها
حتسب البطانة الشابة أهنا قادرة على حمو الصورة املتجهمة لفرتة علَ ْ
ِ
اليد اجلبارة جلالدي تزممارت ونفاق دميقراطية مزيفة تشهد على نفاقها األميان املعلنة
ُ
ُ
تزور أبدا ،وأن مقاليد األمور كانت دائما يف يد الشرف
على املإل أن االنتخابات مل َّ
واحلقيقة ،وأن التناوب التوافقي ميزة للدميقراطية حيق االفتخار هبا.
تـُْع ِرض الشبيبة اهلاتفة باسم حممد السادس هنائيا عن طبقة سياسية شاركت
طوعا أو كرها املخزن الشائخ هبتانه وخيانته ملبادئ اإلسالم ،نبذت إسالم املسلمني
ودانت بإسالم الشعارات اخلاوية .كما تُعرض الشبيبة اهلاتفة عن الدميقراطية احلسنية
املفرغة من كل حمتوى ،امللوثة بطَعم ٍ
طغيان ال ملة له وال مبدأ.
ونظرا لوعيهم بانطماس املعامل وفقدان اهلوية لدى هذا اجليل الفار من مغرب
البؤس على منت قوارب املوت رغم املخاطر اليت يعرفها اخلاص والعام ،فإن املستشارين
الشباب يزاوجون بني التمائم العتيقة واحلديثة من أجل إقناع هؤالء الشبان والشابات
الذين مل تعد هلم ثقة بأحد بتبين عقيدة بديلة سيتكفل النشيد الوطين والراية احلمراء
يف املدرسة بغرس اإلخالص هلا يف القلوب الفتية .وستقوم محالت التضامن والشارات
املقدمة خبمسة دراهم برتسيخ دعائم الثقافة اجلديدة" ،ثقافة التسول".
لكن اإلغراق يف تقدمي التحيات الصباحية للراية الوطنية ،واليد على الفؤاد،
واستنفاد اجلهد يف الصدح بالنشيد الوطين لن يلبثا أن ينهزما أمام جحافل البؤس
لتفقد الصنمية اجلديدة صدقيتها .لن يستطيع تغيري الرتسانة اإليديولوجية أن ينفخ
يف املغاربة الروح اجلديدة اليت ستحركهم ومتنحهم الثقة مبستقبلهم .فدورات اليد
املبسوطة للصدقة املنظمة سنويا متثل تقليدا يتجذر تدرجييا يف املفكرة املخزنية عساهُ
يُطَبِّع عالقاتنا مع التسول.
من خيدع من؟ هل حناول أن ندلس على الشباب اليائس الذي يبيع ما متلك
األسرة –على قلته– ليشرتي تذكرة املوت وميتطي قوارب اخلطر بطنجة؟
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من تعوزه املبادئ الصلبة واإلرادة املاضية ال يستنكف من البحث عن يقينياته يف
سوق الشعارات الرخيصة .فلتتخموا اجلياع حبكايات الوفرة! ولتَعرضوا سراب الواحة
الغَنَّاء على أنظار القطيع الظمآن يف صحراء الوعود املخلفة! لن تكون اخليبة إالَّ
مضاعفة ،ولن تكون النتائج إال أشد وخامة حني تتبددُ األحالم اخلالبة ،وتكشف
َ
احلقائق املرة عن ضخامة البهتان.

ميراث ثقيل

أح َسنَّا االنطالق برتكيز مجيع اآلمال يف شخص وجه جديد يظهر
ها حنن قد ْ
على اخلشبة! وعلى الكتفني النحيلتني لويل العهد ،الربيء من جرائم األمس ،تتكدس
فجأة مسؤوليات جسام ،أوهلا كنس إسطبالت عفنة ،وتطهري املشهد السياسي واإلداري
املوبوء بنفوس متمرغة يف الرذيلة ،باعها أصحاهبا للشيطان .وهكذا ،بعد أن كان ضحية
من ضحايا األمس ،أصبح امللك الشاب اليوم مدعواً إىل حتمل مسؤولية إنقاذ البالد من
اهلوة اليت تكاد تنهار فيها.
ال أحد جيهل من املراقبني للشأن املغريب-إن حتلى بقليل من اليقظة -أن النظام
بأكمله يف حتلل سريع ،وال يكفي لتطبيب وضعه املعتل إرسال "اإلشارات القوية" اليت
حياول عربها القصر أن يبدي حزمه ويُ َشيِّد سلطته برد مظلمة هنا أو إلقاء خطبة َم ْو ِشيَّ ٍة
هناك.
َّ
ول الزمن الذي كان فيه القمع البوليسي وهوى ويل األمر سياسة تُطبَّق ،ع ّفى
الزمن على عهد كانت فيه األلقاب الطنانة واخلطب الرنانة تأخذ بألباب حاشية من
املداهنني اخلانعني املشرتكني يف جرمية التغرير بالشعب القاصر .هذا الشعب األمي
الذي طاملا خدعه "اإلمجاع التوافقي" لطبقة من حمرتيف السياسة ينتظر اليوم أفعاال .هذه
الشبيبة العاطلة املعطلة تتعاطى أنواع املخدرات وترمتي بني براثنها هربا من اجملتمع الذي
يـَتَ َج َّه ُم َها ،وتفر من ظل مستقبل معتَّم .فهي اليوم تطالب حبقها يف الشغل ،ومبكاهنا
يف الوجود.
ما الذي على الشاب حممد السادس -الذي مينحه جيله التأييد بكل سخاء -أن
يفعله؟ ماذا يف مقدور فىت األحالم أن يفعله تلبية لنداء الشعب املستضعف وحتقيقا
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آلماله؟ ما الذي عليه أن يفعله؟ وماذا يستطيع أن يفعل لتدعيم سلطته وتقوية مركزه؟
لكي حيدث ،بل يبدأ التغيري ،الذي هتفو إليه البالد ال بد أن ينطلق "ملك الفقراء"
–ويا جلاللة اللقب! -من القطيعة مع ماض ليس له من اجلاللة سوى االسم والسوط.
حيتاج "ملك الفقراء" إىل منجزات رجولية متكنه من االرتقاء إىل مستوى قائد يليق
باآلمال العريضة اليت بعثها اعتالؤه العرش يف نفوس الشباب املغريب بشهادة االستقباالت
اهلائلة املخصصة له.
هل ميكنه أن يتحرك ليستحق اهلالة اخلُلُقية ويفرض سلطته الدنيوية؟
وهل يستطيع التحرك؟
ما العمل؟
إما أن يتحفز العاهل ويلم أطراف شجاعته مث ينقض بالعزم الذي ميتاز به الزعماء
ليحطم العوائق ،أو أنه سيقبع يف دهاليز القعود واخلنوع.
إما أن يتحلى باحلزم واالقتحام ،أو تعود رتابة اجلهاز املخزين وامليل إىل احللول
السريعة السهلة لتخفض من حرارة العمليات التدشينية .وحينئذ سيجمح املهر العريب
األصيل ،وميتنع عن ختطي احلاجز ،مث يرتاجع تدرجييا ،فيفوته املوعد مع التار ُ
يخ.

واجب مقدس

أنت يا صديقي القارئ! أنت يا أخي يف العقيدة! ِ
أنت يا أخيت! يا من تشاطرونين
حسريت على بلدي الواقف على شفا جرف هار بينما كانت وال تزال تطفح وجوه بطانة
السوء بالبِشر وهي حترق البخور على نصب األوثان املقدسة! أنت أيها الشعب الصادق
النـزيه ،أنتم أيها املثقفون الفضالء الشجعان ،يا من تتناغم كلماتكم مع اخلطاب
املعسول للمداهنني! غضوا الطرف عن وعورة أسلويب وأصيخوا بأمساعكم وعقولكم
لكلمايت املكلومة!
ال ميكن أن تعرب الكلمات
وال أن يعرب الصمت املطبق عن
الكلمات
الركب .ال تستطيع
ُ

اللينة عن الذهول الذي يصيب من يتأمل الواقع،
اإلحصائيات الكارثية اليت تضع املغرب يف مؤخرة
املدجنة ،وال التعابري الباردة
اللينة ،وال اجلمل
ِّ
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واألسلوب الذي يسري فيه خمدر االمتثال أن يعكسوا فداحة الوضعية .قد تكون
كلمايت حادة ،عنيفة أحيانا ،مثرية دون شك يف حكم جممع السادة املفكرين ،لكن
القضية النبيلة اليت يناضل يف سبيلها كل مواطن حر يسكنه هدف ٍ
سام تتطلب منا
مجيعا حدا أدىن من الصراحة والنزاهة الفكرية حىت نكشف عن احلقائق املن َكرة،
ونوقظ العقول الغافية.
نعم أم ال؟ هل حنن مطالبون ،باعتبارنا مواطنني مهتمني مبستقبل بلدنا ،بإدانة
الغش والغشاشني؟ نعم أم ال؟ هل للملك الشاب احلق يف اإلصغاء ألصوات غري
انتهازية قبل أن حيوله امليل الغريزي لكل أمري يتهالك الكل على إطرائه إىل طاغية
غشوم؟
نعم أم ال؟ هل يكون هلذا املركب التائه ،هذا املغرب الذي أصبح أمة متخلفة،
نصيب من رعايتنا؟
فلتزحفوا على بطونكم يا أصحاب اهلمم اخلسيسة! ولتصفقوا على ألعاب السريك
أيها املتفرجون الفضوليون! أما حنن رجال العقيدة ونساءها ،رجاال صادقني كنا أو فتيانا،
فلنا يف املوضوع مقال ،ولنا للتبليغ رسالة .لذا نعلن مقالنا ونصدع برسالتنا ،غري آهبني
بالضحالة السياسية اليت ال ترى يف كل مسلم ملتح أو مسلمة حمتجبة إال أفرادا من
شرذمة من الوقحني تصدر كلمة نابية متمردة على اجملاملة التوافقية النبيلة.

أسئلة محرجة

مسكني هذا امللك الشاب! إنه يرث تركة ثقيلة جدا ،وتطرح العديد من األسئلة
بشأنه ،ويشكل منعطفا ينتظر املنتظرون عنده بتلهف .ماذا يريد أن يفعل امللك الشاب
الناهض حديثا إىل احلكم؟
ماذا ميكنه أن يفعل؟ هل يستسلم لسحر املدائح اليت يكيلها له الوصوليون؟
هل يسلم الزمام لسدنة احلكم؟ هل ينهزم العقل أمام تقاليد احلكم املطلق املوروث؟
هل سيظل حمفوفا باملتزلفني ،تتالعب به أيدي اخلونة؟ هل تستمر هيمنة القوى الزارعة
للتنافر والعاملة على تعميق الشقة بني املغاربة وتفريقهم إىل طبقات متدابرة؟ هل
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يتحول إىل هذا الوجه اجلديد ،الذي جيسد يف أعني الشبيبة املتحرية وعدا باخلالص،
َّ
س الشعب من النخبة السياسية؟ ما الذي يستطيعه ملك مبتدئ مثقل باألعباء،
ُّ
توج ُ
مطالب باإلجابة عن سيل من األسئلة امللحة ،ينوءُ به ِوزر نظام يقوم على فكرة أن
امللك قادر على فعل أي شيء وجيب أن يفعل كل شيء؟
لن يستطيع شيئا إذا استسلم لرتانيم سدنة العهد القدمي ،وسلم مقاليد حكمه إىل
احلسابات التناوبية لتتكفل "برتشيد" سري األمور.
لكنه سيحقق الكثري إذا تسلح باجلرأة والعزم وأظهر للجميع قوال وفعال أن الذي
يقود القافلة ليس شخصا مائعا ،مدجنا ،تتالعب به األيدي املاكرة املتآمرة يف دهاليز
القصر املظلمة .فلنغض الطرف عن جنون العظمة احلاد الذي أجنبه زواج بئيس بني
دمياغوجية عصرية وخنوة علوية ترعاها دار املخزن.
ولنكن صرحاء! لنـتكلم بلغة األرقام الواضحة واملعطيات الواقعية امل َح َّسة!
ُ
ِ
عمه ملك شع نوره على سائر أرجاء
يشتهر املغرب بكونه أسرة واحدة يغدق عليها ن َ
حدبُه كل املغاربة ،عقل تستلهمه احلكماء .فلطاملا اجتهدت اآللة
البلد السعيد ،أب َع َّم َ
الدعائية املخزنية احلاذقة لتعرض يف مسرح البهتان األدلة "الدامغة" والصور "املشرقة "
كيل للجياع من أفراد األسرة املغربية الوعود واألحالم .أما
ملغرب "األمن والرفاهية" ،ولتَ َ
املشاغبون املعكرون صفو األمة فهم أعداء الشعب املمقوتون  :أهل اليسار البارحة ،وهم
اليوم امللتحون واحملجبات من أهل اإلسالم.
أي أسرة تلك اليت خرجت من رحم حقبة القبضة األوفقريية اجلهنمية ،مث بعده
ملحمة تزممارت ،واالختفاءات اليت يريدون تناسي عهدها ،واحملاكمات الصورية اليت
تسبقها صياغة مصائر املتهمني؟
مث استفحل وضع حقوق اإلنسان يف مغرب األب "الرحيم" ،وبلغ حدا مل تعد معه
الوضعية الداخلية والضغوط اخلارجية تسـمحان بغض الطرف عن االنتهاكات الصارخة
حلقوق املعاندين املتصلبني من أبناء وبنات العائلة املغربية الناعمة برعاية أب األمة.
ويف ظل هذه األوضاع البوليسية اليت انعدمت فيها كل رقابة ،اغتنمت الذئاب
احملتمية بصاحب الصولة والصوجلان ،فعربدت ورتعت وكدست ...مبا أنك خليل
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ص ِف ٌّي للنظام فأنت يف مأمن من كل حماسبة ،ولك كل احلقوق! أما أفراد األسرة
َ
(احملبوبون جدا) ممن ال سند هلم وال معني ،ففي جعبة احلاوي ما يلهيهم َع َّما ُهم فيه،
إذ كلما طفح الكيل هبم أخرج هلم من ُك ِّمه أرنبا ،كما يفعل البهلوان ،يستغفلهم مث
ينسل هاربا من مشاكلهم.
أتقنت اآللة فن إنتاج البؤس للجميع والغىن الفاحش ألهل احلظوة ،أتقنت فن
اإلنعام على املقربني ،وللعصاة املتمردين العصا!

قضايا ملحة

يرث العاهل الشاب -الذي جيب أن ال يستسلم لنشوة احلماس املؤقت -مشهداً
تسوده الفوضى العامة ،والبؤس الذي هو نصيب األغلبية العظمى ،والرتف الفاحش
حلفنة من احملظوظني ،والرشوة اليت أصبحت تقنية للتسيري واحلكم ،والتالعب باالنتخابات
الذي أضحى مؤسسة وممارسة دميقراطيتني.
ويف النهاية ،ألفى النظام نفسه غارقا يف إفرازاته ،مضطراً إىل البحث عن خمرج يقيه
الكارثة .وهكذا طال التفاوض بشأن "التناوب التوافقي وميثاق الشرف" قبل أن تعقد
الصفقة ...بالشروط اليت نعرفها جيدا.
لكن امللك الشاب ،رمز الغد الواعد ،ليس مسؤوال عن خطايا اآلخرين وجرائمهم،
ففي قلبه يسكن العطف على احملرومني بدليل بساطته واستقباله احلفي للحشود من ذوي
احلاجات الذين يصطفون على بابه كل يوم تطلع عليهم فيه مشس الظلم االجتماعي
امللتهبة.
وي َسد على مركزه ،أصبح
ب ُوده ُ
اليوم ،وبعد أن أصبح األمري الطيب ملكا ُيْطَ ُ
ِ
لزاما عليه أن ينفخ يف اآللة روحا جديدة ،وأن يعيد تنظيم العالقات استعدادا النطالقة
جديدة.
ال بد أن يستفرغ امللك ُوسعه ،كامل وسعه ،وإالّ سيكون من العبث انتظار
انبثاق نتائج عميقة من خطوات هامشية وجزئية .البد من فعل يؤسس ،فعل مينح
الشرعية لتسيري جديد للدولة ،ملنهج جديد يف احلكم ،لعدالة أخرى ،لتعليم راشد،
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لعدل اجتماعي يلغي االمتيازات ويقارب ويسدد بني جانيب اهلوة السحيقة الفاصلة
بني احلفاة العراة والسادة الذين يرفلون يف النعيم.
البد من النهوض باالقتصاد وتشجيع االستثمار املنتج امل َوفِّر للشغل...
ُ
ال بد أن تطبع األحداث بطابع جديد .ويبدو األسلوب اجلديد للملك الشاب
خطوة يف هذا السبيل ،لكن الساعد الذي يريد تشغيل احملرك املغريب حيتاج إىل القوة.
البد للعقل الذي يصبو إىل اإلتقان من الزاد الروحي ،والبد للطموح الناشئ من غاية
سامية ورافعة روحية .ال مناص من إعادة النظر يف النظام بأكمله .ال بد من وضع القطار
على سكة جديدة .ولذا ال بد من قاطرة قوية ويد حازمة .ال بد من مراجعة شاملة ،فوراء
ض.
الواجهة املزينة يوشك البنيان أن يـَنـَْق َّ
وقد أصبحت الضرورة تفرض التدخل العاجل واحلاسم قبل أن يتلقى البناء املنخور
ضربة قاضية من أحد هذين االستحقاقني  :مسألة الصحراء وانفتاح السوق العاملي بعد
عشر سنوات.
فقضية الصحراء ليست سوى إرث مسموم خلفه العهد الغابر ،إرث خلفته سياسة
التعاظم الدائسة على كرامة الرعية .إخواننا الصحراويون بني خيارين ال ثالث هلما :
األول أن خيضعوا مللك َوطأَ بالقوة أكناف عرشه وألقى إليهم أمره
• اخليار ّ
بالركوع له حسب تقاليد البيعة املخزنية املقيتة .طقوس هبلوانية ال متت بأية صلة إىل
امليثاق اإلسالمي اجلليل الذي يلزم الشعب احلر بطاعة احلاكم ويلزم احلاكم املنتخب
بالعدل حنو الرعية .إن احلكم العاض الذي يلقي للمسلمني األمر بالركوع لغري اهلل
وصمة عار على جبني التاريخ اإلسالمي الذي يطبعه االضطراب .وهكذا ،مت إخضاع
الصحراويني -ذوي األنفة واإلباء -للمراسيم املخزنية ،ورأينا على الشاشات هامات
شيوخ القبائل تنحين أمام اجلاللة املتصلبة املستعلية .يا لإلذالل! أي جرح غائر أصاب
عزة قوم ما برحوا متمسكني باإلسالم!
• اخليار الثاين أن يصغوا إىل نداء العصابات املسلحة اليت ختاطبهم بلغة العزة.
فهل يا ترى سيصوتون يف الغد القريب ملغرب موحد مسلم حقا؟ مغرب تعاد صياغته
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وبناؤه ،أم أهنم سيعتربون من اإلهانة اليت حلقت هبم سالفا ومن القمع الوحشي الذي
مورس عليهم مؤخرا فيختاروا الكرامة واحلرية وينضووا حتت اللواء اآلخر؟
امتصت رمال الصحراء ماليري الدوالرات اليت أنفقت يف تشييد مدن حديثة
جديدة ،وازداد فقر املغرب ،وتضاعفت ديونه .مل تفلح سياسة الفخفخة املستكربة إالّ
يف تعميق اهلوة بني عضوين من جسد واحد ،من شعب واحد.
ليال.

ال بد إذن أن نراجع انتماءنا اإلسالمي الذي نصدح به هنارا وال خنجل من طعنه

أما حنن ،فقد ظل موقفنا من القضية واضحا ،ال التواء فيه وال لبس ،وهو التشبث
بوحدة الشعوب املسلمة َعبـَْر احلدود الغامشة املوروثة من تارخينا االستعماري ،قدميه
وحديثه.
أما القضية الكربى الثانية فهي ما ُيشى علينا أن تـُْهوي فيه السوق املفتوحة
ضعفنا أمام احلرب االقتصاديّة
بسيوفها و حنن عُْزٌل مل نتهيَّأ للنـزال .وسيتبدَّى لنا َ
الوشيكة من خالل اإلحصائيات املبينة ملوقع املغرب يف اخلارطة العاملية.
إن احلديث عن املبادئ يظل فضفاضا ما مل تعضده املعطيات الواقعية ،وإن املبادئ
سرعان ما تنفلت إذا مل تقيد مبهمة حمددة ينهض هبا ضمري حي .لذا نسرد بعض األرقام،
علَّنا ندرك مدى خطورة الوضع ،وضخامة اجلهد ،وعلو اهلمة اليت ينبغي أن يتحلى هبا
من حياول التغيري حىت يتمكن من الصمود للضربات العنيفة اليت سيتلقاها أثناء الطريق.
لست هنا نذير شؤم تُ ْذ ِعُره املخاطر الواقعة واحملتملة ،بل يدفعين إىل ما أقول واجيب
بوصفي مسلما أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر.
صب على قمة اهلرم
فمنذ فرتة ليست بالقصرية وحنن ندين األساليب اجلربية اليت تـُنَ ِّ
السلطوي رجال حيتكر احلق يف تسيري شؤون البالد والعباد حسب هواه ،فال أمر إالّ أمره،
وال علم إالّ علمه ،وال مال إالّ ماله.
أما الدستور املمنوح واملرمم بني الفينة واألخرى حسب ما استجد من ذوق
أو هوى ،فليس سوى صيغة حديثة للفرمان اإلمرباطوري التقليدي .وهكذا ،حبكم
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الدم الذي جيري يف عروقي واإلجناز العظيم الذي حققته حني تفضلت على الناس
بربوزي للوجود مولوداً مقدساً ،يل احلق يف أن أحتكم يف مصائر العباد وأن ال يكون
خالصهم إالّ على يدي!!!

إحصائيات تنذر باإلفالس

هاكم مثرات هذا املنهج البديع ،منهج التحكم االستبدادي :
تصنف إحصائيات األمم املتحدة الدول حسب مؤشر منوها البشري ،ويقبع
املغرب يف املرتبة  125متخلفا عن جريانه -خاصة تونس واجلزائر -الذين يسبقونه بعدة
مراحل .إجناز رائع ونتائج باهرة!
 10ماليني مغريب يعيشون فقرا مدقعا بأقل من عشرة دراهم يوميا.
ثالثة أرباع املغاربة العاملني ال حيصلون على احلد األدىن من األجور باملغرب أي
 1660درهم يف الشهر.
أصبحت أحياء الصفيح مسكنا طبيعيا لعدد كبري من املغاربة يتضاعف بسرعة.
يف املغرب تتفاوت األجور ما بني  1و( 1000بثالثة أصفار) بينما ال يبلغ بل يقل
أحيانا هذا التفاوت عن نسبة  1إىل  10يف أوربا.
 %23من الشبان املغاربة غارقون يف مستنقع البطالة .شبيبة تتخدر لتنسى أو
"ت ِرُك" أي تفر من البلد
"ت ِرُك" هربا من البؤس اجلامث .ملن ال يعرف العامية املغربيةَْ ،
َْ
ُمْبحرة حنو هليب األمل أو قـَِّر املوت.
أكثر من  100.000متخرج من التعليم العايل (أطباء ،مهندسون ،أساتذة ،تقنيون
متخصصون) جيرتون يأسهم يف مقاهي أحيائهم أو يتظاهرون يف شوارع العاصمة.
 %53من املغاربة (وهو الرقم املعرتف به رمسيا) أميون تسوقهم الدعاية الرمسية أو
املزايدة احلزبية بكل سهولة  :ففي بالدنا يتواطأ بؤس الناخبني وخبث املنتخبني ميالئهما
فساد اإلدارة البوليسية على حتويل انتخاباتنا إىل مسخرة مأساوية.
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بين سندان الرشوة ومطرقة العولمة
أزكمت رائحة الفساد كل األنوف احلية بعد أن أصبحت الرشوة منهج حياة.
فالكل ميد يده ،ابتداء من العون الواقف عند أسفل درجة يف السلم اإلداري ،وانتهاء
بالسادة املرتبعني على قمة اهلرم ،كل حسب تعريفته ،بدءا من الورقة احلمراء إىل الظرف
املكتنز .أما الشيك احملول إىل رصيد يف البنك السويسري ،فهو وسيلة األداء النظيفة ملن
عال يف سلم السلطة.
ال عجب إذن أن يتوجس املستثمرون األجانب إذا ما خاطروا بأمواهلم يف بالدنا،
خاصة بعد أن صارت بذكر جهازنا القضائي الركبان  :فعلى أبواب احملاكم ،يَعقد وسطاء
السوء صفقات بيع الذمم ،ويتفاوضون بالنيابة حول احلكم الذي يرضي الزبون ...كأهنم
يبيعون ماشية يف السوق.
فإذا ما أضفنا إىل كل العلل اليت تنخر كيان إدارتنا البطءَ املكتيب ،ومماطلة املسؤول
الذي ال ميكن أن يتحرك إال بعد أن "تدهن" يده "دهناً" معترباً ،فإننا ندرك سبب إعراض
املستثمر -الضروري القتصادنا -عن بلدنا.
إهنا مسألة حياة أو موت .فاألمر يتعلق بتشجيع إقالع اقتصادي يضمن لنا
حضورا تنافسيا يف السوق العاملية .فكيف إذا ميكننا حتقيق ذلك ومؤسساتنا وجهازنا
القضائي وإدارتنا يف أوضاع خمزية؟ كيف نقنع األجانب باالستثمار يف بلدنا واإلجراء
اإلداري البسيط يقتضي شهورا أو سنوات؟ فإذا كانت عملية التوقيع على ملفك ال
تستغرق سوى ثالث أو أربع ساعات يف أوربا الغربية ،ففي بلدنا عليك أن توطن
نفسك على الصرب واالنتظار حبكمة إىل أن يرضى الوسيط املقرب من الدوائر العليا
عن حصته من أسهم شركتك ،أو تصحو من غفلتك و تفيق من مثاليتك .لكي
تستثمر يف املغرب ،عليك أن حترتم "قانون القهيوة" من أَسفل السلم اإلداري إىل
أعاله ،عليك أن حتدد اختيارك اإلداري من األول " :القهيوة" أو القيام برحالت
ماراطونية بني هذا املكتب وذاك ،بني هذه املصلحة وتلك دون أن تكون متأكدا
من النتيجة!
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…والمخدرات

كيف جنابه عوملة تدق على األبواب -إن مل تكن قد جاوزت العتبة -بشباب
تعبث به املخدرات؟ هذا ملف ساخن ينبغي أن ال نتجاهله.
إن احلديث عن املخدرات يف املغرب شائك  :إهنا سرطان متجذر ال أمل يف
استئصاله مادام النظام فاسدا ،ومادام جشع أباطرة املخدرات مستفحال ،ومادام فالح
األقاليم الشمالية معتمدا على زراعة القنب اهلندي .هذه العوامل تكرس إنتاج هذه
البضاعة وتسويقها ،فتتسع دائرة املقبلني عليها يف بلدنا .لطاملا أدانت وسائل اإلعالم
األوربية املشاركة املخزنية لشخصيات مقربة جدا من النظام يف جتارة املخدرات ،وال
عجب!
هنا أنقل معطيات وإحصاءات استقيتها من اإلعالم الغريب مضطرا .فما دامت
"الشفافية" قد ج َفت ديارنا ،فال حميص لنا من اإلصغاء إىل ما يقوله عنا اآلخرون،
ال مناص لنا من طلب اخلرب من األمم احلَُّرة املدركة خلبايا األمور .إذ كيف السبيل إىل
التحقق من اخلرب واألفواه مكممة واآللة الدعائية الرمسية تروج األكاذيب ليل هنار؟
لكن ِلَ االستشهاد بالصحف واإلصدارات األجنبية اليت مل تكن أبدا لطيفة مع
امللك الراحل؟ إن األحداث اليت تنقلها هيئات جادة تبتعد عن االرتزاق و الذيلية يف
هذا الصدد تثري االمشئزاز .غري أين بنقلي هذه املعطيات واإلحصاءات ال أريد أن ألقي
باألرقام املخزية فريسة تنهشها األلسنة الفارغة .فقد أفضى األموات إىل من سيحاسبهم،
وبقي األحياء يتجرعون جيال بعد جيل مرارة الكأس اليت سقاهم إياها أسالفهم.
الشعب املضروبة عليه أسوار التعتيم والتجهيل حقيقة ما جيري.
جيب أن يعرف
ُ
جيب أن يعرف حىت ينحسم كل حبل يعلق قلبَه حبكم اجلرب .جيب أن يعلم الشعب
ويدرك مدى فظاعة جرائم احلكم املتسلط ليلفظ الطواغيت ويتسلح بتعاليم اإلسالم
املقدسة ليتحرر من نريهم.
حذرنا رسولنا صلى اهلل عليه وسلم من حكام العض ،ولفظ "العاض" يعرب جيدا
عن منهج اجلرب يف احلكم.
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وحنن حني ننقل "املنجزات" املخزية حلكامنا ونصوغها بالتعابري احلادة واأللوان
القامتة ال نثأر ملظلمة أصابتنا منهم .القلوب املرتعدة واهلمم اخلسيسة هي اليت تتكالب
على األجساد الباردة .حنن نعترب مبا صار إليه األموات ،ونستنكف أن ننهش حلومهم،
لكن البد أن ننقب عن احلقيقة ونصدع هبا .فال نامت أعني اجلبناء!

حقائق مرة

علينا أن نعرض احلقيقة على النفوس األصيلة ،احلقيقة الصرحية العارية بدل أن
نقدم إليهم األطباق املتَبَّلة بالبهتان .أما املنافقون ال َك َذبة الذين ال خيشون اهلل وال يؤمنون
باهلل واليوم اآلخر فليسوا سوى عناكب بشرية غارقة يف وحل اهلموم الدنيئة ،تتالعب هبا
دوامة حياة عدمية ال معىن هلا وال قيمة .أرجو أن يكون حممد السادس من ذوي النفوس
األصيلة .أما هؤالء احملبوسون بني جدران حياهتم اليومية املتضايقة ،فال يستحقون إالّ أن
يكونوا حصبا جلهنم ما مل يتوبوا إىل اهلل.
سيقف احلسن الثاين ،وحممد السادس أيضا ،أمام امللك الديان الذي سيسأهلما
عن السور املضروب بني شعب مستضعف وحفنة من االنتهازيني املتملقني  :من الذي
بناه؟ ومن الذي رعاه؟
الكل يعلم … باستثناء الشعب األمي الذي أذهلته لقمة العيش عما يدور يف
بلده .ما فتئت الصحف واملنشورات األجنبية تعرض عمليات النهب املمنهج اليت تقوم
هبا السلطات املغربية للثروات املغربية .من جيهل من املثقفني املطالعني للصحافة األجنبية
أن األونا (- )O.N.Aهذا األخطبوط املمتدة أذرعه الذي كان امللك الراحل (املفتقر
إىل رمحة ربه أكثر من أي وقت مضى) ميسك خبطامه -متثل قسطا هاما من الثروة
احلسنية .استندت هذه املؤسسة على االمتيازات اليت منحها هلا امللك السابق لتحتكر
اإلمباطورية االستعمارية تنينا برؤوس
األسواق وتستحوذ عليها .و بِذا أصبحت هذه ْ
متعددة تضخ -وال تزال -أرباحا خيالية يف األرصدة القارونية للجاللة الراقدة اليوم حتت
الرتاب.
كان املغرب بأكمله ِملكا للوحش املقدس "أونا" ،أي للملك .واليوم تنتقل
هذه الثروات املكدسة طيلة أربعة عقود إىل الورثة الذين سيضيق عليهم اخلناق يوم أن
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يسأم الشعب املستنزف من اهلمس وحيطم جدار الصمت مطالبا األحياء حبسابات
األموات .ويومها سيكون حممد السادس على رأس املطلوبني طبعا.
كانت أونا والتزال هتيمن على اقتصاد البالد باعتبارها رأس حربة املمتلكات
احلسنية املقدرة مباليري الدوالرات .وكان امللك الراحل -غفر اهلل له -يفتخر بأنه فالح
ينتمي ألسرة الفالحني .استهزاءٌ باأللقاب أم هتكم صريح؟!
مل يفلت أي قطاع من قبضة اجلشع امللكي زراعةً كان أو صناعة غذائية أو سياحة
(كانت الفنادق الفخمة جدا اليت تستقبل ضيوف "صديقنا امللك" ضمن احلصيلة
ملمتلكات فالحنا املسكني) أو أبناكا أو تأمينا أو مصانع سكر أو نفطا أو
"اهلزيلة" ْ
هندسة مالية أو مقاوالت عمومية أو شركات منجمية أو صيدا حبريا أو صناعة كيماوية
أو طباعة أو نقال أو نسيجا … والقائمة تستعصي على احلصر .لقد أصبحت "أونا"
ُمَ َّمعا ماليا يستفيد من امتيازات هائلة.
كانت األرباح اخليالية (احمللية طبعا ألن اجلزء األهم من املداخيل واألموال امللكية
اختذت الغرب هلا مستقرا ومستودعا) اليت حيصل عليها امللك جتتهد يف االستتار عن أعني
األهايل الفضولية .وحني استبد جنون العظمة بالفالح املسكني فتاق إىل بناء واحد من
أضخم وأفخم املساجد يف العامل ،سلط زبانيته على الفالحني الفقراء احلقيقيني يسلبوهنم
درامههم املعدودة .وهكذا تشتغل اآللة املخزنية الغامشة العتيقة يف وضح النهار ،بينما يذر
النظام "العصري" الرماد على العيون حني ال يفتأ يتحدث عن الدميقراطية والدستور...

الحدائق الشيطانية

كان للملك الراحل رمحه اهلل حسب تعبريه "حديقته السرية" اليت كان له احلق
وحده يف زراعتها .كانت له مقابر خاصة يدفن فيها "النباتات الفاسدة" من رعيته.
كانت له مستودعات للموت يدفن فيها حيا كل من جنا من حماوالت االغتيال أو أفلت
من أحكام اإلعدام.
حدائق املوت املخزية كانت تسترت خلف االبتسامة اللطيفة املعروضة على
اجلمهور .ومتتد الئحة املنجزات اللصيقة بكل ذي طبع شحيح  :فاحلسابات امللكية
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يف األبناك األجنبية مفتوحة بأرقام سرية أو أمساء مستعارة .واالستثمارات األجنبية
باخلارج ال حصر هلا ،حبيث ال يقدر صاحبها نفسه على التحكم فيها ،بل إنه ال
يدري كم عدد املقاوالت والقصور واألسهم -سواء كانت يف الزراعة أو البورصة أو
العقار -اليت ميلكها .هل ما نقوله اهتامات افرتائية مغرضة من صحافة أجنبية أو أنه
عني احلقيقة اليت جيري التكتم عليها؟
يذهل العقل أمام هذه األرقام املكدسة ،لكن إذا عرف السبب بطل العجب .ففي
سنة  1994نشر املرصد اجلغرايف للمخدرات تقريرا سريا اهتم فيه بصفة مباشرة بعض
املقربني –بل اخللصاء -من امللك الراحل ،وأشار إىل أنه أول راع هلذه التجارة ومستفيد
منها.
كيف نعلم؟ كيف نتحقق؟ ِلَ احلديث عن هذه األمور اآلن؟
ال يزال ستار التعتيم مسدال على القضايا املشبوهة يف هذا البلد الذي يـُغَلِّق
منافذه ،وال يفتأ حيتج على نشر بضع نتف من احلقيقة يف اخلارج ،مؤكدا أن الدميوقراطية
احلسنية هي املثال الذي جيب أن ُيتذى .ظلت اليد احلديدية ختنق أنفاس البلد إىل أن
اضطر الذين استماتوا يف إنكار وجود "تزممارت" إىل االعرتاف بالواقع بعد أن توالت
شهادات نزالئه السابقني على بشاعة األسرار املدفونة يف "احلديقة السرية للملك".
يقف املاضي حائال بني املزاعم والوقائع ،بني الكذب واحلقيقة ،مثلما حيول املاضي
االجتماعي بني املغرب الفقري والنخبة الفاحشة الثراء اليت أغدق عليها امللك الراحل رمحه
اهلل االمتيازات هو وبطانته الفاسدة املفسدة.
يقف االقتصاد املنكوب شاهدا ،وتقف القصور امللكية اليت أجلى عنها امللك
الشاب بكل شجاعة قطيعا من اخلدم كانوا دائما على أهبة االستعداد الستقبال امللك
الراحل ،متوجسني خيفة دائما من أن يطردهم سيد بطاش باملستضعفني ،كرمي مضياف
مع زواره املتألقني.
عزيزي القارئ ،أخي وأخيت! يا من تقرؤون كلمايت! ال حتسبوا أن حدة ألفاظي
وشدة خطايب نابعتان من مرارة طاملا كتمتها يف العهد الغابر ،بل هي احلسرة على
اإلسالم املكلوم واحلق املهضوم وبلدي املخدوع ترفع من حدة قلمي!
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يشهد اهلل جل جالله أنين لست حاقدا على الراحل ،بل إنين أمتىن له اخلالص
األبدي يف الدار اآلخرة .لكن لألحياء الذين طال امتهاهنم وخداعهم وكبت أنفاسهم
احلق يف كشف الغطاء عن الغموض الذي يكتنف البالد حىت ال يَنزلق القطار ،ولكي
ُّ
تكون عربة املاضي منارا يقود سرينا حنو املستقبل.
فلنخاطب ويل العهد -الذي أصبح فجأة ملكا بعد رحيل أبيه العبد املذنب-
خطاب احلكمة والعربة ،لنحدثْه عن األمس والغد ،عن اخللود بعد املوت ،لننظر هل له
من اهلمة ما يؤهله ألن يكون بانيا لعهد جديد .أم أنه جمرد ابن ألبيه؟ ِظلٌّ عابر للتاريخ؟
شخصية انتقالية؟

"جنازة رجل"!

كان حيلو للحسن الثاين رمحه اهلل أن حيدث بعض زواره عن أول ٍ
درس تلقنه مباشرة
بعد وفاة والده حممد اخلامس رمحه اهلل .فخالل جنازة حممد اخلامس ،وضع نعشه أمام
احلاضرين ونادى املنادي " :الصالة على اجلنازة ،جنازة رجل"! "رجل" ،رجل جمرد
من كل تنويه ،أو تشريف ،أي أن رفات ملك ليس يف هناية املطاف بالنسبة لألحياء
املبهوتني أمام هذا "الرجل" سوى منبه هلم عما ينتظرهم  :املوت والرحيل من دار الدنيا
لدار األخرى.
فهل توقف احلسن الثاين -الذي أذهله املشهد الرهيب لرجل بطل تربع على قلوب
املغاربة حيا -عن االعتبار بعد أن وارى جثمان أبيه الرتاب؟ هل نسي الدرس واإلنذار؟
مل اإلعراض عما هو آت ال حمالة ،والتسلي عن النهاية احلتمية اليت تنتظرنا؟ سوف نعرب
السبيل بسرعة ،ليكون الكفن والدفن بعد ذلك.
وجد الكفار حال للذعر الذي ينتاهبم حني يفكرون يف املوت ،فقبلوا أن يكونوا
يف نظر أنفسهم جمرد حيوانات ال معىن هلا آيلة إىل عدم بعد وجود .املوت عند
هؤالء و عند من ينظر مبرآهتم هي املأساة العظمى اليت جيب نسياهنا حىت يتمكنوا من
االستمرار يف احلياة ،من التمتع بامللذات اليت هتديها هلم احلياة ،من االهنماك يف التهام
"األغذية األرضية" للحياة ،من االنغماس يف مالهي احلياة ،من التعاطي للمخدرات
املادية واملعنوية لنسيان عبثية احلياة ،من البقاء أحياء يف ذاكرة الناس عرب إجناز فين أو
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مشاريع ضخمة ،من ترك إرث ضخم لألبناء ،أو اكتشاف علمي للبشرية ،أو عمران
أو مؤسسة خريية للمدينة.
أو أهنم يطردون بكل بساطة فكرة املوت والصور الفظيعة للجثث املتعفنة بعد
املوت.
أما املسلمون املؤمنون باهلل عز وجل وبرسالة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم
فيعتربون ذكر املوت فكرة تسكن دقائق عمرهم ،إذ ال بد أن تصاحبنا صورة "الرجل"
الذي سنكونه اليوم أو غدا .يذكر املؤمنون املوت عند االستيقاظ و عند النوم ،وخاصة
يف صلواتنا ومواعظنا .وذلك حىت تظل حقائق ما بعد املوت حاضرة يف أذهاننا ،حقائق
البعث واحلساب عما اقرتفته أيدينا ،واحلكم الذي سيصدره احلَ َكم العدل سبحانه ،مث
اجلنة اليت سيخلد فيها السعداء واهلاوية اليت سيلقى فيها األشقياء.
ياحسرًة على اإلنسان احلديث ،املثقف أو املتثاقف! اليرى فيمن حيدثه عن املوت
سوى خمرف خمتل أو عُصايب أو جمنون مآله مستشفى األمراض العقلية.
يا للحسن الثاين املسكني! كان حيلو له أن حيدث بعض ضيفه عن الدرس الكبري
الذي تلقاه أمام جثمان أبيه رمحه اهلل .مث جيتهد بعد ذلك يف نسيانه.
مساكني حنن الذين نزعم يف احملافل و على صفحات اجلرائد أننا "مجيعا مسلمون"!
متنكبون عن اإلميان حنن ،الهون عن اإلميان ،جاحدون به ،خائنون له ،أعداء ِألنفسنا،
كأننا خالدون يف هذه الدنيا!
مسكني يا حسن! تأثرت مبشهد أبيك -عفا اهلل عنكما -الذي أصبح جمرد "رجل"
تصلى عليه صالة اجلنازة ،مث سرعان ما نسيت ،بدل أن تتصرف كرجل يهتم مبصريه بعد
ت من الكأس الذي تقدمه احلياة اخلداعة ألمثالك  :شباب وغىن ،صحة
املوتَ .عبَْب َ
وشهرة ...استسلم احلسن رمحه اهلل وعفا عنه لكل امل ْغريات ،متفننا يف مراودهتا .كانت
"حرفته امللكية" -كما كان حيلو له أن يصف وضعه -تضع رهن إشارته كل الوسائل،
ومتكنه من انتهاز كل الفرص للظهور مبظهر امللك العظيم ،والتلذذ بأصناف امللهيات
املسكرات اليت هتديها له احلياة.
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موعظة وعبرة

يا أيتها النفس الربيئة! ويا أيها امللك الوارث للملك! يا أيها الرجل الذي ستصلى
عليه صالة اجلنازة طال العمر أم قصر!
لو كان احلسن الثاين جمرد فرد من األفراد ،جمرد واحد من أبناء الشعب لَ َعطفنا عليه
حنن املذنبني املقصرين الواقفني على باب اهلل -ولضربنا عنه صفحا ،لكنه كان ملكا.كان!!! وتلك هي العربة اليت على ابنه حممد السادس أن يستخلصها من مشهد "الرجل
حسن" الذي محل نعشه هو شخصيا إىل مثواه األخري ،عليه أن ال يدع هذه العظة ختبو
ملك ،وهو غدا "الرجل" املسجى ال حمالة.
يف ذاكرته .فهو اليوم ٌ
إن احلسن الثاين نفسه ،هذا الذي رفع الشعار الثالوثي  :اهلل ،الوطن ،امللك ،قد
أصبح من بعد شيئا ال حول له و ال قوة ،مكفنا داخل تابوت مذهب … وما قيمة
التابوت املذهب أمام حقيقة املوت!
ومشى العاهل الشاب يف موكب املتأله "املعصوم" ،وشهد احلفل الوثين املنظم كل
سنة ،والذي تقام فيه شعرية البيعة املخزنية اليت تلزم كبار الشخصيات يف البلد بالركوع
مخس مرات أمام الصنم البشري قبل أن يدفعهم اخلدم املطَْربَشون ،ويسارعوا إىل رص
ُ
صفوف باقي العباد اخلاشعني.
املروضني كل سنة على الركوع للوثن،
كيف نريد بعد هذا من هؤالء الوجهاء َّ
املبتهج بأن أصبح مركزا للكون ،أن تبقى هلم ذرة من كرامة؟ الشك أن هذه
الكراكيز اجمللببة املعممة حتس حبقارهتا حني تتقمص جلد اخلادم اجلامث عند قدمي
سيده.
لطاملا شهد امللك الشاب الدروس الرمضانية واحلفالت املقامة يف ضريح جده.
جتمعات ضخمة ترصد هلا ميزانيات خيالية مما تدره األوقاف .ويا لألوقاف! خلَّف
األجداد لألحفاد ما به ينفقون على شعائر املسلمني ويسدون حاجة احملتاجني منهم.
أي خيانة هذه ملخزن مل يكتف بتحويل تركة املوتى إىل جيوبه بل أنفقها على حفالته
الوثنية!
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البد أن خيتار امللك الشاب بني طريقني  :إما أن ُيلص لعرف ع ّفى عليه الزمن
فيتبع خطوات أسالفه حذوك القذة بالقذة وبئست السبيل هي! وإما أن يعقد العزم على
اقتحام العقبة والتكفري عن اجلرائم اليت كان أحد شهودها.
إذا اختار امللك الشاب أن يبقى التقليد املوروث وصيا عليه متوجسا من خرق "ما
جرت به العادة" وجتاوز "القاعدة" ،فسنعلم أن ال أمل للبالد يف اخلروج من مأزقها ،وأن
الدعوة إىل احرتام التعاليم اإلسالمية ،اليت كان يعلنها احلسن الثاين رمحهُ اهلل وعفا عنه
واليت سيعلنها سلفه السالك سبيله ،ليست سوى متويه مفضوح.
أما إذا صحا قلب حممد اآلئب إىل اهلل ،املوقن مبا ينتظره ،املستعد للقاء ربه ،فال بد
أن جيتهد يف تفكيك "إمرباطورية الشر" .لقد كسب امللك الشاب يف بداية هذا الشهر
نونرب  1999-اجلولة األوىل يف معركته مع هذه األمرباطورية حني طرد الوزير املنفذ لكلجرائم احلسن ،وكيله يف عملياته اخلسيسة.

تفاؤل كبير و تحديات أكبر
إهنا ،لعمري ،ضربة هدت البناء املخزين اهلاري ،ضربة تبعث على التفاؤل ،وامللك
ِ
س الساحة من األنقاض حىت يتسىن له إقامة بنيان
مدعو ليكمل عملية التطهري ويَكْن َ
جديد بدل ذلك الذي خنره السوس .فانتهاك احلرمات والدوس على الكرامات ال ميكن
أن يُْحيَا من ذاكرة املغاربة إذا مل تستأصل شأفة الشجرة امللعونة.
ُجِّردت الدعامة األساسية للمخزن من وظائفها ،اليد اليمىن للحسن الثاين ،أمني
سره ومستودع ثقته .لعلها كانت خطوة مقتحمة خاطفة ،ومنعطفا حامسا!
منعطف حنو ماذا؟
مل يكن الوزير الذي كان يسخره احلسن الثاين سوى شخص مسكني ،منفذ،
ب إليه السهام بدل تصويبها للملك .فماذا َع َسى حيدث تغيري أداة إذا
كبش فداء تُ َ
ص ّو ُ
كان يراد للجهاز املعتل أن يستمر؟ هل ميكن ملن باعوا أنفسهم للشيطان أن يرعووا عن
غيهم جملرد التضحية بواحد منهم؟
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يتحدث امللك الشاب يف خطاباته عن "مفهوم جديد للسلطة" ،ويقدم الدليل
على استعداده لتطبيق هذا املفهوم .فبعد اإلشارات املتتالية ،كانت الضربة الكربى اليت
بنجاح.
أهلته الجتياز اختبار الصدقية ٍ
فهل ينوي حقا القطيعة مع املاضي؟ وهل يستطيع؟ إهنا من دون شك ثورة صغرى،
فمىت موعد الكربى؟
أي مستقبل حملمد السادس ،وأي مستقبل للمغرب؟
ال مستقبل هلما إذا مل يقيما األساس على أرض اإلميان اليت ال تتزعزع .فلقد كان
اإلبعاد املهني للشخص املمقوت يف أعني الشعب خطوة سياسية كبرية ،لكن من يسد
ثغرات تناوب هش ،ومن ميأل فراغ املشهد السياسي الناتج عن إزاحة آجرة من البناء
املخزين؟
ميكنكم أن "تسايسوا" وتعثروا على وجوه ذات أقنعة إنسانية ،لكن كيف السبيل
إىل َم ْل ِء الفراغ اخللقي الذي مل يكن الوزير الكريه سوى مظهر له ؟ من للخواء الروحي
املتجسد يف احلفالت اليت كان احلسن اخلطاء يقيمها؟ من لالقتصاد وملال األموات
واألحياء الذي كان الوزير املنبوذ يشارك بنشاط يف انتهابه؟
ال أمل حملمد بن احلسن وال ملغرب حممد مادام اإلثنان خيبطان يف ليل االرجتال ،وال
خمرج للجهاز املخزين من املتاهة اليت يدور فيها مهما بلغت جرأة امللك الشاب ،ومهما
تعددت إجنازاته ِ
املقتحمة ،ومهما عظمت اآلمال اليت جيسدها يف أعني الشعب املعرب
كل الشعب ،غائبا
املعبِّ ِئ للشعبِّ ،
عن ارتياحه .فمادام مشروع اجملتمع احملدَّد بوضوحَ ،
فال أمل يف اإلفالت من طوفان يوشك أن حيل!

القطيعة المرجوة
حقا ستتوارى ظالل مراكز القوة -من أمثال أوفقري والدليمي -من الساحة ليحل
حملها جالوزة خيدمون العرش كما خدمه الوزير الطريد ،سيظل السوس ينخر يف جسم
النظام ،وبعد الضربة املفاجئة ،ستتواىل االنتكاسات وخيبات األمل.
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ال خمرج ما بقي ذوو النزعات اخلسيسة ال يستمعون لصوت آخر غري صوت
أنانيتهم الضحلة و"عبقرياهتم" املهووسة ،وال يتعالَون عن البالدة البشرية ،والظلم
البشري ،والفسق البشري ،والوحشية البشرية اليت يتفنن يف جتسيدها اجلالدون.
املسخرة
ال أمل مللوك احلكم املطلق يف االنعتاق من قبضة الشيطان ،وللشعوب َّ
هلا الغارقة يف مستنقعات البؤس املادي والثقايف والسياسي واخللقي إال بالتمسك باحلبل
املمدود من السماء ،حبل اهلل الذي له ما يف السماوات و ما يف األرض.
مستنقعنا املغريب ِ
أس َن ماؤه وفاحت رائحة عطنه ،فال نطمع يف أن تنجح "إشارات"
صغرية هنا وهناك يف جتفيف مائه الراكد وتفريغ وحله العفن.
ياهلا من مهمة تلك اليت تقتضي التشمري لتنحية القاذورات! ما أنبل أن ينذر
املرء حياته لتطهري البيئة من النفايات وهتييء األرضية للبناء! سيدعم الشعب عملية
التطهري وإعادة البناء إذا ما ُد ِع َي إىل ذلك ْبعد أن يثق بالداعي .فالطاقات متوفرة،
والكفاءات مستعدة ،لكن تعبئتها واستثمارها يتطلب االعرتاف بال ُقصور واالعتذار عن
تاريخ املقصرين حىت يتحفز اجليل النظيف ويفتح عينيه على ما حدث وما حيدث .البد
أن تنسحب مع عمالء الظالم سنَّة التعتيم والتضليل السيئة.
كان العهد الزاهر "للحسن الباين" عبارة عن سلسلة من التنازالت السياسية
والثقافية لألجنيب املتواطئ مع حكم مطلق ينيخ بكلكله على صدر الشعب.
يعلم حممد السادس قبل أي شخص آخر -وهو الذي طاملا قاسى من والده
املسخرين -وكيف كان
األمرين -كيف كان امللك الراحل يعامل املغاربة -املقربني منهم و َّ
خياطبهم "بلطف ولباقة" عز هلما النظري .أما األجانب فكانت هلم عنده احلظوة التامة.
كانت مصادقته بل تواطؤه مع مسانديه من األجانب سرا شائعا يعرفه اخلاص
والعام .من الذي مل يسمع بتَو ِّاده مع الصهيونية العاملية واهتمامه الكبري هبا؟ أمل يشهد
الشعب املغريب ،مبهوتا ،حفل استقباله للحاخامات الداعني "ألمري املؤمنني" بطول
العمر املبتهلني إىل "يهوه" أن حيفظ عرشه؟
لقد كشفت الصحافة األمريكية كيف كانت وكالة املخابرات املركزية األمريكية
تسهر –بتعاون مع املوساد الصهيوين -على سالمة امللك الراحل ،وكيف كان
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تس ُل الدولة
أصدقاؤه اليهود عقيدة ،الصهاينة إيديولوجية ،حيظون حبدبه وحفاوته .ملْ ْ
أهم أولياء نعمتها ،فسمت بعد رحيله  70شارعا وممرا يف إسرائيل
أحد ِّ
الصهيونية َ
باسم احلسن ،كما شاركت احلكومة الصهيونية واملنظمات الصهيونية اليت يتزعمها
يهود ذوو أصل مغريب يف االحتفاالت اإلسرائيلية املخلدة لذكرى "الصديق املخلص".
تفاىن الصديق البارز لليهود الصهاينة يف إرضائهم ،وبذل كل اجلهود خلدمتهم،
فانطلقت ألسنة السوء تصف النظام احلسين بأنه حكم يهودي .فهل هي جمرد مبالغة؟
من هذه الغَيابات املظلمة ،من هذا التيه ،جيب أن ينعتق حممد السادس بتربئه
الصادق الواضح من محاقات والده املهينة للدين واخللق ،ومن أخطاء شبابه هو ،ومن
اخلطايا القاتلة اليت لن ميحوها إال توبة صادقة إىل اهلل.
وإن جمافاة هذه السياسة املمقوتة اليت تقوم على خيانة الشعب الفلسطيين الذي
جتمعنا به األخوة اإلسالمية لن تكون مهمة سهلة .ما زال "معارف" األب الراحل
يصدون عن ذكراه كل هجمة وحيمونه من كل انتقاد .فحني أعلن مثال املرصد الدويل
للثروات الدولية أن احلسن كان من أغىن الرجال يف العامل ،سارعت األيادي اخلفية إىل
طمس النبإ وحذفه من عناوين األخبار .وال عجب ،فنحن نعلم من ميسك بأعنة اآللة
اإلعالمية يف أمريكا ،بل يف العامل أمجع.

تغيير عميق

خلف امللك الراحل ،عفا اهلل عنه ،ثروة خيالية ،تركة مسمومة حملمد السادس
وإخوته .فهل يستجيب الورثة املسلمون ،حفدة النيب صلى اهلل عليه وسلم لداعي احلرص
فيتمسك كل واحد منهم حبصته من الغنيمة اليت نعرف كيف مت جتميعها؟
هل سيسائل امللك الشاب واألمراء واألمريات ،هل يستطيعون مساءلة ضمريهم
عن اهلوة اهلائلة القائمة بني شعب غارق يف أوحال البؤس األسود وبني ور ٍثة هتاطلت
عليهم فجأة سيول من ذهب وفضة.
هل ميكن للخاطرة الربيئة ،خاطرة مقارنة وضعهم بوضع غريهم ،أن تتسلل إىل
دهاليز النفسية املتمرغة يف الديباج املرتعرعة بني أسوار القفص الذهيب؟
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هل يتواضع ضمري األمراء املصنوعني على عني الرتبية الغربية فيلقي يوما ما نظرة
على وضع األغلبية الضاربة جذورها يف تربة احلرمان واألمية واليأس؟
يبدو أن العاهل الشاب ينتمي إىل هذه الطينة اليت يأرق جفنها لتعاسة الفقراء،
بدليل احننائه املؤثر املتأثر على الصغري املعاق ليقبله ،وعطفه على احملرومني املصطفني
أمام بيته املغمورين بعطائه ورعايته...
أمارات حتفز األمل يف قلوبنا! هل يستطيع امللك الشاب ،امللك الطيب اجلواد ،أن
يتوغل يف هذا الطريق املضيء؟ هل هو مقتنع به؟ هل يقدر على إقناع نفسه بأن الوضع
خطري ،وبأن حاجة األغلبية الصامتة ال ميكن أن يلبيها إال تغيري جذري يستأصل شأفة
التهميش االجتماعي ،والفقر املدقع ،والركود االقتصادي؟
الوضعية املهينة للمرأة ،االستغالل البشع لألطفال ،الشباب العاطل املخدر الذي
يزرع الرعب يف األزقة واحلارات ،كلها جروح اجتماعية دامية تشهد على بؤس املغرب
الفقري .والشبيبة الغارقة يف وحل اجلرمية هي الوجه اآلخر للشبيبة املستبشرة اهلاتفة خالل
املوكب امللكي.
لصياغة معادلة الوضع املخزين ،واستشراف املستقبل جبدية ،البد من االستناد إىل
معطيني اثنني :
• أوهلما أن الدَّيْن اخلارجي الضخم جيثم على ميزانية البلد ،ويشل كل حماولة
تصحيحية جادة ،يُسنده يف ذلك الغش اإلداري والبطء البريوقراطي والفساد املايل...
عاهة مغرب حكام اجلرب ولعنة مغرب املستضعفني!
• وثانيها أن امللك الشاب واألمراء و األمريات شركاء يف تركة الرجل اهلالك،
لكل منهم نصيب من الثروة القارونية اليت خلفها.
فلنقرن املعطيني حىت تتبدى لنا بدهية احلل اجلذري ملشكل الفقر الذي يقض
مضجع املغاربة  :أن ختصص هذه الثروة اهلائلة لتسديد هذا الدَّيْن الثقيل وحمو كابوسه
الرهيب .بذلك يرتقي امللك اجلديد إىل مقام األبطال .حينئذ يكون له موعد مع اجملد
لن ُيْلَ َفه!
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اقرتاح تبسيطي ساذج؟ أم هو اهلوس واجلنون؟
هل للملك الشاب ذي القلب الرحيم مهة األبطال املراودين للمحال؟ هل ميلك
من اخليال "الساذج" ما يؤهله للتعايل عن منطق االهنزام واالستسالم ،ليفكر يف سياسة
أخرى مغايرة يعمل ما يف وسعه لتطبيقها.
منذ ما يربو على أكثر من ربع قرن من اآلن ،كنت اقرتحت على امللك الراحل
مثال رجل صاحل ،جنمة مضيئة يف مساء التاريخ اإلسالمي .إنه الرجل الذي حتدى منطق
زمانه وعقلية زمانه وحزبه لكي يراجع النظام الذي ورثه ،واألفكار والتقاليد اليت كان قد
تلقاها من ساللته وذويه .فعل ذلك فرسم ألحداث عصره مسارا جديدا.
صب
عمر بن عبد العزيز منار نستهدي به يف تاريخ ما بعد اخلالفة الراشدة .نُ ِّ
ملكا بعد وفاة ابن عمه سليمان بن عبد امللك ،فبان للناظرين معدنه النقي حني استهل
عهده برد مال األمة إىل األمة ،وأمر األسرة امللكية بإرجاع أمالكها إىل بيت مال
املسلمني ،ابتداء من زوجته اليت سارعت -بعد أن هبرها مارأت من ورع زوجها وحزمه-
إىل وضع كل حليها عند قدميه.
إنه املثال الذي تقدمت به يوما ما بني يدي امللك الراحل "بسذاجة" فطرية،
والذي أقرتحه اليوم دون كثري تفاؤل -أعرتف بذلك -على اب ٍن ٍ
فان يوما ما ال حمالة
ألب قضى حنبه.
لكن مثال عمر بن عبد العزيز رغم شهرته ليس فريدا يف تارخينا احلافل برجال عظام
طبعوه بقوة ،من أمثال يوسف بن تاشفني.
ما أيسر أن حنلل هذا االقرتاح ونوصفه! لكن حمك الواقع يوشك أن يعري عن
جسامة املهمة ،إال إذا ...إال إذا رنا حممد السادس ببصره إىل العلياء ودشن العهد
اجلديد بتحرير البالد من القبضة اليت ختنق احلاضر وحتول األمل يف التقدم احلثيث إىل
أضغاث أحالم.
هذا املشروع العظيم ،مشروع رد مال األمة لألمة ،إذا ما حدث أن منا يف
الساعد الفيت لواءه ونافح عنه ،سيمكن امللك الشاب املبتدئ
الضمري امللكي ورفع
ُ
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احملاط باألفاعي احلربائية من االرتقاء إىل مصاف األبطال املنقذين ،الداخلني إىل
التاريخ من أوسع أبوابه ،الداخلني على اهلل عز وجل من باب الرضى والرضوان.
ولنعلم أن أجل النظام املخزين احلسين مل حين بعد ،مادامت فريوسات التعفن
اإلداري تعمل فيه ليال وهنارا ،ومادام اإلدمان على االرتشاء واالنتهاب ديدن املوظف
املخزين السامي مثلما هو هواية نظريه يف أسفل السلم السلطوي .لذا سيستميت هؤالء
وأولئك يف الدفاع عن امتيازاهتم وسيحيكون املؤامرة تلو املؤامرة.
لكن باإلمكان تطهري اإلدارة الفاسدة ،وبعث احلياة يف أوصال جهاز هرم ،وإنشاء
نظام للتضامن االجتماعي يقوم على التنمية والتشغيل بدل االقتصار على الصدقة
العمومية واخلصوصية .ذلك إن َّ
وف حممد بشرطه.
وبعد أن خيطو امللك اخلطوة البطولية احلامسة ،سيكون له احلق يف أن يدعو اجلميع
إىل التضحية وحتمل املسؤولية واالستقامة والتفاين يف سبيل إعادة بناء مغرب جديد،
مغرب ظل حلما يراود املغاربة دهورا طويلة.

عقبات

هل هي هلوسة وختريف؟
كال! بل هو حل ميليه العقل املتعقل ،حل صعب للغاية والشك! فالعامل الذي
نعيش فيه ليس مدينة فاضلة تنتفي فيها الضغوط واملقاومات.
ففي اخلارج ،ستتوجس اهليآت املالية الكربى وشركات اإليداع من مشروع سيهدد
مصاحلها بتحويل مباغت ألرصدة هائلة ،ولن تلبث أن تقاوم.
ال غرابة يف ذلك ،فاإلنسان جمبول على التمسك مبا ميلك من متاع الدنيا.
ليس اسرتداد الثروة املودعة يف ديار الغرب جمرد حل سياسي متميز ،بل هي قبل
ذلك واجب ديين ميلي ُ
على الوارث الشاب أن يعيد للشعب ما انتهبه "أب العائلة
املغربية" الراحل وكدسه .البد أن يعزم امللك الشاب ذو القلب الطيب واملبادرة احليوية،
على التفكري جديا يف حل جذري ملسألة هذه الرتكة الثقيلة ،وإال غاص املغرب يف
مستنقع الركود والتخلف أكثر مما مضى.
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وستبدو وجاهة هذا االقرتاح اجلريء للعيان ،سيكتشف الذين ال يرون فيه سوى
ختريف حمموم أو هذيان مهووس أو مؤشر على جنون حامل أنه عني احلكمة.
أليس من العبث أن ُتأل الدنيا تطبيال و تزمريا ملؤسسة احلسن الثاين اليت ما
اختمرت فكرة تأسيسها إال يف رأس خمبول أو ذهن منافق مكار؟ أليس من املضحك
املبكي أن نقرن اسم رجل يعرف اخلاص والعام أنه من بني أكرب قوارين هذا الزمان بتدبري
املليار اليتيم مث ِن الرخصة الثانية للهاتف النقال؟
ألسنا نغتاب هنا رجال رحل فانطلقت ألسنة السوء تنسب إليه ثروات ومهية؟
أم هو لغط إعالمي يلهث خلف اإلشاعة سعيا حنو اإلثارة؟
فلنعلنها إذن على رؤوس األشهاد أن األمر كذب يف كذب! ولنصارح الشعب
بالرقم الدقيق أو التقرييب … لِ َمْبل ِغ األمالك املنهوبة!

المفاهيم الجديدة

مبا أن "أب األمة" الشاب ميسك اآلن مبفتاح التغيري احلقيقي ،ومبا أنه يقرتح مفهوما
جديدا للسلطة ،فلتكن خطواته موافقة ملفهوم جديد للعدالة وللتوزيع العادل ،توزيع
اخلريات على مجيع أفراد األسرة املغربية.
ال مناص له من االلتزام بتصور جديد لالقتصاد والتنمية إذا كان حقا يريد إخراج
البالد من النفق الضيق .فالتعادل احلاصل بني ممتلكات ملك املغرب والدَّين اخلارجي
للمغرب فضيحة أزكمت رائحتها األنوف .أصبح الدَّين اخلارجي ميتص اآلن -بعد
تقليص النفقات الناتج عن تطبيق التقومي اهليكلي -حوايل  36%من الناتج اخلام
للمغرب .وهي النسبة نفسها اليت متكن االقتصاد املغريب -إذا ما بلغها معدل االدخار
الوطين -من اإلقالع بسالم .وتلك معادلة ال يدرك أبعادها احملاسبون الواقعيون املنكبون
على أعدادهم الصغرية ،و إمنا يدرك ذلك املغاوير املقتحمون.
فعل واحد ،فعل تارخيي حاسم إذا ما قام به امللك الشاب سيكون كفيال بتحرير
رقبة املغرب من غُل البنك الدويل ،ومحايته من إرهاب هذه املؤسسة الكاسرة اليت
أرغمته على اخلضوع للتقليصات الوحشية رديفة سياسة التقومي اهليكلي وقصمت ظهره
بتكلفتها االجتماعية.
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أمام اخلراب االجتماعي الناتج عن استحكام قبضة البنك الدويل على
االقتصاديات املثقلة بالدين ،حناول أن خنفف من وطأته على الطبقات الفقرية
فنتحدث مرة عن املقاولة املو ِ
اطنة ،وندعو مرة ،بل مرات ،إىل محالت التضامن
االجتماعي!...
ضم ُد جراحهم مرحلة الصدقة
فهل تتجاوز يد حممد السادس املمتدة إىل الفقراء تُ ِّ
املنظمة؟
هل يتحول امللك يوما ما إىل ملك مو ِ
اطن؟ نعم ،إنه يسوق سيارته بنفسه ويتوقف
عند الضوء األمحر .شيء مجيل لكن هل يكون ذلك كفيال جبعل السلم االجتماعية
يسود يف أحناء البالد.
سيكون لتصفية ملف الدَّين بالثروة امللكية إجيابيات يعجز اللسان عن عدها.
فاالستثمار سينطلق بعد توقف ،واملال املخصص اليوم لتسديد أقساط الديون سيُ َح َّول
حنو االستثمار العمومي ،والتعليم والرتبية اللذان نَ َكصا بالبلد إىل املرتبة  125بني بلدان
العامل سيطفوان إىل السطح .ستتحسن البنية التحتية املنهارة أو املنعدمة يف املناطق
القروية ،وسيفك احلصار االجتماعي واجلغرايف املضروب على املناطق احملرومة ليَرتاجع مد
الفقر اجلائع .ستُ َجفَّف مستنقعات البطالة بعد أن تُستعمل مضخات أكثر فاعلية من
تلك اليت تُ َشغِّل ألفا من العمال هنا أو مائة من الدكاترة واملنهدسني هناك.
وبعد الضربة احلامسة ،يستطيع العاهل أن يهجم -مسلحا بالسلطة األدبية الالزمة
فريوسهما اإلعالم املغريب .فال
والوزن اخللقي املتميز -على الرشوة والفساد اللذين يَبث َ
انطالقة بدون ختليق للسياسة واإلدارة واجملتمع .وال ختليق للرعية ما مل يتخلق الراعي ،وال
فعل هناك يستحق الذكر يف صحف التاريخ ما مل يكن فعال أخالقيا!
حينئذ ميكننا أن نفكر -متسلحني بالوسائل االقتصادية واملالية -يف اخلالص العام
والولوج إىل عهد جديد ...عهد الشفافية والدميقراطية احلق...
الدميقراطية؟!
نطقت بالكلمة السحرية! بالكلمة التعويذة ،بالكلمة املفتاح لكل املغاليق!
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ال جمال هنا ملناقشة مبادئ الدميقراطية احلق والتقدم الذي ميكن أن ينتج عن حلوهلا
ببالدنا .فالقاعدة الدميقراطية املتمثلة باختصار يف حق الشعب يف اختيار حاكمه بكل
حرية هي املخرج الوحيد لنا من ظلمة احلكم املطلق .وال جمال هنا حملاكمة دميقر ٍ
اطية
خنرهتا العلل يف عقر دارها.
حني أحتدث عن القاعدة الدميقراطية فإنين أميز بني املسطرة والتنظيم ،وبني رديفة
الدميقراطية احلديثة وخليلتها  :الالئكية وجتاهل القيم الروحية واخللقية ؛ فإذا ما أخذنا
بالقاعدة واملسطرة ،كان لنا احلق كل احلق يف نبذ كل ما يبعدنا عن علة وجودنا وغايته:
إسالمنا.
لقد طال هتميشنا من الساحة السياسية .فلنا احلق إذن يف التحفظ على إمكانية
أن يكفر امللك الشاب عما سلف يف حقنا ،لكننا انسجاما مع حكمة اإلسالم اليت
تقبل التدرج يف التوبة واإلنابة ال نستعجل.
وانسجاما دائما مع هذه احلكمة اإلسالمية ،سنظل ثابتني على مبدإ االقرتاح
الرصني من موقع "القوة اهلادئة" اليت تقرتح وتدعو .فلينظر العا َل هل الربان الذي يقود
السفينة -بعد طرده للقراصنة -هوحقا مستقيم ومتبصر ،ولنربهن للشعب املكدود
ول إىل غري رجعة ،وأن
املكلوم بأفعال رجولية حامسة على أن عهد احلكم املتجرب قد ّ
نسمة األمل اليت هبت على الشبيبة من قلب امللك الشاب ليست مقدمة لريح صرصر
عاتية ،ليوقن هذا الشعب أن ورثة الثروة القارونية لن يذهب بأبصارهم وميض الذهب
املنهوب!
لن تسد الثروة املوروثة خرق الدَّين اخلارجي الواسع فقط ،بل ميكنها أن تليب
احلاجيات امللحة للمغاربة .وليعلم امللك واألمراء واألمريات أنين حني أقرتح عليهم التوبة
وإرجاع مال الشعب إىل الشعب ال أطالبهم بإخالء فيالهتم ومساكنة املغاربة احملرومني
يف دورهم الصفيحية البئيسة .فامللك ،ممثل الدولة ،البد أن يتوفر على الوسائل املادية
املناسبة ملركزه .ولألمراء واألمريات -بعد أن يظهروا تضامنهم املشروع مع النموذج
املقرتح -احلق يف امتنان الشعب هلم ،بل سيكونون حينئذ من الفائزين برضى اهلل عز
وجل.
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فليقرأ امللك -حفيد النيب صلى اهلل عليه وسلم واملؤمن بربه -وليعمل على إقراء
ذويه كتاب اهلل عز و جل و سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم .فآيات القرآن و تعاليم السنة
النبوية تفصل جزاء احلائفني اجلائرين و تلعن الظلم و الظاملني .ستكون قراءة "كتاب
املظامل" من صحيح البخاري يف هذا الشأن موعظة منرية للجميع.
أمتىن للملك الشاب من العزم والشجاعة ما ميكنه من اقتحام هذه العقبة الكؤود
وأُذَ ِّكره مرة أخرى مودعا :

كفِّر عن مظامل أبيك املسكني وخفف عنه احلساب العسري! ُرَّد إىل شعبك ما
سلب منه! تُب إىل اهلل وكفِّر عن خطاياك وخف ملك امللوك! واهلل يتوىل الصاحلني.
حرر بسال يوم  05شعبان
املوافق ل ـ  14نونرب 1999
عبد السالم ياسني
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ملحوظة :

حررت هذه الصفحات بالفرنسية ألسباب واضحة.

حرر بلغة أوربية ...مث إن
أوهلا أن اهليآت الدبلوماسية واإلعالمية ال تقرأ إال ما ِّ
هؤالء السادة والسيدات "املفرنكني" ال يرون يف ما ينشر بالعربية سوى ثرثرة ممجوجة،
فهذه اللغة ليست يف نظرهم الكليل سوى أداة حملية يتواصلون هبا مع الرعاع األميني.
مهما جهدت لتتواصل مع النخبة املغربة ،فخطابك ليس سوى لغط مبهم مادمت
تتحدث بالعربية ،خاصة إذا كنت ملتحيا ال يتشدق بكالم أهل احلرفة الصحفية وال
يتمضمض بالصيغ املهجنة.
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