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 خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية من 

 القسم األول 

 الشيخ عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي احلسين اهلامشي 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملي 
 وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم 

 

 خالصة جتربة بنائي للحركة اإلسالمية املغربية

بعد اإلخالص  ال بد  أو إعادة بنائها،  لرتميمها    أو ابتداًء،  حركة إسالمية  أي  لبناء  
تسمن    ، وحده   هلل ميدان  تأن  يف  سعي  من  عليه  أقدمَت  ما  خطورة  هلل    شعر  هو 

ميدان  وحده   وبيده،  عينه  االخنداع  وعلى  أو  للخداع  قابل  تتحكم  و   ، غري  يف    ال 
  فيه القصدَ   النتائج، أو تكذبَ   وتتحملَ   تصدق فيه النيةَ   أن  إما  ؛ وتطوراته أحداثه  

   . وتنتظر العواقب

 ها على نفسك وأهلك وولدك، وتؤثرَ   ، هاحتب  و   هبذه احلركة   تؤمنَ أن  من  كما ال بد  
وأن تفتح هلا مخسة:    أبحقيتها يف التأسيس، وأولويتها على سائر األولوايت،   وتوقنَ 

وعقلَ قلبَ  ووقتَ ك  وبيتَ ك  توسعَ وجيبَ ك  ك  وأن  ومعارفك   ك،  أصدقائك  دائرة 
 .واتصاالتك وخدماتك الطوعية واجملانية ملن يلجأ إليك أو ينتظرها منك

من   به  خرجت  ما  خالصة  املغربية،  أتسجتربة  هذه  اإلسالمية  للحركة  بذلك  يسي 
  ، عنها وعنا  واختلف الذين  ها أول أمرها، وبذلك أيضا فشلت حماوالت  جنح أتسيس  

اع  طمنهم ابقتواحد  واكتفى كل    ، والتفاظ هبا موحدة واستثمارها ففش الحوأرادوا ا
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وألف بي أتباعه فيها  اتجر هبا يف سوق السياسة،  أسس هبا حزاب أو طائفة  مجاعة  
 بوسائل اصطناعية من أطماع دنيا أو خياالت هوى أو ضالالت تلبيس وشيطنة.

 اإلسالمية   ة أتسيس احلركة توثيقي لتجرب  التنبيه هلا وهي أن   أود  أولية   مع مالحظة 
  أي   حوهلا   أثري  أو  أشخصنها،   كيال  األمساء   من  كثري   ذكر  عن  فيه   كففت  املغربية 

  أخطاء   احلال   اجليل  يتالىف  أن   أوهلما:  أمرين   إال  بكتابتها  أقصد  ال  وأنين  حساسية، 
 من  يستفيد  جديد  جيل  ينهض  أن  واثنيهما  عنها،   والتوبة   لتالفيها  ينهضف  املاضي 
  وأمت   أقوى   أسس  على   وبناءها  احلركة   جتديد   حماولته   عند  أخطاءان  فيتالىف  التجربة 

 . قلدان من ومسؤولية  أخطائنا مسؤولية  أحتمل فال عليه،  بنيناها  مما

ف خر وبعد،  ما  املغرب،  هذا  يف  اإلسالمية  للحركة  أتسيسي  جتربة  من  به  وما  جت 
، سائال أن يتقبل مين  إن شاء هللا ريب صادقا حمتسبا    به   ألقىأخرج به من احلياة و 

واجيب  مابعض   من  حيليت.   أديت  وقلة  وضعفي  تقصريي  حسن    على  هللا  أسأل 
 اخلامتة. 

 عبدالكرمي حممد مطيع احلمداوي احلسين اهلامشي

 هللا له وآواه يف رمحته غفر 

 . (2020/ 09/ 24للهجرة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم.)  1442صفر   06يوم اخلميس    :لندن يف 
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 )احللقة األوىل(   

البصري رمحه هللا  األخ  عندما دعاين   الكتابة اإلقليمة حلزب االحتاد الوطين للقوات يف  لعضوية  لحممد 
إذ مل يكن   ، هه ومييني   يساري     ي فرصة لالطالع على خفااي العمل احلزيب دلتوفرت  الشعبية ابلدار البيضاء  

أو  الثقافية  أو  السياسية  احلزب وأفرعه  تنظيمي ألي مؤسسة من مؤسسات  انتماء  أي  قبل  من  لدي 
ق َ   الشبابية، مع  سئلت  من ي  يَ دوم  ي  وعندما  احلزب      جريدة   شاكرأمحد  األخ  مها  مناضلي  حترير  رئيس 

بناء احلزب يف األحياء الصفيحية    عن احملامي،  خليل  مبارك  واألخ    احلزب البيضاء  إعادة  كانت  ابلدار 
ت سنابك االستغالل ى واقع اجملتمع املغريب املسحوق حتالطالع امليداين عل ل من أجل ا  فرصة أخرى

 واالستبداد واألثرة واالحتقار واالحتكار. 

اب اإلصالح  جدوى  من  يئست  املغربية، آلوعندما  اإلسالمية  احلركة  أتسيس  يف  وفكرت  احلزبية  لية 
بييت   يف  هلا  خلية  أول  تكوين  املقاومة ،  1969سنة  واستأنفت  شارع  عن  املتفرع  الزايت  محزة  بزنقة 

البيضاء،   شباب  ابلدار  على  األمر  أول  والعشرين،  وركزت  واخلامسة  عشرة  الثامنة  األخ بي  منهم 
أصواب لا اليازغي واألخ سعيد  فيهم رجل  ،  رمحه هللا  شفشاوين واألخ  الشباب  وليس  غري جتاوز سن 

ركزان يف دعوتنا األوىل   ،رمحه هللا، واألخ حممد العبدالوي رمحه هللااحلمداوي  األخ عبد اللطيف عدانن  
قبل أن تنشأ عريضة  فنشأت بذلك قاعدة تنظيمية    ، عل استقطاب شباب من األحياء املهمشة واهلشة

، فكان املتوفر لدينا  عريضالمهور  لذلك اجلقيادة مجاعية رشيدة، واضطررت إىل حماولة تكوين قياديي  
ن أهال للمسامهة يف الرتبية والتوعية، إال أن علنا جند من بينهم من يكو لاللجوء إىل استقطاب املعلمي  

مجهور رجال التعليم حينئذ كان موزعا بي طوائف األحزاب السياسية اليمينية واليسارية، ومع ذلك فقد 
 عملت ابلقول املأثور "ما ال يدرك كله ال يرتك بعضه أو جله. 
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إىل األقرب  املدرسي  عن  للمدارس  زايرايت  أثناء  أحبث  أخذت  إليهم   حينئذ  فأتقرب  الديين  االلتزام 
يساهم من    اخرتت منهمابإلحسان والكلمة الطيبة واملساعدة على حل بعض املشاكل اليت تعرتضهم، و 

  .كل أسبوعية الشباب وتدريسهم وتربيتهم مرة  يف رعا

حممد الشيخ  األخ  أثناء استعراض املرشحي لدعوتنا اقرتح    1972سنة  لويف إحدى اجللسات الداخلية  
هللا  العبدالوي   املعلميرمحه  من  بورانزيل  جمموعة  حي  املغرب    يف  بشمال  أصول  اإلخوة من  منهم 

 معلما  رمحه هللا  الشيخ عبد اللطيف عداننواقرتح    ،وشبابوه عبد النور  وأخو واحلداد  وأخريف  التايدي  
ت ل  مل  بهسبق  خالل    معرفة  من  أعلمه إال  عملي   ما  الدار عن    حبكم  إعدادايت  إحدى  يف  وظيفته 

عن  ،  ءالبيضا األطلسال"يف مجعية  له    نشاطوما مسعته  تنظم خميمات صيفية يف  اليت  األخ   ميج"  هو 
يف جمموعة من معلمي مدارس ابتدائية يف عي الشق يتحلقون    ون ، واقرتح آخر رمحه هللا  إبراهيم كمال

حول الفقيه الشيخ حممد املذكوري كنوين، هذه اجملموعة كان منها األخ القاضي برهون، واألخ املسجد  
 .واألخ حممد الراجيرمحه هللا  واألخ العياشي املنصورى    رمحه هللا  حممد زحلأمحد الديين واألخ  

املدرسي    اجملموعات هبذه   الشق أتسست  من  عي  و  يف  اإلسالمية،  الدعوة  شباب  يف أتسست  مجعية 
عية "خرجيي مدارس املعلمي"، وساعدين على احلصول على مث مج بورانزيل مجعية الشبيبة اإلسالمية"،  

 رئيس ضة و وزارة الشبيبة والرايمفتش رجائي األستاذ املختار احلمداوي ها القانونية ابن عمة ل هو رخص
هو األخ   بعمالة الدار البيضاءإداري  قسم  ل  ارئيس  كان  صديق آخرو ،  رمحه هللا  يف الدار البيضاءكتبها  م

الوعظ  يف  ، كما ساعدين  رمحه هللا  الربمكي الدار لبعض شبابنا  احلصول على رخص  يف بعض مساجد 
على أول   وقعوامل  ، عهد االستعماراملعتقل السابق يف  السين    البيضاء مقام الوالد الفقيه حممد احلمداوي

سنة   ابالستقالل  للمطالبة  وعرفين  1944وثيقة  الرابط  إىل  أخذين  إذ  ضد ب،  نضاله  ورفيق  صديقه 
الفرنسي   بن اتويت  الفقيهاالستعمار  التحقيقوكان حينئذ مسؤوال    هللا،  الطنجي رمحه   حممد   يف قسم 

ملساجد فاستصدر لنا رخصا للوعظ يف ا  ، مية يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسال عن املساجد  و   العلمي 
مدة تقرب من سنة أو   به   اإلقبال على الوعظ لعدم خربته يف  الذي تردد    أوهلا رخصة األخ حممد زحل،
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عليه  ،أكثر الذي حصل  الرتخيص  إبراهيم    فلفتك  ،على رغم  األخ  عليه  الوعظ وجترئته  على  بتدريبه 
 . غلف   ب در مسجد بكمال نظرا لسابقته يف  
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 )احللقة الثانية(   

سنة   اإلسالمية  احلركة  لبناء  فيه  أعمل  الذي كنت  الوقت  السياسي 1969يف  اجملال  خربت  وقد   ،
واحلقوقي فالحظت أن ليس فيه لإلسالم ودعوته املرتقبة حاضنة رحيمة، وأن ال بد من مرور حركتنا مبا 

احملاكم الوضعية مير به الصادقون من اعتقال وحمن وحماكمات قد ال جيد املؤمن فيها من يدافع عنه لدى 
اليت حيال إليها، ال سيما وسلك احملامي حينئذ قد هيمن عليه اليساريون وأعدوا فيه جيشا من احملامي 
الشباب يقودهم احملامي العتيد عبد الرحيم بوعبيد زعيم حزهبم واملقرب من امللك احلسن الثاين، وعراب 

من احملامي الشباب ية، فرأيت أن أعد حلركتنا طاقما  السياسة الفرنسية يف جمال املعارضة اليسارية املغرب
رعا إلخواهنم يف احملن، وأن أبدأ بنفسي فأطع  م ثقافيت اإلسالمية بثقافة قانونية وضعية أدافع  ديكونون  

بكلية  فالتحقت  املرتقبة،  الظاملة  للمحاكمات  متابعتهم  احملتمل  الدعاة  تعرض  احملاكم كلما  لدى  هبا 
، -قانون عام    –ات العليا  اإلجازة يف القانون مث التحقت بقسم دبلوم الدراس  احلقوق وحصلت على 

بذلك    ت وتكامل  وظيفيت،   يعلوم لدي  يف  ذلك  عن   استغنائي  رغم  على  الوضعية،  ابلعلوم  الشرعية 
 ويقيين أبن مهنة احملاماة ال تليق يب إال ابعتبار أن ما ال يدرك الواجب إال به واجب. 

أقعدين عن تقدمي استقاليت من وظيفيت رئيسا للمكتب   -حكمة منه ورمحة يب    -إال أن هللا سبحانه  
التعليم، وعن هو   الرتبوي يف  ذلك كله  من  مسارا خريا  احملاماة، وقيض ل  لالخنراط يف سلك  السعي 

على  فكتبت  القانونية الحقا  الدراسات  تلك  من  استفدت  ولكنين  لدعوته.  والتفرغ  سبيله  اهلجرة يف 
مكة املكرمة على ضوء ملف التحقيقات أثناء هجريت يف  ضوئها مرافعيت للدفاع عن األخ إبراهيم كمال  

الذي للشباب   الكامل  العاملية  الندوة  الفاسي، وطبعتها يف مكتب  املامون  األستاذ  احملامي  أحضره ل 
الدين  عز  األخ  هو  السعودية  طلبتنا يف  أحد  بواسطة  منها  نسخ  ثالث  وأرسلت  اإلسالمي ابلرايض، 

بطباعتها   مث كلفت  احملاكمة،  أثناء  تالها  الذي  الدين  مجال  السالم  عبد  لألستاذ  فسلمت    يف العالم، 
 باريس أخا آخر جزاه هللا خريا.         كتاب ب
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عبد الشيخ  مث بعد ذلك فوجئت بثمرة بعض من توجه من شبابنا بعد احملنة إىل احملاماة، إذ أخربين األخ    
، وقد رفعت ضده دعوى ليبيا  -عندما زارين سرا يف طرابلس الغرب    رمحه هللا احلمداوي  اللطيف عدانن  

درهم،  ألفي  ذلك  مقابل  وأعطاه  عنه  ابلدفاع  الشباب  احملامي  تالمذته  أحد  فوكل  بيته،  من  اإلفراغ 
وجرى النظر يف الدعوى فتخلف احملامي اإلسالمي الشاب خريج احلركة اإلسالمية عن احلضور وصدر 

بيتهاحلكم   من  اللطيف  عبد  الشيخ  احمل  ،إبخراج  )ابننا  يعتذر  حق !؟اميومل  بغري  أخذه  ما  يرد  ومل   ) ، 
وتعلمت من هذا كله أن الثقة ابهلل وتسليم األمر كله له تعاىل، خري منجاة للمرء من قضاء هللا وقدره،  
ابلغيب  رجم  شره،  من  خريه  يبد  مل  ممن  اخلري  وترقب  يقع،  ال  وما  الغيب  من  يقع  ملا  التحسُّب  وأن 

ء  إ ين   فَاع ٌل َذل َك َغًدا * إ ال  َأن  َيَشاَء اَّلل  {  ، قال  ومسابقة غبية فاشلة لألحداث تعاىل: }َواَل تَ ق وَلن  ل َشي 
 .24  –  23الكهف  
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 )احللقة الثالثة( 

العقدي   التأسيس واجهتين أول عقبة، وهي اإلعداد  والفكري والسياسي للشباب، يف مستهل مرحلة 
ألن القلة األوىل من املدرسي كانوا من املدارس االبتدائية وليس هلم تكوين جامعي يسمح هلم إبعداد 
االنضباط  إىل  وحيتاجون  مندفعي  التأسيس كانوا  حتت  أيديهم  بي  الذين  والشباب  احلالة،  حتتاجه  ما 

التعلم والرتبية وتعوُّ  أسبوعيا تعددت واتسعت وصار من احلكمة، وا  د  والصرب على  تعقد  اليت  حللقات 
املتعذر متابعتها كلها، والدروس اليت تلقى عليهم كانت شفوية سرعان ما تنسى وال يبقى هلا أثر لديهم، 
وانتماء كثري منهم كان إىل طبقات اجتماعية بسيطة ليس هلا تقاليد تساهم يف إنضاج ما يتلقونه، لذلك 

حرر كل أسبوع درسا أطبعه يف نسخ كثرية توزع على اخلالاي، فاشرتيت آلة طابعة دعت الضرورة إىل أن أ
أي  أجد  ومل  إليه،  حنتاج  ما  لطباعة كل  مكتبا ومكاان  بييت وحولته  "كراج"  رونيو، وضعتهما يف   وآلة 
الفطواكي  الشهيد  مع  املسلحة  املقاومة  عملي يف  أايم  من  الطباعة  أتقن  ذلك، ألين كنت  صعوبة يف 

 به الكرام رمحهم هللا يف مراكش مكلفا بكتابة املناشري السرية وطباعتها ونشرها. وصح

هكذا تغلبنا على معضلة تكريس ما ندعو إليه يف أذهان الشباب، وعلى تبليغ ذلك بواسطة املدرسي   
التعليم، ومع ذلك ختوف بعضهم من هذا هلم أي خربة سياسية أو حركية في   الذين مل تسبق ما سوى 

 ور يف نظام العمل والدعوة، مث ما لبثوا أن جتاوزوا هذه العقبة. التط

هما حينئذ كانت هلم تعليمات أبال يبيعوها إال تَ وكان مما واجهين يف عملية شراء الطابعة والرونيو أن  ابعَ 
للمؤسسات الرمسية وبرتخيص أمين رمسي، فاشرتيت اآللة الكاتبة على أهنا ملكتيب الرتبوي الذي أشرف 
إليه يف غرانطة  الرونيو، مث أرسلت أحد شبابنا  اسبانيا أبن يشرتي ل آلة  عليه، وكلفت صديقا ل يف 

من العاملي يف امليناء على إخراجها من الباخرة  رمحه هللا، الطيبي هارفحملها إلينا، وساعدين أحد األص
ا واستحضار حاجيات استعماهلا وتسلُّم ها. وتكفل نفس األخ الذي أتى هبا من اسبانيا ابإلشراف عليه

 حربا وأوراقا وأدوات مكتبية. 
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من غرائب الصدف أن هذا الكراج هو نفسه الذي كنت أستعمله مع األخ البشري الفكيكي لطباعة 
، وكان البشري 1965أكتوبر    29مناشري احلملة االحتجاجية على اختطاف املهدي بن بركة واغتياله يف  

الرون  آلة  مرة  معه كل  عمر حيضر  معنا  احلملة  يف  املشاركي  من  وكان  الستعماهلا،  ابحلزب  اخلاصة  يو 
بنجلون وعابد اجلابري والصحفيان حسن العلوي والبوسرغيين وغريهم، وهو نفس الكراج الذي هامجه 

، وأغلقه ابلشمع األمحر، وتركته العائلة كذلك مغلقا ابلشمع 1975البوليس املغريب عقب هجريت سنة  
مغادرهتا املغرب، وبقي كذلك إىل أن هدمت الدولة البيت كله وحمت أثره وحولته مركزا األمحر عقب  

 زنقة محزة الزايت املتفرعة عن شارع املقاومة ابلدار البيضاء.   4أمنيا، وكان عنوانه حينئذ: رقم  
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 )احللقة الرابعة( 

واجه حركتنا الناشئة ضرورة اخرتاق اجملتمع مبنهاج تربوي حركي تعليمي كفيل بتحقيق ما كان أول ما  
 نرمي إليه وإقامة املشروع اإلحيائي الذي نطمح له. 

أما اجلانب الرتبوي التعليمي فأوله املتعلق بتوعية اإلخوة املعلمي، إذ مل يكن لكثري منهم جتربة حركية أو 
مجعوية أو خربة سياسية مبا حنن فيه وما نريده، مث املتعلق ابجللسات األسبوعية للطلبة اليت يشرف عليها 

خالاي كل  إىل  املعلمي  اإلخوة  قسمنا  لذلك  املعلمون،  تقريبا   اإلخوة  أفراد  سبعة  حوال  تضم  منها 
جيتمعون مرة كل أسبوع فيتحاورون حول الدرس األسبوعي الفكري واحلركي الذي كنت أكتبه وأطبعه 
يف بييت وأتلوه عليهم وأشرح هلم أبعاده، وأجعل بي أيديهم نسخا منه مطبوعة، كي يبلغوه بدورهم إىل 

تفس يف  بقراءة  مرفوقا  هلم،  ويشرحونه  يف الطلبة  وأخرى  أحدهم،  عليهم  ويتلوها  خيتاروهنا  ابن كثري  ري 
السرية النبوية يتلوها عليهم غريه. مث يتدارسون يف نفس اجللسة كافة الدروس اليت يقدموهنا والصعوابت 
اليت يواجهوهنا يف التعامل مع الطلبة الذين يؤووهنم يف بيوهتم ويشرفون عليهم تربواي وحركيا، وساعدين 

ذه اخلطوات وضبطها والقيام هبا ما سبق ل من اخلربة يف التدريس مبدارس املعلمي ومبعهد على تنظيم ه
املعلمي من حمبة واحرتام وثقة بصفيت مسؤوال  اإلخوة  عند  لدي  التعليم ابلرابط، وما  مفتشي  تكوين 

يف  به  أعاملهم  وما  البيضاء،  ابلدار  التعليم  نيابة  يف  الرتبوى  للقسم  ورئيسا  مهنيا  املهين عنهم  اجملال   
 والعالقات العامة من احرتام هلم وتقدير جلهودهم ومودة صادقة هلم. 

انعدام اخلربة  عائق لالستفادة منها هو  قانونيا فقد كان أول  الىت أتسست  الرمسية  أمر اجلمعيات  وأما 
بورانزيل وك اإلسالمية يف حي  الشبيبة  إىل مجعية  أوال  عمدت  لذلك  أعضائها،  لدى  ان جل اجلمعوية 

أعضائها من مشال املغرب )طنجة واحلسيمة وبركان وجبال الريف مطلقا( وهلم من حسن اخللق واجلدية 
البيضاء  الدار  يف  يعيشون كغرابء  ولكنهم كانوا  املنطقة،  تلك  أهل  به  متيز  ما  اخللق  ودماثة  والصدق 

لتشويقهم إىل معرفة اجلزء واجلنوب املغريب، حلداثة استقالل مشال املغرب وتوحيده مع جنوبه، فعمدت  
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اجلنويب من وطنهم وتنظيم رحلة سياحية علمية إىل مدينة أكادير ومنطقة سوس وضواحيها، وإذ ختوف 
للقيام  ترخيصا رمسيا  الناشئة  القانونية طمأنتهم أبن جلمعيتهم  القيام بذلك خشية املساءلة  بعضهم من 

ن لدن وزارة الشبيبة والرايضة عن طريق ممثلها مبثل هذا النشاط اجلمعوي، مث أخذت هلم إذان بذلك م
يف الدار البيضاء ابن العمة األخ خمتار احلمداوي رجائي رمحه هللا، وكلفت األخ التايدي واألخ احلاج  
األماكن  الرحلة وحتدد  برانمج  بتكوين جلنة تضع  اجلميع وأكثرهم محاسا وحركية،  أنشط  احلداد وكاان 

ق  وتقدر  أثناءها،  تزار  شركة اليت  مع  وتتعاقد  واملعنوية،  املادية  حاجاهتا  يغطي  مبا  فيها  االشرتاك  يمة 
يوم  فجر  يف  وودعتهم  يرام،  ما  أحسن  على  ذلك  إعداد  فتم  بنقلهم،  تقوم  العمومي  للنقل  حافالت 
رن  اليوم  نفس  مساء  أنين يف  إال  ذللت،  قد  الصعوابت  أن مجيع  ظاان  الصبح،  بعد صالة  االنطالق 

فإذا هبا مكاملة من رئيس الدرك امللكي على بوابة أكادير يسألين: هل أنت فالن، جرس هاتف مكتيب  
قلت نعم، قال: لقد أوقفنا حافلتي كبريتي هبما حوال سبعي فردا عند مدخل أكادير وذكروا أنك من 

ن ما أرسلتهم يف رحلتهم إىل اجلنوب وأهنم ميثلون مجعية الشبيبة اإلسالمية فهل هذا صحيح؟ أجبته أب
ذكروه لكم هو عي احلقيقة، وما عليكم للتأكد من ذلك إال االتصال إبدارة وزارة الشبيبة والرايضة يف 
الدار البيضاء ورئيسها األخ املختار احلمداوي رجائي، على اهلاتف رقم... فودعين على أن يتأكد من 

ين أبنه أفرج عن احلافلتي ومن األمر، وبعد حوال عشر دقائق عاد إىل مهاتفيت معتذرا بكل أدب وأخرب 
فيها، ومتت بذلك أول رحلة ألول مجعية للحركة اإلسالمية املغربية بنجاح، وعاد املشاركون فيها إىل 

 الدار البيضاء أكثر محاسا وثقة وجتربة وعزما على مواصلة الطريق. 

ا  نفس  من  معلمي  مثانية  حوال  وفيها  الشق  عي  الدعوة يف  شباب  مجعية  عن  األخ أما  منهم  ملنطقة 
الراجي وهو أنشطهم  ملا سبق له من نشاط يف مجاعة التبليغ، واألخوان زحل واملنصورى، فقد كلفت 
األخ الراجي ابلبحث عن مقر للجمعية واستئجاره، فقام بذلك خري قيام، إذ عثر على كراج مهجور مث 

ولكن بعد حوال أسبوعي مل يوفق تكفل مع غريه بتبييضه وفرشه حبصر جديدة وتزويده بسبورة سوداء،  
اإلخوة إىل تفعيل اجلمعية أو االستفادة من مقرها، لوقوعها منعزلة يف أطراف حي عي الشق، ووقوع 
املقر حفلة  ينظموا يف  أن  البيضاء، فزرهتم واقرتحت عليهم  الدار  أطراف  احلي نفسه حينئذ منعزال يف 
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وشبااب وأطفاال، وبعد أن وزعت احللوى والشاي على   شاى تعارفية يدعون هلا عامة سكان احلي كبارا
احلاضرين ويف قمة انشراحهم، توجهت إىل السبورة وكتبت عليها آية قرآنية قصرية شرحتها، مث قمت 
بتحفيظها للحاضرين كلمة كلمة، مث  كتبت حديثا نبواي شرحته وحفظته هلم على نفس النحو، وبعد أن 

ضاهم، خاطبت اإلخوة أعضاء اجلمعية قائال: على هذا النحو فاحنوا ودعنا ضيوف احلفل وهم يف قمة ر 
 ابرك هللا فيكم وأجنح مساعيكم... وهبذا سارت أول خطوات هذه اجلمعية أيضا. 
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية: 

 )احللقة اخلامسة( 

يكاد   وال  اتسع كثريا  قد  حركتنا  مجهور  وكان  واجهتنا،  اليت  التأسيس  عقبات  أهم  من  اإلنفاق  كان 
يستوعب أننا نبين حركة تغيري إال بصعوبة وضبابية، مجهور من طلبة أغلبهم فقراء، وأوساط شعبية هي 

ار بيوهتم، وعندما نفسها حتتاج إىل املساعدة، ومعلمي ال يكاد راتبهم الشهري يغطي نفقة أسرهم وإجي
اقرتحت عليهم اختاذ أمي منهم وغالء مثنها  شكا بعضهم يف خلية للمعلمي ندرة كتب الفكر اإلسالمي  

يدخرون لديه مسامهة مادية أسبوعية قدرها ربع درهم، والدرهم حينئذ ربع دوالر، خيصصوهنا لشراء ما 
شهرين  حوال  ذلك  على  وواظبوا  فوافقوا  مراجع،  من  من   حيتاجونه  تضايق  أحدهم  من  بدا  مث  تقريبا 

وشب    أبن هَ االدخار  هشا  الذي كان  الصف  على  حفاظا  اكتفيت  اخلرب،  بلغين  فلما  النقاابت،  بعمل  ه 
وأشرت عليهم أن يشرتوا به كتبا   قدر سألت يف لقائهم األسبوعي أمينهم عن مبلغ ما مجع لديه فذكر ال

معه يصحب  أبن  أمينهم  وكلفت  فوافقوا  ويف   يدرسوهنا  رغبتهم،  لتنفيذ  املكتبات  إحدى  إىل  أخوين 
 اجللسة األسبوعية املوالية أمرهتم إبلغاء عملية االدخار مطلقا جتنبا مين ألي فتنة. 

كان موضوع اإلنفاق املال هاجسا يؤرقين، وعائقا مهما يف طريق بناء احلركة، واإلنفاق عادة ال تطيب 
املعرفة مل تكن متوفرة لدى أكثرهم، وملا طرحت موضوعه له إال نفوس من يعرف هدفه ومسعاه، وهذه  

على خاصة اإلخوة مل أجد فيهم من له القدرة على املسامهة إال األخ عبد اللطيف عدانن وكانت زوجته 
مدرسة تساعده براتبها، واألخ حممد العبدالوي وزوجته مديرة مدرسة ابتدائية تساعده كذلك براتبها، 

الشهرى، واألخ سعيد أصواب صاحب مكتبة بسيطة يف شارع وله بيت يف مدينة سال   إجياره  يتسلم 
آيت افلمان ابلدار البيضاء، وأان رابعهم براتيب الشهري وراتب زوجيت، مث ملا علمت الوالدة رمحها هللا 
ابألمر وكانت جتالس زوجيت يف حلقاهتا التأسيسة األوىل للقطاع النسائي، وهلا قطعة أرض زراعية ورثتها 
من أبيها يف الشاوية العليا، وضعتها بي يدي  على أن أخصص حمصوهلا للحركة، فوضعتها كذلك بيد 
اهلاللية،  احممد  أوالد  بقبيلة  الفالحي وشيخ  من كبار  والده  الشيخ(  بن  )عبد هللا  يسمى  شبابنا  أحد 
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ال دعوة، وحتملت مع األخ اجملاورة لقبائل محداوة ابلشاوية العليا، كي يستثمرها وينفق من ريعها على 
النفقات األخرى، كل من موقعه وحسب طاقته، وحتمل  العبدالوي مجيع  اللطيف عدانن واألخ  عبد 
األخ سعيد أصواب توفري األدوات املدرسية من أقالم ودفاتر وكتب مدرسية وغريها لطلبتنا الفقراء على  

ب احلاجة من الطلبة مزودا برسالة كثرهتم يف بداية كل موسم دراسي وأثناءه، فكنت أرسل إليه صاح
الكبار صدقاهتم وزكوات عيد فطرهم لنفس  موقعة مين فيوفر له حاجته، على أن يودع عنده اإلخوة 
النفقات  أما  التالميذ والطلبة.  فقرائنا من  عنا هم حاجة  أرحيية وكرم وخفف  بكل  بذلك  فقام  الغاية، 

للدروس األسب  تنقال وطباعة  الطالبية األخرى فكانت شخصية،  نزود هبا اخلالاي  وعية أو شراء لكتب 
وخالاي املعلمي، أو أسفارا  دعوية بي املدن، أو استضافات دعوية ملن نطمع يف أتليف قلوهبم وكانت 
حسب  هبا  نتكفل  العبدالوي  واألخ  عدانن  اللطيف  عبد  األخ  مع  فكنت  تعد،  تكاد  ال  لكثرهتا 

 إبقامتها يف بيته مكناه من تكاليفها املادية، خشية أن نفتح  استطاعتنا، حىت إذا كلفنا أحدا من غريان 
اباب لفتنة شيطانية ال قدرة لنا على إغالقه وصفنا على ما هو عليه من اهلشاشة. وكانت هذه هي الثغرة 

 اليت عانيناها طيلة حركتنا، إذ مل نعود أبناء احلركة على العطاء.

 خوين حممد العبدالوي  وسعيد أصواب رمحهما هللا. مث كانت الثلمة األوىل يف صفنا مبوت األ

أما األخ العبدالوي فكان يعاوده أمل خفيف بي الفينة واألخرى، مث اشتد به األمل مرة فأخذته بنفسي إىل 
عيادة دكتور معروف ومشهور أعرفه جيدا أجرى له الفحوص الالزمة وقرر التعجيل بعملة جراحية له 

ممر  له  أخت  ابن  مع  أين بتنسيق  إال  العملية،  له  وأجريت  زوجته  فوافقت  طبيب،  مساعد  بدرجة  ض 
 دا يف مكتبه، وعند زايرته أسر إل  فوجئت ابلطبيب اجلراح يدعوين هاتفيا بعد العملية مباشرة لزايرته منفر 

أبن األخ مصاب بسرطان حاد وسريع يف اجلهاز اهلضمي، وقد استؤصل اجلزء املصاب، ولكن املرض 
د حوال ستة أشهر ويكون مميتا ال حمالة، وليس من املناسب أن خنربه ابألمر أو خنرب أسرته  قد يعود بع 

كي يقضي األخ مراتحا هذه الفرتة املتبقية له من احلياة واليت قدرها حبوال ستة أشهر، وفعال خرج األخ 
ا رأسه ابلصحراء  إىل مسقط  بسيارته  الشفاء وسافر  معامل  عليه  املستشفى وظهرت  )قصر من  لشرقية 

السوق وما حوله( حيث عاوده املرض، فرجع إىل بيته مبدينة سال، واضطر ابن أخته املمرض أن خيربه 
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اخلرب بصدر رحب  فتقبل رمحه هللا  وأبنائه ويرتك وصيته،  عائلته  أمر  يرتب  الصحية، كي  حبقيقة حالته 
ياة )إان هلل وإان إليه راجعون..(، وبكى قليال مث عكف على تالوة القرآن ويردد طيلة ما بقي له من احل

ر هللا، قدَ   ن  فالنة أرى أنين أثقلت عليك مبرضي ومبا أتخر عين م   ليلة وفاته خاطب زوجته فقال: ) ويف
لقد جاء الفرج إن شاء هللا، أنيمي األطفال هذه الليلة مبكرا وأيقظيهم غدا مبكرا وعجلي هلم بطعام 

قا املوال  اليوم  ضحى  ويف  يف اإلفطار(،  تكبريا  مسع  الزوال  بعد  مث  بسرعة،  ورتبيه  بيتك  نظفي  هلا  ل 
نعش حيمله بضعة أفراد إىل املقربة، )الشارع فقال لزوجته انظري مصدر التكبري فرجعت إليه وقالت:  

له أن امليت فقري وال مشيعي  على رأسي هات قماشا نظيفا وضعيه  ) ، فرتحم عليه وقال هلا:  (ويبدو 
فرتة  ووجهي أراتح  اتركيين  التحق (مث  قد  فوجدته  وعادت  حلظات  غابت  مث  به،  أمرت  ما  ففعلت   ،

ابلرفيق األعلى. وكنت قد زرته قبل وفاته بيومي صحبة أحد اإلخوة فوجدته منوذج الصابر احملتسب 
نور مشع،  منهما  ينبعث  عينان حاداتن  له  إال مثل فرخ دجاج  منه  يبق  فلم  املرض جسده  أكل  وقد 

ندما قبلت رأسه مودعا استوقفين وخاطبين بلهجة الواثق: )امسع اي أخي، إنكم على احلق فاثبتوا وإن وع 
رمحته  بواسع  اجلنة  وأسكنه  أخاان  هللا  رحم  فاصربوا(.  شدائد  مالقون  وإنكم  تغرنكم  فال  غرارة  الدنيا 

 وفضله، فقد كان سباقا إىل فعل اخلريات وسباقا إىل اآلخرة.

انية فموت األخ سعيد أصواب، وذلك أنين فوجئت مبكاملة هاتفية منه ذات يوم أخربين وأما الثلمة الث
أثنيه عنها، وفعال   لَ فيها أبنه نزيل مبستشفى خاص وأجريت له عملية جراحية  فض   أال خيربين هبا كيال 

اجلمعة بعد صالة  املسجد  من  خرجت  املوال  اجلمعة  يوم  ويف  يوميا،  زايرته  على  وواظبت  وزرته   زرته 
هذان  من  وسأل:  إل  نظر  وجلست  رأسه  عند  أخذت كرسيا  وعندما  ابملستشفى،  غرفته  يف  مباشرة 
اللذان رافقاك؟ قلت: جئت وحدي، قال بل جاء معك شخصان أرامها جالسي قريبا منك عن ميينك 

مين   وعليهما ثياب بيض، ومل يكد يتم حديثه حىت دخل الطبيب اجلراح ملراقبة حالته الصحية وطلب
االنتظار خارج الغرفة، وفعال مكثت على ابب الغرفة حلظات فخرج الطبيب يعلن أسفه وتعزيته يف وفاة 

 أخينا سعيد أصواب، رمحه هللا تعاىل وأسكنه فسيح جناته. 
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 )احللقة السادسة( 

العامة وتكوين حاضنة  إىل مجهور  للوصول  املساجد  إىل وعاظ يف  احلاجة  أشد  التأسيس يف  زمن  كنا 
اجتماعية هبم، وإىل كتاب يسامهون يف كتابة دروس تربوية وفكرية أسبوعية نزود هبا طلبتنا، ولكن رجال 

اجلامعات وقد   الثانوي من خرجيي  التعليم  فئة رجال  التيارات التعليم حينئذ كانوا فئتي،  إليهم  سبقتنا 
وبذلت   املعارضة،  أحزاب  واستقطبتهم  وتروتسكية  لينينية  والشيوعية  واالشرتاكية  العلمانية  الفكرية 
جهودا حثيثة ومرهقة الستقطاب بعضهم من أمثال صديقي سابقي ل مها األخوان سامل ايفوت ومؤيد، 

الثانوي حينئذ، وتوسلت  التعليم  أبرز أساتذة  إىل ذلك مبختلف اخلدمات اإلدارية أقدمها   وغريمها من 
 هلم، وما أدعوهم إليه من جلسات حوار يف بييت مل تكن ذات جدوى.  

وفئة معلمي املدارس االبتدائية وامللحقي منهم ابملدارس اإلعدادية، املتكاثرين يف صفنا وقد التحقوا   
م من مدارس املعلمي االبتدائية بسلك التعليم عقب حصوهلم على شهادة الدروس اإلعدادية وخترجه

العلمية كانت  قدراهتم  له شهادة، ولكن  ليس  ملن  مبارايت جترى  عقب جناحهم يف  مباشر  أو ابختيار 
يكن  مل  لذلك  املساجد،  الوعظ يف  والفكرية وغشيان  الرتبوية  للكتابة  يؤهلهم  مزيد شحذ  إىل  حمتاجة 

وة منهم أدرهبم فيها على الكتابة الرتبوية والفكرية لدي  إال أن أنظم دورات داخلية الختيار بعض اإلخ 
 وعلى اخلطابة يف املساجد. 

معهم  جيدة، ودرست  عربيتهم  إخوة  هلا  فقد مجعت  األسبوعية  للدروس  والفكرية  الرتبوية  الكتابة  أما 
 أصول الكتابة العلمية والصحفية ومفاصلها، إال أين مل أجد هلم استعدادا للقيام بذلك فصرفت النظر 

 عن املوضوع منتظرا أن يتخرج طلبتنا اجلامعيون فيسدوا هذه الثغرة. 

 وأما الوعظ يف املساجد فواجهتنا ثالث عقبات: 
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حممد  الشيخ  قرييب  مبساعدة  عليها  تغلبنا  وقد  فيها،  ابلوعظ  والقيام  املساجد  غشيان  رخص  أوالمها 
طريق الفقيه الطنجي رئيس قسم   احلمداوي السين وتدخله لدى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عن

 املساجد واألستاذ عبد القادر الصحراوي مدير جملتها "دعوة احلق". 

والعقبة الثانية كانت متعلقة ابخلربة العلمية ملن اختريوا هلذا العمل، فجمعتهم على فرتات وحاورهتم يف 
، واتفقنا للتغلب عليها أبن املوضوع وكان أهم عائق هلم هو القدرة على اختيار دروس الوعظ األسبوعية

خيتار كل منهم موضوعا من تفسري ابن كثري، فيحفظه عن ظهر قلب مث يلقيه عدة مرات على تالمذته 
يف املدرسة مث يف عدد من املساجد، وأكدت هلم أن املواظبة على هذا النهج ىف االستعداد واإلعداد 

إلقاء   على  والقدرَة  الوعظ  مَلكَة  لديهم  تكو  ن   من سوف  رصيدا  لديهم  وجت َم  ع   العامة،  أمام  الدروس 
 القول فيما هم بصدده ، وحينئذ ستستفيد احلركة من وجودهم وجهودهم إن شاء هللا. 

وأما العقبة الثالثة فكانت اجلراءة على مواجهة مجهور العامة يف املساجد، وكانت ابلفعل كأداء، ألهنا 
ة، وهذه تغل بنا عليها أبمرين: أوهلما تكليف كل من له يف منبعثة من ذات كل امرئ وتربيته االجتماعي

منهم  قريبة  قاعة  إىل  امللحق  بتحويل هذا  يقنع جريانه  أن  السكان  ملحٌق جلمع خملفات  عمارة سكنه 
للصالة، وأن يقوم بعد تنظيفها وفرشها بدعوة جريانه للصالة فيها ووعظهم وإمامتهم هبا، وقد جنحت 

 ها وعملت كثري من أحياء الدار البيضاء هبا.  هذه الفكرة وانتشر خرب 

واألمر الثاين هو االستفادة من الرخص الرمسية اليت حصل عليها البعض، وكان أكثر املعلمي جراءة يف 
ابلشيخ  التأثر  من  منهما  لألول  سبق  ملا  إبراهيم كمال  واألخ  بورانزيل  يف  التايدي  األخ  هو  األمر 

دار البيضاء ، وللثاين من دربة على العمل اجلمعوي يف مجعية )الميج( الصمدي اإلمام ببعض مساجد ال
التابعة للشبيبة والرايضة اليت تنظم خميمات صيفية تالميذية يف األطلس، وملا سبق له من دروس وعظية 

 يلقيها يف مسجد شعيب بدرب غلف. 

ردد يف العمل هبا، وكان أول من حصل منهم على رخصة الوعظ يف املساجد هو األخ زحل، ولكنه ت 
فأخذه األخ كمال بسيارته إىل مسجده بدرب غلف، وقدمه للمصلي فألقى الدرس املعد من تفسري 
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املواصلة  يستطع  مل  ولكنه  املقررة،  اخلطة  حسب  فصله،  تالمذة  على  إبلقائه  تدرب  والذي  ابن كثري 
الشق عن  لبعد سكنه يف عي  املساجد  التنقل بي  له عن   معتذرا أبنه ال يستطيع  فتنازلت   كثري منها، 

)فيات   على 25إحدى سياريت   املادية  بعدم حصوله عى رخصة سياقة، وعدم قدرته  اعتذر  (، ولكنه 
الدعوة مع مجاعة  له كرميا، وله جتربة يف  الراجي وكان جارا  األخ حممد  فتطوع  بنزينها،  نفقات  تغطية 

تها به إىل املساجد وصيانتها وتزويدها ابلبنزين.. التبليغ ودربة على اخلدمة يف سبيل هللا، وتكفل بسياق
هكذا بدأت أوىل خطوات الوعظ يف املساجد، مث أتقن إخوتنا املنربايت مبا فيها من سلبيات وإجيابيات. 
بنا  نزل  منذ  توجيهها  منها وال  االستفادة  أحد  مل حيسن  واسعة،  وتكونت حول حركتنا حاضنة شعبية 

اآلن. رحم هللا من مات من إخوتنا يف هللا وغفر لنا وهلم، وهلل يف خلقه إىل حد    1975البالء من سنة  
 حكم ال يعلمها إال هو سبحانه وتعاىل.               
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 ) احللقة السابعة( 

التأسيس أن تغطي حركتنا كل اجملاالت   االجتماعية، ولو ببذرة يسرية تنمو مع كان اهلدف يف مرحلة 
الزمن، كي تتسع حاضنتنا يف وسط سبقتنا إليه التنظيمات اليسارية )االحتاد الوطين للقوات الشعبية(، 
األمام  إىل  )حركة  املتطرفه  واملاركسية  االستقالل(،  )حزب  والوطنية  يعطة(،  على  )حزب  والشيوعية 

نزعة الثورية العنيفة(، وكان مشاعا بي العامة واخلاصة أن املتديني ابمتداداهتا بي طلبة الثانوايت ذوي ال
متخلفون ومتزمتون وغري منفتحي، فرأيت أن أكسر احلصار املضروب علينا هبذه األحكام االعتباطية 

 املسبقة أبمرين: 

ابتفاق   وإعدادايهتم  اثنوايهتم  يف  للصالة  قاعات  والتالميذ ختصيص  الطلبة  حياول  أن  مع أوهلما  ودي 
مديري هذه املؤسسات وحراسها العامي، الذين كانت ل هبم صلة ود وتعاون إداري، كلما تعذر عليهم 
أو ثالثة  الفكرة فلم متر فرتة شهرين  عليها، وقد جنحت  أعنتهم  املتعلقة إبداراهتم  حل بعض املشاكل 

 يها أبناؤان. حىت كانت أغلب املدارس الثانوية واإلعدادية هبا قاعات للصالة يشرف عل

لنا  تنفتح  وأخالقا، كي  فكرا  السوية  املعاصرة  الثقافية  الفنون  يعادي  ال  مبظهر  حركتنا  إظهار  والثانية 
هذه  يف  البدء  نقطة  مارتيين  حبي  االبتدائية  الغفاري  ذر  أيب  مدرسة  وكانت  واجملتمع،  والعقول  القلوب 

ال السادسة عشرة من عمري عضو بفرقة املسرية، مع جتربة ل سابقة يف عهد االستعمار وأان يف حو 
املنار املسرحية التابعة حلزب االستقالل، يف عرضها ملسرحية "مسمار جحا" للكاتب الشاعر املسرحي 
احلضرمي علي أمحد ابكثري، ومديرها حممد التازي )الدكتور الباحث فيما بعد( وامللقن اللغوي للممثلي 

املل  الديوان  الكتاين )عضو  الركييب )انئب فيها حممد  العبدي  االستقالل(، واملخرج أمحد  كي يف عهد 
مفتش التعليم العريب يف الدار البيضاء يف عهد االستقالل(. وجتربة أخرى ل يف نفس املرحلة الشبابية إذ 

 حاولت يف فرتة ما التدرب على رايضة الكارايت ببعض نواديها.  
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لمي مدرسة أيب ذر الغفاري حبي درب مارتيين اليت مناسبة ما ذكرت أنين عند ما كنت أجالس خلية مع 
يشرف عليها األخ حممد الرامي وكان من كرام إخوتنا جدية وحياء وثقافة وتضحية، وجرى احلديث عن 
االنفتاح على اجملتمع اكتشفت أن معنا يف اخللية أخوين أحدمها ممثل يف فرقة مسرحية رائدة وله عالقة 

املقام منذ عهد االستعمار، والثاين مدرب كارايت يف بعض نواديه، ومتخض صداقة مبدير املسرح البلدي  
فصول  من  فصال  تعرض  مسرحية  فرقة  بتكوين  املمثل  األخ  يقوم  أن  على  اخللية  يف  بيننا  احلديث 
الكارايت   لرايضة  عرض  ذلك  إىل  يضاف  وأن  ابكثري،  أمحد  لعلي  اخلطاب"  بن  عمر  "ملحمة  مسرحية 

خوة املعلمي يدربون عليها. على أن يقوم األخ املمثل بتذليل صعوابت احلصول تقوم به جمموعة من اإل
على موافقة مدير املسرح البلدي وتساهله يف قضية الرسوم املادية املقررة للعروض املسرحية عادة، إال 

رحية اننا وجدان عند املدير أكثر مما أملناه إذ أعفاان من مجيع الرسوم املستحقة، فتمت العروض املس
احلضور  سعتها آبالف  على  البلدي وضاقت  املسرح  أركان  هبا  امتألت  أعراس  على شكل  والرايضية 

 الذين سعدوا برؤية شكل جديد من الفن اإلسالمي امللتزم.

إال أن هذين النجاحي كان هلما عواقبهما اإلجيابية والسلبية، يف اجملال السياسي لدى األحزاب القائمة، 
مسية عليا ودنيا، وعلى صعيد املؤسسات التعليمية بي الطلبة واألساتذة واملديرين، مما ولدى األجهزة الر 

 قد تتاح ظروف شرحها مستقبال إن شاء هللا.               
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 ) احللقة الثامنة(   

اإلسالمية املغربية، حىت إذا زارين أحد طلبتنا وسألين عن كنت حليق الوجه يف بداية أتسيسي للحركة  
حكم إسبال اللحية ابتسمت وتلمست وجهي وأجبت: اللحية سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ت م  حت  بُّوَن اَّلل َ فَات ب ع وين  حي  ب ب ك م  اَّلل   َويَ غ ف ر  َلك م  ذ ن وبَ  يٌم{ آل وهللا تعاىل يقول:}ق ل  إ ن  ك ن   ك م  َواَّلل   َغف وٌر رَح 
أن نكف عن حالقتها، جزاك هللا خريا اي ولدي"؛ 31عمران   اآلن  : "وعلي  وعليك من  أردفت  ، مث 

املؤمترات  بعض  حلضور  السعودية  اململكة  زرت   عندما  أنين  ذلك  بعد  انتباهي  أاثر  الذي  والغريب 
يف اجملال الفكري واحلركي فوجدهتم حليقي اللحى   اإلسالمية التقيت بكثري من قادة اإلخوان املسلمي 

 وجيادلون فيها، وكذلك عندما زاران بعض قادهتم يف املغرب بعد أن تعرفنا عليهم. 

يطابق فعل  أن  الرتبية هو  الرتبية وإعادة  اليافع إىل جانب أساس يف  الشاب  انتبهت بسؤال هذا  لقد 
ديين، وعلينا مجيعا أن يطابق ادعاؤان دعواان، فخصصت الداعية قوله، وإىل أن فتياننا قد نضج وعيهم ال

به من سلوك كثري من كبار  الربكة وانصلح  املبدأ ووزعته على اجلميع، فكانت فيه  درسا مطبوعا هلذا 
حركتنا وصغارها ما كان يف حاجة إىل إصالح، وأخذ كل من رأى خمالفة يف الصف زارين يف البيت خمربا، 

 يسكن حبي شعيب وإحدى بناته سافرة، وآخر حول أخ كان أيخذ زوجته إىل أحدهم زارين حول أخ كبري
عملية  أن  إال  يدخن خلسة،  من كباران كان  وقليل  للسباحة،  البحر  إىل  السينما، وآخر كان أيخذها 
الرتبية وإعادة الرتبية ابلقدوة احلسنة والتنافس على اتباع احلق وتشجيع التناصح ابلسرت واحلسىن، كل 

 عد على ضبط الصف وتنقيته من شوائب العادات واملمارسات. ذلك سا

وهي مدرسة   -وحينئذ انتبهت إىل ضرورة العناية ابلفتيات جبانب ما حناوله مع الفتيان، وأقنعت زوجيت
تربيتهن ابلعقيدة   -من أسرة حمافظة متدينة   الثانوية وإعادة  املعاهد  بضرورة تكوين خلية من طالبات 

كرمي وااللتزام الواعي القومي، فوجدت لديها كل استعداد ومحاس، واتفقت معها على السوية واخللق ال
أن ختصص مساء كل مجعة الستقباهلن يف البيت، ال سيما والبيت يف تلك الساعات من يوم اجلمعة ال 

ل الثالثة يكون فيه إال أطفال الصغار، وهم ما بي السنة الثانية واخلامسة، أما ابين البالغ من العمر حوا
عشرة من عمره فقد ألزمته أن يغادر البيت كل مجعة بعد تناول طعام الغذاء مباشرة وال يعود إال بعد 
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املغرب، وطلبت من كل  طالب من طلبتنا إن كانت له أخت يف مستوى التعليم الثانوي، أن يبعثها إىل 
 حلقة بييت اليت تشرف عليه زوجيت أم البني. 

ساء يوم اخلميس أعد مع أم البني ما حتتاجه من دروس تلقيها على الفتيات، وكنت قبل كل مجعة، م
وما تلقاهن به من الضيافة، فإذا حضرن صل ت هبن العصر وأحياان املغرب أيضا، وكانت الدروس األوىل 
بذلك كانت هذه  ابلعبادات واحلجاب،  وااللتزام  والسنة،  الكتاب  من  العقيدة واألخالق  على  مركزة 

بتأسيس اخللي فتياتنا  بعض   وطالَبت   بل  وإعدادايهتا  البيضاء  الدار  اثنوايت  يف  للحجاب  ظهور  أول  ة 
قاعات للصالة فيها، فأاثر هذا الظهور وتلك املطالب صعوابت لفتياتنا يف حياهتن الدراسية وردود فعل 

تغلنب   فتياتنا  ولكن  ومعلماهتا،  املدارس  هذه  مديرات  بعض  لدى  وعدوانية  ذلك عنفوانية  على كل 
والصمود  وااللتزام  احلماس  يف  ومنوذجهن  فتياتنا  رائدة  "عائشة"  الطالبة  وكانت  واملصابرة،  ابلصرب 
ومواجهة صفاقة املعارضي واملعرتضي هلا يف إدارة اثنوية شوقي ابلدار البيضاء، فاقرتحت ها أم البني زوجة 

أثناء وضعها محلها األول، رمحها   - تعاىل  إن شاء هللا   -ألحد شبابنا ومت ذلك، ولكنها توفيت شهيدة  
 هللا وأحسن مثواها يف اجلنة. 

أما ردود فعل بعض إخوتنا على جناح أوىل خطوات أتسيس اجلناح النسوي، فكان أوهلا أن عرض أحد 
وبينهن  بينه  جيعل  أن  فاقرتح  ذلك،  فرفضت  ووعظهن  جلساهتن  يف  للحضور  نفسه  الوعاظ  اإلخوة 

وغري  إزار  من  إىل حاجزا  ابنته  مع  إحداهن  أو  زوجتيه  يرسل  أن  منه  وطلبت  أيضا،  ذلك  فرفضت  ه، 
جلسات يوم اجلمعة املقبلة مع الفتيات ولكن ظروفه مل تكن تسمح بذلك فاعتذر، وأفهمته أن اجملتمع 
النشأة  ل قالَة  السوء، وهم ك ث ر، وحركتنا حديثة  ال يرحم وليس من احلكمة أن نفتح ثغرة للشيطان أو 

العود، وأن الفتيات أمانة، وليس لنا شرعا أن جنالسهن أو أن نشجعهن على االختالط ابلذكور،   هشة 
واجملتمع ما نرى، كله اختالظ وما ينتج عن االختالط، إال من رحم هللا؛ هبذه الصرامة يف حفظ اجلناح 

سار حازما يف النسوي أتسيسا وتسيريا نشأ جيل من الفتيات الرائدات الصادقات، وعلى هذا النهج  
أو  مرشدين  أو  مربي  الذكور  عن  بعيدا  األوليات،  ورائداته  بنفسه  مكتفيا  عقيدته،  يف  سليما  التزامه 
انصحي، فاتني أو مفتوني. مث تكف َلت  كلُّ فتاة آنست من نفسها القدرة على تربية غريها بتكوين خلية 

و  هبا،  تدرس  اليت  مدرستها  أو  تسكنه  الذي  حيها  فتيات  وتعليما من  تربية  عليها  ابإلشراف  قامت 
وهاجرت زوجيت وأبنائي إل  اضطرارا، فانفرط مجع هذا اجلناح،   1975وتقوميا، إىل أن حلت حمنة سنة  

ذلك  أسباب  بيان  فرصة  تتاح  قد  مما  وأبنائهن،  وأزواجهن  ببيوهتن  للعناية  ومريداته  رائداته  وانعزلت 
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الساحة فرت  َكت   هللا،  شاء  إن  ي خ   مستقبال  الت َمش  ومضل لي  السافلة،  احلزبية  ورائدات  امللتحية  للذائب 
 االنتهازي املنحرف، وما يوم حليمة بسر. 
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 ) احللقة التاسعة( 

منها: بد  ال  أولية  اإلسالمية   مالحظة  حلركتنا  التأسيسية  احللقات  هذه  أن كتابة  إىل  أوال  أنبه  أن  أود 
وأنين ال  أي حساسية،  أثري حوهلا  أو  أشخصنها،  األمساء كيال  فيها عن ذكر كثري من  املغربية كففت 

نها، أقصد بكتابتها إال أمرين: أوهلما أن يتالىف اجليل احلال أخطاء املاضي وأن ينهض لتالفيها والتوبة ع 
واثنيهما أن ينهض جيل جديد يستفيد من التجربة فيتالىف أخطاءان عند حماولته جتديد احلركة وبناءها 

 على أسس أقوى وأمت مما بنيناها عليه، فال أحتمل مسؤولية أخطائنا ومسؤولية من قلدان/ اه    

                                                                                                                                                      

كان زخم معاداة النظام امللكي يشتد تصاعداي، ويظهر أثره بي طلبتنا، ولكنهم ال جيدون جوااب عند 
إذ يرفع اإلخوة املعلمي املشرفي عليهم، ال سيما ومستوايهتم السياسية ما ذكرت يف حلقة سابقة، و 

تربيتهم  على  املشرفي  لدى  أبناؤان  الربوليتاراي، ال جيد  الطبقي وحكم  الصراع  بدائل  اليساريون  الطلبة 
النظام  على  األبكم  السخط  سوى  م ق نعا،  اليسار  ملقوالت  تسفيها  أو  مقنعا،  إسالميا  سياسيا  بديال 

اجلانب السياسي يف اإلسالم، ألنه  القائم، فلجأت إىل تكوين جلنة من انهبي اإلخوة املعلمي ملدارسة  
كان موضوع احلوار احلاد بي طلبتنا والطلبة اليساريي، وكانت النتيجة أن اكتشفنا فقرا سياسيا رهيبا يف 
الفكر السياسي لدى املسلمي، واضطرران ملراسلة بعض احلركات اإلسالمية يف املشرق فأمدوان ببعض 

ي بعيدة عن روح اإلسالم إذ جتعل الشورى غري ملزمة، واألمة دراساهتم الداخلية حول الشورى فإذا ه
بيد احلاكم مبثابة الفتاة البكر بيد وليها، إذهنا صماهتا، والنظام السياسي لديهم ما بي دميقرطية متأسلمة 
دراسة  شهر  نصف  هلا كل  أعد  اإلسالمي  السياسي  للفكر  مراجعة  على  فعكفنا  م َدَمق َرط،  إسالم  أو 

 ما بيننا إىل أن يتبي للجميع اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر. نناقشها في

للتفاعل  جماالت  ألبنائنا  تفتح  علها  املشرق  يف  اإلسالمية  الصحافة  على  ثغرة  أفتح  أن  حاولت  مث 
الفكري مع إسالميي العامل، فكان أن اتصلت برئيس حترير جملة اجملتمع الكويتية لالشرتاك فيها ولكنه 
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إب واملعلمي، تطوع  الطلبة  إخوتنا  على  نوزعه  يصدر،  عدد  أي  من  أسبوع  نسخة كل  عشرين  رسال 
إبرسال  فتطوع  املصري  إبراهيم  األستاذ  اللبنانية  األسبوعية  الشهاب  صحيفة  حترير  مبدير  واتصلت 
عشرين عددا من صحيفته كل أسبوع جماان، واقرتح بعض اإلخوة بدل توزيع الصحيفتي جماان بيعها يف 

 كتبة األخ سعيد أصواب وإنفاق مثنها على احلاجات الدراسية لطلبتنا الفقراء، فتم ذلك. م

التوجه  بي  الصراع  حساسية  من  نتالفاه  ما كنا  علينا كذلك  أاثر  وبيعهما  الصحيفتي  تبين  أن  إال 
ث، اإلسالمي لدينا والزخم اليساري السائد، ظهرت هذه احلساسية لدى بعض شبابنا من الذكور واإلان

فجاءين أحدهم غاضبا ويف يده جملة اجملتمع مزدانة بصور أمري الكويت وعبارات الوالء  له، مستنكرا 
تبين هذه اجمللة، فبينت له خلفية بيعها يف مكتبة حمسوبة علينا، وأهنا ال متثل هنجنا، وكذلك املوقف لدى 

 املوقف ونفس االستنكار. اجلناح النسائي إذ جاءت إحداهن إىل زوجيت اليت تشرف عليها بنفس  

ابلرايض  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  مؤمتر  يف  شاركت  فحي  أثريت  اليت  الثانية  احلساسية  أما 
فأغضب  منها،  نسخ  أتتينا  اليت  الشهاب  صحيفة  يف  اخلرب  ونشر  العليا  جلنتها  يف  عضوا  وانتخبت 

ما أعرب أثناء غيايب عن عدم رضاه حضورى شااب من خرية شبابنا يف إحدى اثنوايت عي الشق، وعند
لوزير   الشهاب  صحيفة  يف  املنشور  االسم  أن  زاعما  عليه  إخوتنا كذب  أحد كبار  وسأل  مبشاركيت، 
خارجية اليمن حممد صاحل مطيع، وكانت بذلك أول كذبة ارتكبت وأخلت مبا ندعو إليه، وعندما عدت 

طع عن حضور خليته، فوجدت أن األمر من السعودية، ومسعت اخلرب سعيت إىل الشاب وكان قد انق
بينه وبي إخوته قد تطور إىل عدوان عليه بتحريض ممن تضايق مبالحظته، فبذلت جهدى السرتضائه 
وتطييب خاطره ببيان حقيقة مشاركيت ومربراهتا واعتذاري عما وقع مبا مل يقنعه، فلم أفلح، وخسران شااب 

يق والنجاح ومزيد الصدق إن كان يف احلياة، والرمحة واملغفرة ايفعا من خرية الشباب، أسأل هللا له التوف
به  مقتَدى  خطإ كبري  من  عملي  درس  ألخذ  فرصتنا  احلادثة  هذه  وكانت  إليه.  توفاه  قد  هللا  إن كان 
وصواب صغري مقتد ي. وعلى رغم ما نبهنا عليه فيما بيننا من ضرورة حتري الصدق يف كل معاملة بيننا 

اصل أخوان تلفيق بعض املعاذير حلل أي إشكال يواجهه مع الشباب، مما اضطرين وبي الشباب، فقد و 



28 
 

إىل تعنيفه مرة، فكف عن ذلك، ولكن الحظت أن بعض من كان يرعاهم ظهرت عليهم نفس األعراض 
 يف كربهم. نسأل هللا لنا وهلم املغفرة إن كانوا يف احلياة والرمحة إن كانوا أمواات. 

ه (  دعيت إللقاء حماضرة يف معسكر شبايب للطلبة   1391م  )1971ويف شهر يونيو من سنة       
املسلمي يف غرانطة، فأخذت معي أخوين طيبي عاقلي، كي ينفتحا على هذا اجملال من النشاط الثقايف 

صدق والفقه العاملي، فكان فرصة أخرى للتعلم واخلربة السيما وسوف حيضرها عاملان مشهود هلما ابل 
مها الشيخ انصر الدين األلباين من سوراي والشيخ زهري الشاويش من لبنان رمحهما هللا وأسبل عليهما 
شآبيب املغفرة، وقضينا قريبا من أسبوع يف إحدى غاابت غرانطة، يؤمنا يف الصالة الشيخ انصر الدين 

ألقى   اآلحاد" كما  أحاديث  "حجية  حول  حماضرة  ألقى  الذي  حماضرة األلباين  الشاويش  زهري  الشيخ 
حول واقع احلركة اإلسالمية يف لبنان وألقيت  بدوري حماضرة حول واقع احلركة اإلسالمية يف املغرب 
دوامة  يف  املغرب   " عنوان  حتت  لندن  يف  الصادرة  الغرابء  مبجلة  ا  نشرهت  مقالة  إىل  بعد  فيما  ا  طورهت 

يعيش على  املغرب  أن  فيها  مما جاء  أبواب   الصراع"، وكان  وأنه على  ينفجر يف أي حلظة،  بركان قد 
ما  مستبعدا  مقاطعيت  يف  املؤمتر حرجا  إىل  معي  أخذهتم  ممن  واحد  فلم جيد  حمتمل،  عسكري  انقالب 
وانشغاله  السياسية  لألوضاع  متابعته  عدم  عن  معتذرا  تدخله  عن  النظر  وصرفت  املغرب،  عن  ذكرته 

ا حنن فيه من فقر سياسي، وقصر نظر، ومن عجيب الصدف ابلفقه، إال أهنا كانت أيضا فرصة لتعرية م
 18أننا مبجرد عودتنا إىل املغرب فوجئنا ابنقالب الصخريات على احلسن الثاين الذي وقع يوم السبت  

 م( فجاءين األخ  املعرتض على حتليلي معتذرا. 1971يوليو    10)  1391مجادى األوىل  

          

 للحركة اإلسالمية املغربية من خطوات التأسيس األوىل 
 ( 11)احللقة    

الرماح  ضدان  س ن ت  والشوارع،  واملساجد  والثانوايت  املدارس  يف  دعوتنا  آاثر  تظهر  بدأت  عندما 
والسكاكي، وش ن ت علينا محالت التشكيك، كما هي حال كل دعوة صادقة عرب التاريخ، ولكن مل تؤثر 
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ية السياسية اليت كان يقوم هبا الطلبة العقائديون، علمانيي يف براعمنا من الشباب إال احلمالت الفكر 
جوااب  إال  لديهم  جيدون  فال  هدفهم  حول  وجيه  بسؤال  شبابنا  يتحدون  وشيوعيي، كانوا  واشرتاكيي 
تقليداي عاما من شعارات إسالمية مرتاكمة، وإشادة برموز إسالمية اترخيية عادلة، ونقد للنظام القائم، 

لبديل الذي يريدون إقامته يف البالد مل جيدوا لديهم جوااب مقنعا، فإن رجعوا إىل اإلخوة فإن سئلوا عن ا
اإلسالميي شيبا  اآلن لدى كثري من  احلال حلد  لديهم جوااب شافيا، كما هو  املعلمي كذلك مل جيدوا 

إجياد حلول وشبااب، فاضطررت لتكوين جلنة عقدية سياسية من اإلخوة املعلمي لدراسة هذا اإلشكال و 
شافية له، وتكفلت بكتابة حبث كل مخسة عشر يوما، أقدم فيه هلذه اللجنة املستحدثة خالصة دراسيت 
احلديث،  العصر  إىل  اجلاهلية  يف  السياسية  أرضيتهم  من  بدءا  املسلمي،  لدى  السياسي  للتاريخ 

العرب منه بكل حيادية وموضوعية، ال سيما وقد سبقت ل دراسة هذا   التاريخ يف مطلع الستخالص 
سنة  البيضاء  ابلدار  هللا  عبد  األمري  اثنوية  يف  العربية  واللغة  الفقه  مادة  مع  ودر سته  وشبايب،  يفاعيت 

، واستوعبته من قبل مناضال يف احلركة الوطنية يف عهد 1960واثنوية ابن عباد بسطات سنة    1959
السياسية   النظم  الدراسات  اليت قامت يف جمتمعات غري املسلمي االستعمار وبعده،، كما مشلت هذه 

منذ بروز الفكر السياسي لدى اإلنسان يف أرواب وآسيا؛ مث انتقلت معهم إىل دراسة الفقه السياسي لدى 
النهضة  عاق  الذي  السياسي  اخللل  أوجه  لتحديد  تسعى  نقدية  دراسة  وفالسفتهم،  املسلمي  فقهاء 

التخلف واجلهل   قروان يف  املسلمي  بالد  الغزو وأسقط  أخرى حتت سنابك  واملرض والضعف، وقروان 
 األرويب فرنسيا وبريطانيا وهولنداي وبلجيكيا وأملانيا... 

بينهم  حادة  نقاشاٌت  منها  التارخييَة  تتخلل  املعلمي، كانت  لإلخوة  أقدمها  اليت كنت  الدراسات  هذه 
أخرى  ونقاشات  التاريخ،  أحداث  مناقشة  عند  خاصة  ابلتوافق،  غالبا  حناول   تنتهي  عندما  حدة  أكثر 

ابإلخوان  ندرس  ما  عالقة  عن  أحياان  بعضهم  فيتساءل  البديل،  عن  ونتساءل  النتائج  استخالص 
املسلمي، أو عن فكر حزب التحرير أو عن حركة اخلوارج يف اإلسالم، إال أنه بعد فرتة مت االستيعاب 

أننا بصدد أتسي الطريق تتضح، وفهموا حينئذ  س حركة إسالمية إحيائية رائدة، للنهج، وأخذت معامل 
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وأننا حناول استكشاف منهج سياسي للحكم نستضيء به يف حركتنا ونبشر به، ونرد به على فصائل 
 املعارضة اليت تتحدى بسؤالنا عن البديل السياسي الذي هنضنا من أجله وندعو له. 

ة املشتغلي ابلوعظ مهمة ويف الوقت الذي كرسته لبناء اخلط السياسي والفكري حلركتنا تركت لإلخو 
الرتبية الفقهية للشباب، إال أن هذه املهمة اصطدمت بفتنة ظهور وعاظ متمكني ترسلهم  بعض الدول 
العربية واملشرقية بتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاختلطت بذلك التوجهات املذهبية 

اليت بدا منها بروز متميز يف مجاعة التبليغ، وبي واجلدل الفقهي يف املساجد بي أتباع املذهب احلنفي  
وزارة  تنشيطهم  أعادت  الذين  احملليي  الوعاظ  وبي  السعودية،  من  بدعم  جنمهم  برز  الذين  السلفيي 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، فتحولت املساجد إىل حلبة لصراع املذاهب مظهرا، وصراع السياسات 

ل حوله يف مساجد الدار البيضاء مث شاع وذاع يف املغرب كله، ودام جوهرا، وكان من أكثر ما اثر اجلد
احلوار حوله يف املساجد أكثر من سنة، وتنوعت حوله الفتاوى، هو موضوع ذكاة احللزون أو "الببوش" 
الذي يباع للفقراء يف األسواق الشعبية، واجلراد الذي جيتاح املنطقة املغاربية أحياان فيسلق ويباع كذلك 

 راء.للفق 

لقد كان األمر يبدو عفواي لوال أن اتضح أن جهة أخرى تعبث يف الساحة اإلسالمية، إذ عمد طالبان 
اقتحام  إلينا .. إىل  للتالميذ، وحاوال االنضمام  املتطرفة  اللينينة  املاركسية  الوطنية  النقابة  اثنان كاان يف 

أبو بكر اجلزائ البيضاء والشيخ  الدار  اليوسفي أبحباس  السعودية املسجد  اإلفتاء  املبتعث من دار  ري 
ابلتنسيق مع وزارة األوقاف اإلسالمية املغربية يلقي درسه على املنرب  وقاما ابستفزازه مث شتماه وأمسكا 
وقوعه،  بعد  إال  مطلقا،  ابملوضوع  ل  علم  ال  وأان  ذلك،  على  حرضتهما  الذي  أنين  وأومهاه  بلحيته 

اجلزائري جبولة يف املغرب من وجدة يف الشرق إىل تطوان وطنجة  فكانت النتيجة أن قام الشيخ أبو بكر 
يف الشمال إىل مراكش يف اجلنوب يلقي فيها دروسا دينية يتخللها اهلجوم علي ابمسي الشخصي على 
املنابر، وينعتين أبشنع األوصاف من قبيل: "متطرف متشدد عاص ألمري املؤمني..."، فلم أرد عليه علنا 

أ فتنته وال سرا، ومل  أن  السعودية وظننت  إىل  يعلم حىت رجع  الذي ال يسمع وال  زره، واختذت وضع 
البصري   استثمر إدريس  السعودية  إىل  بعد هجريت  أعانوه علينا ما   -انطفأت، ولكن  عليه وعلى من 
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غضب الشيخ أيب بكر اجلابري رمحه هللا فأرسلوا إليه أحد شباب حركتنا الذين استقطبهم   -يستحقون  
الشرطة اخللطي وطلبوا منه حماولة طردي من السعودية وحتريض الشيخ ابن ابز علي ، ظاني أنه ضابط  

بكر رمحه هللا،  أيب  الشيخ  وبي  بيين  فأصلح  جيدا  يعرفين  أنه كان  إال  فيها،  حيميين  الذي  الرتس  هو 
 وابءت حماولة االستخبارات املغربية ابلفشل، واحلمد هلل.        
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 سيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية: من خطوات التأ
 (12)احللقة  

األوساط  بي خمتلف  بعد، جدال كثريا،  تكتمل  مل  املتتالية ولو  املوجزة  التأسيسية  احللقات  أاثرت هذه 
 -  1املهتمة بتطورات احلركة اإلسالمية املغربية ومآالهتا، وكان إجيازها أكثر إاثرة وأتثريا ألسباب منها:  

ااب للجدل واالنزالق إىل ما يريده أهنا جتنبت ذكر األمساء فلم تسقط يف شخصنة األحداث ومل تفتح أبو 
وأهنا فتحت اجملال لذوي النوااي احلسنة كي يستفيدوا من إجيابيات التجرية   -  2املغرضون من أي جهة.  

فيحاولوا  نشأهتا،  أول  منذ  حقها  يف  املتعمدة  واخلياانت  املرتكبة،  العفوية  األخطاء  ومن  وسلبياهتا، 
الداخل واخلارج.  النهوَض حبركتهم من جديد، وتطويَرها مب وأهنا   -  3ا يناسب الظروف املستجدة يف 

قطعت على حماوالت األجهزة األمنية وبيادقها، وعلى صغار العقول واهلمم من خمتلف األعمار، طريق 
أهداف  أو  مؤذية  استخباراتية  أغراض  أجل  من  احلركة،  لتاريخ  والتوظيف  والتحريف  والتزوير  التعتيم 

مكاسب  أو  وجيوهبم.    سياسية وضيعة،  قوم  أنوف  أرنبة  تتجاوز  ال  ذكرت   –  4ارتزاقية صغرية  وأهنا 
أن  مع  الطريق،  عن  ويبحثون  يتأملون  فانعزلوا  املتوالية  الصدمات  أذهلتهم  الذين  الصادقي  إخوتنا 

وأهنا فتحت اجملال لألمل يف   –  5الطريق أمامهم سالكة، ال يعوقهم فيه إال ترددهم وحريهتم الطارئة.  
أخطأ يف حق حركته ابخليانة املقصودة أو غري املقصودة كي يكفر عما ارتكبه، صادقا مع ربه وجه من  

قبل أن يكون صادقا مع حركته وقدماء زمالئه، معرتفا أبن جهوده التخريبية املقصودة وغري املقصودة 
ولن تفلح   واملرتكبة بدوافع شخصية أو عن غباء عقدي وسياسي، أو دوافع جهات استخباراتية مل تفلح 

مطلقا، لسبب واحد ووحيد هو أن حركتنا ليست ملكا لشخص أو حاكم أو حزب أو ذي سلطان من 
البشر، وإمنا هي هلل وحده منذ نزلت على سيد ولد آدم حممد صلى هللا عليه وسلم، ترفرف على رأسه 

ر س ول  بَ ل  غ  َما أ ن ز َل إ لَي َك م ن  وعليها راية خفاقة وأمر واجب الطاعة واالمتثال هو قوله تعاىل: }اَيأَي َُّها ال
د ي ال َقو   َن الن اس  إ ن  اَّلل َ اَل يَ ه  م َك م  َعل  َفَما بَ ل غ َت ر َسالََته  َواَّلل   يَ ع ص  َم ال َكاف ر يَن{ املائدة  رَب  َك َوإ ن  ملَ  تَ ف 

بفضل هللا ح67 بعد جيل، وتستمر  البشرية جيال  عنه  تشربتها  القيامة، من حاول  ، ومنذ  يوم  إىل  ية 
، ومن عمل على إهناء دورها املرسوم هلا يف  ، ومن رام فتنتها ف ت  كسرها انكسر، ومن تعمد برتها ب رت 
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قبض  منذ  وتشوه،  وجهه  شاه  تشويهها  تعمد  ومن  احلياة،  يف  اإلجيايب  دوره  هللا  أهنى  والسنة  الكتاب 
استقبل خصوم دعوته يف حني ودعا: )شاهت الوجوه(؛ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبضة تراب مث  

وقد أراان هللا سبحانه بفضله أثر دعوته صلى هللا عليه وسلم على خصوم عقيدته املعاصرين واضحا بَ ي  ناً 
يف داخل الوطن وخارجه، ومن شك يف ذلك قيد أمنلة عليه أن يستعرض أمساء طيلة مخسي سنة هي 

و  ارتفعت  أمساء  حركتنا،  مث عمر  تكربت  أو  اكتأبت،  مث  فرحت  أو  ن ت فت،  مث  انتفشت  أو  اخنفضت، 
البشر.   العمل مع  من  العمل مع هللا خري  أن  له  ليتبي  من   –  6تصاغرت،  الصاعد  اجليل  أن  ومنها 

معرفتهم   -إن شاء هللا    –الشباب اإلسالمي الذين مل يعاصروا مرحلة التأسيس ازدادت وتزداد تباعا  
األم   فيه بظروف حركتهم  فيما سقط  يسقطوا  احملسني واجملرمي، وال  هلم سبل  فتتضح  اعرتضها،  وما 

ومنها وهو األهم ما رصده العدو قبل الصديق والكاره قبل احملب، م ن  حترُّك  أصحاب   –  7السابقون.  
 اهلمم العالية يتساءلون عن منهج موحد حلركتهم اإلسالمية الناهضة املتجددة، مع أن املنهج واضح، ال 

واحلاقدين  واملتوجسي  اخلائفي  لتنمر  نظرا  فيها  حيتاج  وال  توضيح،  إىل  احلالية  مرحلتنا  يف  حيتاج 
يعترب كل منا نفسه حركة إسالمية قائمة تسعى، ال سيما  واحلاسدين واملتحفزين لالنقضاض، إال ألن 

مل يف وجه كل واألصل واضح وواحد واملنهج واضح وواحد، واهلدف واضح وواحد، بذلك تضيع املعا
داخل  من  والسماسرة  واملتاجرين  واملأجورين  املغرضي  شوكة  وتنكسر  السوء،  هللا  بدعوة  يريد  من 

 والوطن ومن خارجه.    
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 من خطوات التأسيس األوىل للحركة اإلسالمية املغربية 

 (13)احللقة  

صيف،   يف كل  تضطرب  األمر  ابدئ  لدينا  والتنظيم  الرتبية  برامج  السنوية كانت  اإلجازات  بسبب 
للمدارس وانشغال املدرسي والطلبة براحتهم وأسفارهم العائلية والشخصية، وكان علينا أن نتأقلم مع 

تربية بعض شبابنا اهلشة، فرأيت أن نستحدث برامج   هذه الظروف كيال ينفرط مجعنا احلديث، وتضعف 
مسيناه كتائب الدعوة، وهي أن يشتغل كل جتمع بي الدعوة وبي تلهف الشباب إىل الراحة، فكان ما  

بنشر دعوتنا وطريقة عملنا التنظيمي يف كل منطقة يسافر إليها أثناء    -مدرسا كان أو طالبا    -عضو   
إجازته، وعند العودة نعقد فيما بيننا ندوات مغلقة نستعرض فيها نتائج ما حصلنا عليه تقوميا وتعميقا 

 للتجربة. 

نفذ  إذ  الفكرة  هذه  إخوتنا أمثرت  من  عددا كبريا  ألن  املغرب،  مشال  سيما يف  ال  النتائج،  أحسن  ت 
التايدي  األخ  مثل  إخوة صادقون  وفيهم  الشمال  من  البيضاء كانوا  ابلدار  بورانزيل  املدرسي يف حي 
واحلاج احلداد وأخيه عبد النور واشبابو وغريهم ممن يعرفهم هللا وجيزيهم بعملهم، فكانوا يعودون أهلهم  

يف وينشرون الفكرة وطريقة العمل. وبذلك أيضا بلغ  أثر حركتنا خمتلف املدن والقرى األخرى، كل ص
االجتماعية والسياسية  العناصر  املركزية وكثرة سكاهنا متثل كل  البيضاء بصفتها  الدار  نظرا ألن مدينة 

 ملداشر.والثقافية الفعالة يف اجملتمع املغريب وهلا امتداد وثيق يف كل املدن والقرى وا

هلا  التابعة  الشبابية  املخيمات  بعض  ابستعمال  لنا  ص  ر خ   والرايضة  الشبيبة  وزارة  ممثلية  مع  بتعاون  مث 
والبعيدة عن الشواطيء جتنبا لالختالط مبا يكون فيها من عري، فنظمنا يف عدد منها خميمات لباقي 

فت وتعليمية،  وتربوية  ورايضبة  ترفيهية  برامج  هلا  ووضعنا  وانتشرت شبابنا،  طبقت  إذ  الفكرة  طورت 
 وصارت عادة متبعة يف كل صيف. 
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مث انتدبت بعض الشباب املتحمس فأرسلته أثناء إجازته إىل بعض املدن املغربية حياول أن يؤسس أرضية 
لدعوتنا فيها، فكانت وجدة ومراكش وابن أمحد وأكادير وكانت الربكة يف كل هذه اخلطوات، على رغم 

 هتنا فيها. الصعوابت اليت واج

أمنيا وسياسيا، فقد  النظام على محايتها  تركيز  الرابط وكانت شبه موصدة يف وجهنا بسبب  أما مدينة 
من  ابحين"  "علي  يدعى  ودودا  طيبا  أخا  الرابط  يف  طلبتنا  من  فكلفت  وتركيز،  بعزم  اقتحامها  قرران 

هر، ومجعت حوال عشرين سكان حي يعقوب املنصور، ابستئجار بيت انء عن األحياء السكنية ملدة ش
البيت طيلة الشهر عاملي يف الرابط لنشر  البيضاء، وأقمنا مجيعا يف  الدار  الفعال يف  شااب من شبابنا 
البيت نظافة وترتيبا وإعدادا للطعام وتوفريا  الطلبة ابلتناوب إىل فريق يرعى  دعوتنا وتنظيمنا؛ قسمت 

يف  صباح  اإلفطار كل  بعد  ينتشر  وفريق  ويف   للحاجيات،  والتنظيم،  للدعوة  وأحيائها  الرابط  مساجد 
وتاليف  جتربته  وتعميق  وتوثيقه،  اليومي  العمل  حصيلة  لدراسة  إليهم  أجتمع  العشاء  بعد صالة  املساء 
أخطائه، ووضع خطط العمل لليوم املوال، فكانت نتائج ما قام به الشباب طيبة ومباركة، على رغم ما 

جمتم  يف  العمل  سلبيات  من  دراسته شاهبا  فرصة  تتاح  قد  ما  وذلك  للنظام،  املباشرة  احلديقة  هو  ع 
 . ه اخلطواتيف القسم الثاين من هذ إن شاء هللا  مستقبال واستنتاج العرب منه

    

 


