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لماذا هذه الدراسة؟-1  

من طبعي ال أجامل أحدا في سياسة، وال أتراجع في قضية وطنية، خاصة فيما تعلق 

بالمصالح االستراتيجية للدولة المغربية. ومحل الخالف بيني وبين د. أحمد 

، بل في بعض فهو فيه أستاذ سبق لي وعبرت عنه، ليس في تخصصه الريسوني

مواقفه السياسية، والتي يدور مجملها فيما تعلق ب"الديمقراطية" و"فتنة الربيع" 

و"تصور األمة"، إلخ. وليس هذا محل بسط الخالف، فهو ال يفسد للمشترك بيننا 

المغربية في التدين  قضية، ما دمنا نتفق على مغربية الصحراء وحفظ االختيارات

 والتمذهب وإمارة المؤمنين واللغة العربية، إلخ.

 جاءت هذه الدراسة لغرضين:

غرض لن أخفيه، ولم أخفه في حينه، إرجاع االعتبار للدكتور الريسوني في  -

موقفه من قضية الصحراء المغربية، موقف الشعب المغربي والوطنيين كافة، 

 هالعالمي لعلماء المسلمين" وال حَزن، موقف على إثركلفه رئاسة "االتحاد موقف 

استقال من "االتحاد" نهائيا. ليس هذا الحدث بال داللة، بل تعددت دالالته واجتمعت 

في جوهرها: ال مساومة في القضايا الوطنية. ال أقول بسداد وعي )وليس صدق( 

ها الملموس، وحسبه الريسوني بكل أبعاد القضايا الوطنية، بمختلف تجلياتها في واقع

 أن رفض المساومة في الصحراء المغربية.

غرض ثان، مرتبط بالحركة اإلسالمية المغربية، اإلصالحية بالتحديد، هذه  -

الحركة التي بدأت مسارا جديدا منذ ثمانينات القرن الماضي، معلنة بذلك مراجعات 

ة إلى دفعة جديدة متقدمة على أدبيات "إخوان المشرق" بكثير. هذه الحركة في حاج

من المراجعات، مراجعات لتعميق الوعي بالمشاركة بعد تحقيق مراجعات المشاركة 

)في الثمانينات(، مراجعة تعميق الوعي الوطني بعد تحقيق مراجعات القبول 

بالوطن. ال يكفي هذه الحركة أن تؤمن بمغربية الصحراء، بل واجب عليها أن 

القضية، فيتحقق الصدق ومعه الصواب.تصب إيمانها في قالب من الوعي ب  

هذه الدراسة هي بمثابة شكر للدكتور أحمد الريسوني، من مختلف معه في عدد من 

 !ختالف، وما أعز أن يأتي االعتراف من صاحب ا)جوهرية وعرضية( القضايا

ختلف بأدب ورحمة، وأعترف بالفضل ألهله بتجّرد وعزة. وال أشكر بالكالم أ

العابر، بل بالدراسة والبحث والتنقيب. ال أبذل الكالم لالعتراف كما لالختالف، بل 

أبذل الجهد والرجوع إلى الكتب. عدت إلى كتب د. الريسوني ألستخرج منه موقفه 

ق لي أن عدت إليها الستخراج الوطني من قضية الصحراء المغربية، كما سب

مواقف أخرى له بغرض النقد. حاولت أن أجمع ما كان منتشرا هنا وهناك، ثم 

مالمسة وعي الريسوني بالقضية.جعلته رؤية مركبة من خاللها يمكن   
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أحمد الريسوني..معالم من مسار د. -2  

:مر المسار المهني والعلمي للدكتور أحمد الريسوني بالمراحل التالية   

المزاوجة بين العمل لدى وزارة العدل والمحكمة االبتدائية من جهة، والدراسة  - 

 في كلية الشريعة بفاس من جهة ثانية.

م. 8791الحصول على اإلجازة من هذه الكلية سنة  -   

العمل كأستاذ بالتعليم الثانوي األصيل. -  

اآلداب والعلوم اإلنسانية الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا من كلية  -

م. 8711بالرباط سنة   

م من نفس 8717الحصول على دبلوم الدراسات العليا في مقاصد الشريعة سنة  -

 الكلية.

م من نفس الكلية.8771الحصول على الدكتوراه في أصول الفقه سنة  -  

ي" إنهاء المسار الدراسي الجامعي ببحثين: "نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطب - 

)رسالة الماجستير(، و"نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم اإلسالمية" 

 )رسالة الدكتوراه(.

بداية مشوار جديد من: التدريس بالجامعات )المغرب، اإلمارات، قطر(،  - 

واإلشراف على األطروحات الجامعية، والتأليف في الفكر والمقاصد، وترؤس 

 المجمعات الفقهية والهيئات العلمائية الوطنية والدولية.1 

 أما مساره الفكري والتنظيمي فقد مر بهذه المراحل:

.8719االهتمام بالفكر القومي، خاصة بعد نكسة  -  

مراجعة عدد من مواقفه القومية بعد قراءة "معالم في الطريق" لمؤلفه سيد قطب. -  

.لخ(التأثر بفكر اإلسالميين )حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، إ -  

االنخراط في جماعة "الدعوة والتبليغ" تأثرا بالبشير اليونسي وما يتمتع به من  -

 رسالية ومسؤولية.

التردد على مسجد النور بعد بنائه )مسجد جماعة "الدعوة والتبليغ"( والخروج مع  -

 الجماعة في عدد من خرجاتها الدعوية.

لسياسي.مغادرة جماعة "الدعوة والتبليغ" بسبب اهتمامه ا -  

                                                           
رة عن دار الكلمة للنشر والتوزيع.من غالف "األعمال الكاملة" ألحمد الريسوني، الصاد-8  
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انطالق المسار الحركي المرتبط بالعمل السياسي واالجتماعي. -  

سمي ب"أحداث اغتيال عمر بنجلون" )مدة  إثر ما 8791االعتقال في صيف  -

 عشرة أيام(.

تأسيس الجمعية اإلسالمية بعد عشرة أيام من االعتقال. -  

وبعدها "حركة ترؤس "الجمعية اإلسالمية"، ثم "رابطة المستقبل اإلسالمي"،  -

 التوحيد واإلصالح" )بعد الوحدة بين "الرابطة" و"حركة اإلصالح والتجديد".

- التفرغ لشؤون التدريس والبحث والدعوة بعد االستقالة من رئاسة "حركة التوحيد 
 واإلصالح".2

(، ثم االستقالة 1181لمدة أربع سنوات ) رئاسة "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين" -

.(1111منه )  

 

د. الريسونيفكر -3  

كتب أحمد الريسوني في مواضيع وقضايا متعددة، إال أن أعماله تعود في األصل 

إلى منهج واحد هو: "مقاصدية أحمد الريسوني". ال تكَتَشف هذه المقاصدية في 

في غيرها من الكتب األخرى. الكتب التي تناولت المقاصد وحدها، وإنما فيها و

 وأزعم أن الريسوني ألف في ثالثة مجاالت كبرى، هي:

مساهمات أحمد الريسوني في علم المقاصد: وفيها عدة كتب، منها: نظرية  -

المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية، نظرية التقريب 

، مقاصد -قواعده وفوائده–كر المقاصدي والتغليب، مدخل إلى مقاصد الشريعة، الف

المقاصد، من أعالم الفكر المقاصدي، محاضرات في مقاصد الشريعة، االجتهاد: 

 النص والمصلحة والواقع، عالل الفاسي عالما ومفكرا... الخ.

اجتهاداته في توجيه العمل اإلسالمي: وفيها عدة كتب ودراسات ومقاالت، من  -

، ما قل ودل، مراجعات -ما له وما عليه–قبيل: التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية 

، ردوده على كتاب -صعود أم أفول–ومدافعات، الحركة اإلسالمية المغربية 

لفريد األنصاري... وغير ذلك من  "األخطاء الستة للحركة اإلسالمية في المغرب"

 اللقاءات والتصريحات والمقاالت... الخ.

آراؤه في قضايا الوطن واألمة: هي آراء عديدة نجدها في مجموعة من كتب  -

الشيخ، أهمها: األمة هي األصل، الشورى في معركة البناء، ما قل ودل، الفكر 

ميدان، التجديد والتجويد، فقه اإلسالمي وقضايانا السياسية المعاصرة، أبحاث في ال

                                                           
من محاضرة يحكي فيها أحمد الريسوني شيئا من سيرته، أمام شباب حركة التوحيد واإلصالح بالبيضاء.-1  
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الثورة، فقه االحتجاج والتغيير، االختيارات المغربية في التدين والتمذهب، مقصد 

 السالم في اإلسالم... الخ.

رسالته التي جاءت بعنوان "مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية"، تدخل في 

ية الصحراء هذا الصنف األخير، وفيها بين الدكتور الريسوني موقفه من قض

 المغربية.

 

الوطنية في فكر أحمد الريسوني-4  

تتحدد العالقة بالوطن في نظر الريسوني بالعالقة باألمة، ال العكس. الدفاع عن 

الوطن وتأكيد حقوقه، الفاعلية في قضاياه الداخلية والخارجية، قضاياه االقتصادية 

ية األمة ووحدتها. قضايا الوطن واالجتماعية والسياسية والثقافية، إلخ؛ كله يتحّدد بغا

تدخل، حسب وجهة النظر هذه، في عموم قضايا األمة وما يجب أن تناصره كل 

"األمة هي األصل"، "قاعدة الهرم"، أساس كل حكم ودولة في بالد أقطارها. 

 المسلمين.

"األمة هي األصل" وليس الدولة، سواء من حيث توجه الخطاب يقول الريسوني: 

ابتداء، أو من حيث العموم، أو من حيث الصالحيات والمسؤوليات، أو من الشرعي 

حيث األولوية والتقديم. وفي هذا كله تأتي الدولة والحكام، والفئات الخاصة 

واألفراد، يأتون تبعا وضمنا"3. ويضيف: "إن الوضع الطبيعي والسوي لمكانة كل 

سمه هو من األمة؛ والزاوية قاعدته وعامة ج ممن األمة والدولة يمكن تشبيهه بهر

 العلوية الصغيرة التي تمثل رأس الهرم هي الدولة".4 

ورغم ذلك، كما قلنا، فإن الريسوني ال يغفل المسألة الوطنية، بل يقول إنها مسألة 

"فالفطرة هي التي تقتضي أن يحب المرء قومه وبلده أوال، والفطرة هي فطرية، 

إلى قرابته وعشيرته أوال. والقاعدة في التي تقتضي أن يكون إحسان المحسن 

يحسن الناس في أوطانهم قبل غيرها، اإلسالم: )األقربون أولى بالمعروف(. فأن 

ولعشيرتهم قبل غيرها، وأن تتوطد عالقاتهم ومودتهم في بلدانهم وبلدان مستقرهم، 

قبل غيرها وأكثر من غيرها، فهذا كله منطقي وطبيعي، وفطري وشرعي. وحتى 

 الزكاة فإنها تستَحق في مكانها قبل غيرها".5 

تحدث عن وال يغفل الريسوني، في سياق حديثه عن القومية الوطنية، أنه "ال ي

لدين وتوظف لمحاربته، القومية العنصرية، وال عن القومية حين تشحن بمعاداة ا

                                                           
.81، ص 1181لنشر، الطبعة األولى، أحمد الريسوني، األمة هي األصل، الشبكة العربية لألبحاث وا-3  

.88نفسه، ص -4  

.844ص  ،1183 األولى، الطبعة ،أحمد الريسوني، الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية المعاصرة، دار الكلمة-5  
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فطرة عن القومية الوطنية البريئة من هذه األدران، القومية الوطنية باعتبارها وإنما 

 ومحبة وتكافال، في نطاق القوم والوطن".6 

وعلى منوال حسن الترابي الذي يقول: "الوحدة غاية والفاعلية القطرية طريق 

النزعة العالمية والوحدة اإلسالمية، ال يمكن أن تتقدم قيد الزم"، يؤكد الريسوني أن "

المية واألخوة أنملة، ما لم تمر عبر القومية والوطنية والمحلية. فالوحدة اإلس

اإلسالمية، لن تكون سوى خياالت وتمنيات، إذا لم تكن هناك وحدة وطنية وأخوة 

ملتبسا خادعا شعار "جنسية المسلم عقيدته" شعارا  ومن هنا يعتبر الريسونيقومية". 

ويرفض استخفاف بعض اإلسالميين بانتماءاتهم القومية للمثاليين السطحيين، 
 والوطنية، ومن ذلك استعمالهم وصف "وثني" لكل ما هو "وطني".7

 

الصحراء المغربية وحجة التاريخ-5  

تتأسس مغربية الصحراء على عدد من الحجج، تاريخية ودينية وثقافية وعرقية 

وسياسية دستورية. ويبقى التاريخ أهم حجة، ال تفهم باقي الحجج إال في إطاره 

الصحراء الممتدة لتاريخ الصحراء المغربية، فيقول: " وباعتماده. يعود الريسوني

جنوب المملكة المغربية، والمعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب، لم يعرف 

عنها عبر التاريخ سوى أنها جزء من كيان الدولة المغربية. وهي حقيقة لم تنقطع 

 حتى تحتاج إلى إعادة إثبات"8.

هذه األخيرة جاءت في التاريخ مقترنة بالكتابة )تجريد التاريخ تاريخ دول باألساس، ف

الصوت بالحرف( وظهور الملكية الخاصة )بالتالي: التفاوت االجتماعي(، وهي 

خصائص تاريخية باألساس. هل عرفت الصحراء دولة، بها يتحدد تاريخها، وبها 

رها اإلسبان يتم التأريخ لتحوالتها وتطور بناها االجتماعية والسياسية إلى أن استعم

"لم يعرف التاريخ أبدا على )والفرنسيون بالنسبة إلقليم شنقيط(؟ يجيب الريسوني: 

 أرض هذه الصحراء، دولة وال شبه دولة"9.

"وإن عالقات البيعة والوالء الثابتة بين ملوك المغرب وسكان هذه المنطقة، لهي من 

خية على طبيعة الوضع أبرز األدلة التاريخية على طبيعة الوضع القانوني التاري

والسياسي لها عبر لتاريخ". القانوني  

عالقة البيعة بين الصحراويين المغاربة وسالطين المغرب باإلضافة إلى ذلك، فإن 

ال تخلو من داللة، ففضال عن كونها تعاقدا سياسيا بين إدارة الدولة وجزء من 

                                                           
.845-844نفسه، ص -1  

.845نفسه، ص -9  

.1، ص 1181أحمد الريسوني، مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية، طوب بريس، الطبعة األولى، -1  

.7نفسه، ص -7  



7 
 

البيعة على قواعد، لعل أبرزها المجتمع، فهي ذات داللة دينية وقانونية أيضا. تنبني 

"حماية الملة والدين". ولذلك، كان الصحراويون ينظرون إلى السلطان نظرة من 

يحمي دينهم ويضمن وحدتهم الدينية. أما قانونيا، فإن البيعة ال تكون بين دولة 

وأخرى، وإنما بين دولة ومجتمع. وعلى هذا األساس، فإن الصحراويين لم يشكلوا 

هذا شعبا في دولة مستقلة، بقدر ما كانوا عبارة عن مجتمع يدخل في إلى يومنا 

عالقة بيعة مع سالطين المغرب. أما عالقتهم بالمركز فما كانت لتشذ عن عالقة 

باقي األطراف به، التحام تارة، وتمرد تارة أخرى. وعادة ما كانت الهجمات 

ومنهم الصحراويون الذين األجنبية توحد المغاربة جميعا ضد المحتل أو المستعِمر، 

 شاركوا في "المقاومة القبلية" كما شاركوا في "جيش التحرير".

في هذا الصدد، يقول الدكتور الريسوني: "وإن عالقات البيعة والوالء الثابتة بين 

ملوك المغرب وسكان هذه المنطقة، لهي من أبرز األدلة التاريخية على طبيعة 

الوضع القانوني التاريخية على طبيعة الوضع القانوني والسياسي لها عبر 
 لتاريخ".10

 

الصحراء المغربية وحجة اإلسالم-6  

يسوق الدكتور الريسوني، باإلضافة إلى الدليل الكلي )التاريخ(، أدلة أخرى على 

"االشتراك والتطابق بين سكان الصحراء مغربية الصحراء، أدلة أخرى هي 

، األراضي مشتركةة، العوائل مشتركة، القبائل مشترك وغيرهم من سكان المغرب:
 اللغة واللهجات مشتركة، الدين الواحد، والمذهب الواحد". 11

ومنها االقتصادي )األراضي(، ومنها من هذه األدلة العرقي )القبائل والعوائل(، 

اللساني )اللغة واللهجات(، ومنها الديني؛ وهذا األخير هو ما يهمنا هنا. فالدين يدل 

، وطنية بالنسبة للوطن الواحد، وإسالمية جامعة بالنسبة لألمة الواحدة. على وحدة ما

الحفاظ على وحدة الوطن يخدم وحدة األمة، وتأسيسا عليه تخدم وحدة "االختيارات 

المغربية في التدين والتمذهب" وحدة "االختيارات الدينية الكبرى لألمة اإلسالمية". 

، تتأثر هذه بتلك. في هذا اإلطار، يدعو وكما تتأثر وحدة الدين بوحدة األقطار

قوف ضد كل دعوة وجوب التمسك بالوحدة اإلسالمية والوالدكتور الريسوني إلى 
 لالنفصال شرعا، معتبرا ذلك بمثابة "األصل بين الشعوب اإلسالمية".12

 

 

                                                           
نفسه، نفس الصفحة.-81  

نفسه.-88  

لتدين والتمذهب" و"االختيارات الدينية الكبرى لألمة اإلسالمية" كتابان للدكتور أحمد الريسوني.نفسه/ "االختيارات المغربية في ا-81  



8 
 

الصحراء المغربية والمصالح االستعمارية-7  

لصحراء المغربية عالقة إلى اليوم، هي لوال "التشكيل االستعماري" لما بقيت قضية ا

نتاج لمخططه التجزيئي )استعمار فرنسا لشنقيط وسطوها على الصحراء الشرقية، 

واستعمار اإلسبان للصحراء المغربية(، استثمرها لفائدة مخططاته ومصالحه زمن 

الحماية، ونزع إلى استثماره لفائدة مصالحه االقتصادية ورؤيته الجيوسياسية بعد 

تقالل المغرب وشروعه في المطالبة بحقوقه الترابية.اس  

"وتتعزز المؤامرة بجهات غربية ترى في استمرار المشكلة أداة يقول الريسوني: 

لخدمة سياسات التدخل في المنطقة واستنزاف قدراتها وابتزاز دولها لصالح مشاريع 
 التطبيع والتنصير والتغريب والتفتيت".13

إرباك األوراق التاريخية، االختراق بالمفاهيم سياسة استعمارية، هذا ما ينبه عليه 

الريسوني بتأكيده أن "المشاريع االستعمارية، والمخططات التمزيقية، واآللة 

اإلعالمية، ألصقت بإخواننا وأشقائنا في األقاليم الصحراوية والجنوبية، صفة الشعب 

 الصحراوي، وخدعت كثيرا منهم بهذا الوهم وهذا السراب".14 

اندفاع جزء أساسي من ب ويعزز مواجهة سياسات االنفصال: ما يوجثم يقول: "

قوى التيار اإلنجيلي التنصيري المتطرف في كل من إسبانيا وأمريكا، نحو استغالل 

القضية لضمان موقع لمشاريع التنصير في المنطقة وتعميق تجزئة دولها"15. معرفة 

لعدو، هذا هو المنهج المعتمد لدى الدكتور الريسوني في هذا الحقيقة بمنحى ا

االستشهاد. االستعمار وأياديه التنصيرية واالستشراقية مع االنفصال، هي أطروحة 

رجعية إذن، وجبت مواجهتها على كل أبناء األمة اإلسالمية. ليس واجب الدفاع عن 

ة عن الدول األخرى، بل هو الحدود واجبا وطنيا فحسب تقوم به الدولة المعنية نياب

 واجب إسالمي تدافع األمة من خالله عن حدودها الكبرى.

يدل على أن القضية استعمارية باألساس:-كتبناه سابقا–التحليل أسفله   

ل، ولكنها لم تكن مستعدة لتمكين رت فرنسا على الرضوخ لمطلب االستقالأجبِ 

ا، وال هي كانت مستعدة من نحاس موريتانا وهو حقه المشروع تاريخي المغرب

لتمكينه من حديد تيندوف وهو من ثرواته المستحقة. أما إسبانيا، فقد خرجت من 

الصحراء تاركة إياها على صفيح ساخن تأجيال لمطلب استقالل سبتة ومليلية 

. لهذه األسباب، تم: إنهاء الثروة السمكية وغيرها من المصالحوالجزر وابتزازا في 

كل في الجنوب، تنصيب ولد داداه في موريتانيا، خلق مشا تجربة جيش التحرير

سر األكبر، وصاحب الحق األكبر في إن الخا الحدود بين المغرب والجزائر، إلخ.

هو المغرب بدون منازع. تؤخذ منه أرضه غصبا، فيجد نفسه مضطرا  نفس الوقت،
                                                           

.4نفسه، ص -83  

.815، ص 1183لمة، الطبعة األولى، أحمد الريسوني، ما قل ودل: ومضات ونبضات، دار الك-84  

.81، مرجع سابق، ص أحمد الريسوني، مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية-85  
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اء وتنمية للتفاوض عليها. وعوض أن يستكمل وحدته الترابية ويشرع في مهام البن

 مقدراته، يبقى حبيس التعامل مع االبتزاز ودفع خطر التجزئة والتفكيك بحكمة.

: "لم يكن مقررا أن يعطى للمغرب دفعة فرنسيفي هذا السياق، جاء قول مسؤول 

واحدة فوسفاط خريبكة، وحديد تيندوف، ونحاس موريتانيا"16. وفي هذا السياق، 

جاء تأمين إسبانيا لمصالحها ومصالح أمريكا قبل خروجها من جنوب المغرب. 

اقُتِسم فيه المغرب نتيجة استعمار العسكري -وما يزال–وهكذا كان مشكل الصحراء 

بين إمبرياليتين هما: اإلمبريالية الفرنسية واإلمبريالية اإلسبانية، فيما بقيت طنجة 

ر إمبرياليات أخرى.دولية ومحط أنظا  

منقوصا لم يستكمل وحدتنا الترابية، وما يزال. وفي هذا، يقول  كان استقالل المغرب

بعد حصول المغرب على استقالله السياسي،  8751عبد السالم الموذن: "وفي سنة 

لم تكن حدود دولة االستقالل هي الحدود الطبيعية الديمقراطية للدولة المغربية 

تم بتر أطراف هامة من ترابها بشكل تعسفي. إذ أن طرفاية وإفني  التاريخية. فلقد

والصحراء الغربية ظلت خاضعة لالستعمار اإلسباني، بينما اإلمبريالية الفرنسية 

اقتطعت منطقة شنكيط لتؤسس فيها دولة موريتانيا مصطنعة، كما أنها ضمت عنفا 

ر احتالل مدينتي سبتة منطقة تندوف إلى التراب الجزائري )هذا فضال عن استمرا

 ومليلية والجزر("17.

على مصالح المغرب وحقوقه المشروعة، حيث تناثرت أشالؤه  ااعتداء واضح كان

على خمسة أراض: مغرب االستقالل، مدينتا وجزر إسبانيا، صحراء إسبانيا، 

سهم ولد داداه. وبالرغم من ر، موريتانيا عمالء فرنسا وعلى رأتندوف الجزائ

رب لصحرائه من قبضة اإلسبان، فقد بقي حبيس مشكلها المتجدد. أما تخليص المغ

 ندوف، فهي جرح المغاربة الذي لم يلتئم إلى اليوم.وت شنكيط وسبتة ومليلية والجزر

هناك واقع دولي جديد، اعترف المغرب بموريتانيا، يركز زمنه السياسي الحالي 

يتوارث  !بى أال تلتئمعلى قضية الصحراء المغربية، إال أن بعض الجروح تأ

، وليس سهال على الوطنيون الذاكرة كما يتوارث مستحقو التركة أموال هالكهم

  الوطني أن يستقبل المؤامرة التي مورست على المغرب بدم بارد.

 

 

 

 

                                                           
، ص 1115سنة مسيرة: من الهاي إلى بيكر، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  31محمد العربي المساري، -81

54.  

.14، ص عبد السالم الموذن، الدولة المغربية: قضايا نظرية، منشورات الملتقى-89  
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الصحراء المغربية وإمارة المؤمنين.-8  

المغرب  "وإن عالقات البيعة والوالء الثابتة بين ملوكيقول الدكتور الريسوني: 

وسكان هذه المنطقة، لهي من أبرز األدلة التاريخية على طبيعة الوضع القانوني 
 التاريخية على طبيعة الوضع القانوني والسياسي لها عبر لتاريخ".18

)كثير من هذه  هناك عالقة بيعة بين ساكنة الصحراء المغربية وملوك المغرب

ا منها خاصا بالعلويين في كتابه البيعات ثابت بالوثائق، أورد سمير بوزويتة عدد

، عالقة والء سياسي "بيعات أهل الصحراء المغربية للسالطين والملوك العلويين"(

على أساس ديني. وال يخفى على الباحثين في التاريخ السياسي والدستوري للمغرب 

كانت )البيعة( وما تزال  أساسا أوليا للوثيقة الدستورية. أن البيعة تعد دستورا جنينيا،

هي الركن األساس للدولة المغربية، وأساس الدستور المغربي، بل إن عقد البيعة في 

حد ذاته يعتبر نصا دستوريا، ذلك أن البيعة هي أساس شرعية الملك، مما يجعل 

ارتباط البيعة بالدستور ارتباطا عضويا وقويا، ذلك أن الملك المبايع يحتفظ من 

ر بسلطات تضمن له الوفاء بجوهر ما يلتزم به من خالل البيعة. ومن خالل الدستو

 هذا المنظور، تبرز أهمية إمارة المؤمنين".19 

ليست سياسية تعاقدية  التي ذات الدالالت العميقة، أي )البيعة( لوال هذه العالقة

فحسب، لما صدر عن الصحراويين ما صدر عن المغاربة جميعا من فرح بعودة 

ساد بينهم الفرح العارم، (، إذ 8755نونبر  81) د الخامس من المنفىالملك محم

وبدأوا يشعرون بقرب تحرر جنوب المغرب كما تحرر شماله، ودعوا إلى تنظيم 

 مظاهرات واحتفاالت فرحا بعودة "السلطان". 

يقول محمد العربي المساري: "إن مصطفى بن الشيخ اإلمام ماء العينين دعا إلى 

ك العودة )عودة محمد الخامس من المنفى( بواسطة مظاهرة في المدينة. االحتفال بتل

فما كان من رئيس الشرطة في المدينة، الكومنضانطي أولميدو إال أن اتصل بوالد 

وهو يوم وصول  8755نونبر  81مصطفى لكي يكف االبن عن مبادرته. لكن يوم 

مة حمل فيه السكان رايات محمد الخامس إلى الرباط، تم اجتماع أمام مندوبية الحكو

مغربية وصورا للملك. وتم تفريق المظاهرة واعتقال المنظمين ونقلهم بالطائرة إلى 
 الداخلة".20

ة ى مدى التحام الصحراويين المغاربالفرح بعودة الملك من المنفى وحده ذو داللة عل

مخاطرة بإدارة الدولة المغربية، أما رفع رايات المغرب وصور الملك والتظاهر وال

بالنفس في سبيل الوطن، فهو ما يؤكد "مغربية الصحراء" بال منازع. وبعد استقالل 

                                                           
.7، مرجع سابق، ص أحمد الريسوني، مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية-81  

سمير بوزويتة، بيعات أهل الصحراء المغربية للسالطين والملوك العلويين، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، -87

.81، ص 1181  

.41محمد العربي المساري، مرجع سابق، ص -11  
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المغرب، سيتأكد كل ذلك بوضوح بعد استقبال الملك محمد الخامس لممثلي القبائل 

(، األمر الذي نتج عنه: رفع الراية المغربية 8751ماي  4الصحراوية في الرباط )

دارس حرة تعمل بمقرر مدارس محمد الخامس بالرباط، في األقاليم الجنوبية، فتح م

حل مشاكل الصحراويين المغاربة عن طريق مكاتب حزب االستقالل في غنى عن 
 اإلدارة اإلسبانية، إلخ.21

 

"الصحراء المغربية والعودة إلى الشعب"-9  

 "العودة إلى الشعب"، في قضية الصحراء المغربية، تتم على مستويين:

تسريع وتيرة االنتقال الديمقراطي وعدم عرقلتها، وما يتيحه ذلك من قدرة على  -

إقناع أبناء "مخيمات تندوف" بالعودة إلى أرض الوطن، فيها يمارسون اختالفهم 

 بحرية، ومن خالل "الحكم الذاتي" يساهمون في تنميتها.

ا على الدفاع وضع الشعب في الصورة، وتوعيته بأبعاد القضية، حتى يكون قادر -

 عنها والتضحية من أجلها.

بخصوص المستوى األول، فإن د. الريسوني يعتبر من طليعة مفكري الحركة 

اإلسالمية مّمن أصلوا للديمقراطية وعملوا على تبيئتها إسالميا. تبقى محاوالته في 

هذا الباب غائية، تتعمق أكثر ما تتعمق باستصحاب الترجيح بين المصالح والمفاسد 

لى وجه العموم، أو على وجه خصوص تحتاج قراءته لوسائل ومناهج معرفية ع

وتحليلية لم تتح للدكتور فرصة االطالع عليها. الديمقراطية اجتماعية باألساس، 

 يناقض قد التناقض الرئيس ليس مع ما يسمى "استبدادا" باألساس )"االستبداد" نفسه

وواقع االنتقال إليها، إلخ؛ اعتبارات  (، هناك فرق بين واقع الديمقراطيةاالستعمار

وغيرها ال يستحضرها الريسوني، فيبقى حبيس التأصيل الشرعي للديمقراطية، حتى 

يستفيد اإلسالميون من هذه اآللية قبل غيرهم، وحتى تعبر الشعوب عن نفسها بحرية 

 )ف"الحرية قبل الشريعة" عند الريسوني(.

"والذي نؤكده هو أن هذه ر الريسوني: يقول الدكتوبخصوص المستوى الثاني، و

القضية هي فعال قضية الدولة والحكومة، بل هي من أهم قضاياها ومن أوجب 

واجباتها، ولكنها قبل ذلك وفوق ذلك، قضية شعب ووطن، بل هي قضية من قضايا 

شعوب المنطقة، نظرا لما لها من انعكاسات بليغة على وحدتها وأخوتها واستقرارها 
 ومصالحها".22

                                                           
.74-41-49نفسه، ص -18  

.9، مرجع سابق، ص أحمد الريسوني، مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية-11  
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يطالب الدكتور عبد الصمد بلكبير أيضا بالعودة إلى الشعب، في قضية الصحراء 

 المغربية، إذ وجب:

تقوية الحركات االجتماعية واألحزاب السياسية والنقابات والحركة الطالبية ورفع  -

 الوصاية عنها، واستشارتها مع العمل برأيها.

أكثر من الرهان على األجانب الذين من مصلحتهم  الرهان على الشعب ووطنيته -

 أن يبقى األمر على ما هو عليه.

تنظيم الشعب وتأطيره وتجنيده من طرف الدولة، ومواجهة الميوعة الثقافية  -

 الممارسة عليه.

 - احترام المنهجية الديمقراطية واإلشراف بمسؤولية على نزاهة االنتخابات.23

: "المعركة الحقيقية التي لدينا مع الحكام في الجزائر وفي موضع آخر، يقول بلكبير

ليس فقط أو أساسا تأكيد وحدة التراب الوطني، ومن ثم تسهيل مأمورية االندماج؛ 

وإنما أن نهاجمهم بالديمقراطية، والهجوم الديمقراطي هو بترولنا وهو جيشنا وهو 

مغرب ومنه مشكلة سالحنا، وهكذا لن نحل فقط مشكلة الصحراء بل سنحل مشكلة ال

 المغرب العربي ككل".24 

 

في الموقف من "البوليساريو"-11  

ال يفسر د. الريسوني وجود "البوليساريو" بشعاراتها وإيديولوجياتها، بل بمصلحة 

"ورأس الحربة في هذه المؤامرة هم حكام القطر العسكر الحاكم في الجزائر. فيقول: 

شاركه المغرب وتقاسم معه السراء والضراء، الجزائري الشقيق، وهو الجار الذي 
 والتمازج على مختلف األصعدة طيلة قرون".25

تأسست "البوليساريو" لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، فإذا بها تتحول إلى 

حركة انفصالية، بل إلى "جمهورية" وهمية بدعم جزائري واضح. هذا ما يستغربه 

تاريخ، وتفاجأ الجغرافيا بشيء يولد من ال شيء، أو "هكذا يفاجأ الالريسوني بقوله: 

ال شيء يخرج من شيء، فنجد حديثا متصاعدا عن "الشعب الصحراوي" وعن 
 "الجمهورية الصحراوية" يا للعجب، كيف هذا؟ من أين هذا؟ بل أين هذا؟".26

                                                           
.89، ص 1188، 15عبد الصمد بلكبير، مقال بعنوان "الصحراء والعودة إلى الشعب"، الملتقى، العدد -13  

طوب بريس، قضايا ومواقف"،  عبد الصمد بلكبير، من حوار أجراه معه الصحفي محمد الغروس، ضمن كتاب "نزاع الصحراء..-14

.893، ص 1188الطبعة األولى،   

.3، مرجع سابق، ص أحمد الريسوني، مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعية-15  

.814ألحمد الريسوني، ما قل ودل، مرجع سابق، ص -11  
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"إذا كان ال بد من "شعب صحراوي" بالمغرب، فليكن هو الشعب المغربي ثم قال: 

معظمه. فكل المغاربة تقريبا، صحراويون بواقعهم، أو بأصولهم القريبة، أو  كله أو

البعيدة، بل إن األسرة الملكية الحاكمة بالمغرب هي أيضا أسرة صحراوية وساللة 

صحراوية، سواء بأصلها األول )الجزيرة العربية( وبأصلها الثاني )صحراء 

 تافياللت(".27 

مصيرية، معركة العسكر الحاكم في الجزائر يتخذ من قضية الصحراء المغربية 

هذه  ليستعلى أساسها يعادي ويخاصم، وعلى أساسها يضبط عالقاته بدول العالم. 

من صميم معارك الشعب الجزائري، وال هي من صميم معارك حركاته  المعركة

يفرضونها،  راالت الجزائرجن جتماعية وأحزابه السياسية. كل ما في األمر أناال

لهيمنية التي وضع أساسها واستمرارا في تنفيذ االستراتيجية ا خوفا على مصالح ما

 بومدين.

: "إن االستراتيجية الجزائرية )استراتيجية هذا ما يوضحه عبد السالم الموذن بقوله

ربي، ُرِسمت منذ المرحلة البومديينية( ال تتعامل مع مسألة وحدة بلدان المغرب الع

من موقع التعاون الديمقراطي، بل من موقع القطب المهيمن. إن نزعة الهيمنة 

البورجوازية للدولة الجزائرية، ال يمكن إال أن تعادي المطالب الديمقراطية للبلدان 

المجاورة، وخصوصا إذا تعلق األمر بدولة منافسة كالمغرب"28. الصراع إذن، قائم 

كما يعتقد كثيرون.  المغرب وجبهة "البوليساريو" ليس بينبين المغرب والجزائر، و

، وهذا الوضع هو ما تستفيد منه ثالث دول إمبريالية: فرنسا وإسبانيا وأمريكا

. وغيرها. كل يبتز على شاكلته، وحسب موقعه في ميزان القوى الدولي  

هذا، وال حق ل"البوليساريو" في تمثيل الصحراويين المغاربة، فما بالك أن تدعي 

اليوم، قيادة  "بوليساريو"الوالي السيد ليست هي  "بوليساريو" !أسيس "جمهورية"ت

صرف في المساعدات بشكل مشبوه ال يخلو من نهب وسرقة، "الجبهة" ت"الجبهة" ت

ال تملك قرارا مستقال عن الجزائر، األوضاع في المخيمات مزرية تدفع 

يسمح لألقليات الصغرى  بالصحراويين إلى االحتجاج، زمن التكتالت الكبرى ال

بالتواجد والتطور، المقترح المغربي هو الكفيل بحل مشكل الصحراء وهو أفضل 

خيار بالنسبة لجميع الصحراويين المغاربة )في األقاليم الجنوبية، وفي مخيمات 

ادة "الجبهة" أن يعلم تيندوف(، تحصل في المخيمات ممارسات ال إنسانية ال تريد قي

بها أحد؛ إلخ. كلها مواقف وشهادات لبعض العائدين من "مخيمات تندوف" إلى 
 أرض الوطن.29

                                                           
نفسه، نفس الصفحة.-19  

.91عبد السالم الموذن، مرجع سابق، ص -11  

، نزاع الصحراء: قضايا ومواقف، في حوار له مع بعض القياديين العائدين من مخيمات تيندوف إلى أرض الوطن: محمد لغروس-17

. 54إلى ص  87نور الدين باللي/ البشير الدخيل/ كجمولة بنت بي/ ماء العينين مربيه ربه، من ص   
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الصحراء المغربية.. رؤية مقاصدية-11  

تخضع قضية الصحراء المغربية لميزان المصلحة، كما تخضع كل القضايا الدنيوية 

وحدة  "البوليساريو" في المنطقة، يالزم التهديد وذات البعد المعامالتي. بوجود

واستقرار المغرب أوال، ثم المغرب العربي، فالوطن العربي واألمة اإلسالمية. 

بوجودها يوجد الضرر، وبنجاح مخططها يحل الفقد، فقدان الوحدة واالستقرار، 

لنسل؛ بنجاح مخططها ترتفع وضياع ما به يحَمى الدين والعرض والنفس والمال وا

ة، "وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب".وسيلة هذه المصالح الضرورية، أي الدول  

هذا الميزان، أو أقرب إليه، هو ما عبر عنه د. الريسوني بميزان "الربح 

، فقال: "في كثير من الصراعات والنزاعات يكون هناك متضرر والخسارة"

ومستفيد، ورابح وخاسر من أطراف هذا النزاع. ولكن هناك صراعات يكون 

تضررين. والصراع المفتعل جنوب المغرب، والرامي إلى الجميع فيها خاسرين وم
 فصل صحرائه عنه وجعلها كيانا مستقال، هو من هذا النوع األخير".30

فاالنفصاليون لم يجنوا من النزاع سوى "تشتيت سكان المنطقة وقبائلها، وزرع 

فلم الفتنة والفرقة بينهم، وتعطيل فرص االستقرار والتنمية"، أما النظام الجزائري 

"خلق أجواء التوتر والتنافس الهدام، وتعطيل يربح من احتضانه لالنفصاليين سوى 

مشروع اتحاد المغرب العربي وغيره من مشاريع التعاون والتكامل بين دول 

المنطقة، مع استنزاف الخزينة الجزائرية وتحميلها نفقات فادحة، ما أحوج الشعب 

 الجزائري إليها".31 

ب العقول الشرعية نظرا في المصالح والمآالت، فساد الغاية العقل المقاصدي أقر

دليل على فساد الوسيلة، ومن فساد الغاية تأخذ الوسيلة حكم المنع )سد الذريعة(. هذا 

بالنسبة للوسائل المباحة، فماذا عن الوسائل المحّرمة، كاالعتداء على حقوق بلد 

دتين المغاربية والعربية، ثم وعرقلة مسار الوحشقيق واستهداف وحدته باالنفصال 

 الوحدة اإلسالمية؟

 

الصحراء المغربية ومستجد "التطبيع"-12  

"كما يمثل االبتزاز يقول د. الريسوني في رسالته حول الصحراء المغربية: 

الصهيوني المستمر للمغرب من أجل مقايضته بدعم غربي موهوم، باالنخراط في 

سياسات التطبيع والسماح لمؤسسات االختراق الصهيوني بأن تفعل فعلها في 

                                                           
.85، مرجع سابق، ص مغربية الصحراء: أسس شرعية وواقعيةأحمد الريسوني، -31  

.81-85نفسه، ص -38  
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ها المنطقة، أحد األسباب المؤكدة لخيار الوحدة وإسناده بما يقي دول المنطقة وشعوب
 من مخططات االبتزاز الخارجي".32

وكأنه تنبأ، قبل عشر سنوات من "التطبيع"، أن التهديدات التي تحيط بالمغرب شرقا 

. فعوض أن يحول العسكر الجزائري "التطبيع"وجنوبا قد تدفعه للمضي في خيار 

دون ذلك بالمساهمة في حسم قضية الصحراء المغربية لصالح المغرب، وجعل تلك 

قوي؛ عوض أن يفعل ذلك، فعل العكس، وجعل  الخطوة تمهيدا متينا التحاد مغاربي

 من فلسطين "أدلوجة" أخرى على النقيض من السياسة المغربية.

يناقض الموقف الجزائري، ليس مصلحة المغرب في وحدته الترابية فحسب، بل 

كة االنفصال في المصالح الجزائرية أيضا. فبدعمها ل"البوليساريو" تسوغ لحر

أما انفصال يهددها ويهدد المغرب العربي ككل. ومعلوم "القبايل" وجودها، وتصبح 

أن للكيان الصهيوني ارتباطات ليس بحركة "القبايل" االنفصالية وحدها، بل 
 ب"جبهة البوليساريو" االنفصالية أيضا.33

ويدعو الريسوني، كبديل عن مسألة "التطبيع"، إلى "العودة إلى الشعب"، فيقول: 

تتم بمعزل عن الشعب، ألن معالجة قضية  "لألسف معالجة قضية الصحراء

الصحراء بمعزل عن الشعب هو الذي جعل بعض المسؤولين يتوهمون أن 

"إسرائيل" تنفعنا". إال أن الريسوني يضع الشعب، في تتمة تصريحه، رهن إشارة 

أمير المؤمنين34، وبالتالي يربط نضال الشعب بقرار الدولة، في قضية هي قضية 

 والمفروض اتفاق إدارتي الدولة والمجتمع فيها، والتوافق في غيرهادولة وشعب، 

 من القضايا الداخلية تحت سقفها.

 

في قضية موريتانيا-13  

"وجود موريتانيا غلط، فضال عن الصحراء، فالمغرب قال الدكتور الريسوني إن 

 كانت موريتانيا جزءا من المغرب"، يجب أن يعود كما كان قبل الغزو األوروبي،

"نحن نثبت مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش الملكي المغربي، ولكن مضيفا: 

علماء موريتانيا وأعيان موريتانيا، ما يسمى اآلن موريتانيا، بالد شنقيط، أيضا 

 بيعاتهم ثابتة. إذن، هذه صناعة استعمارية، قضية الصحراء وقضية موريتانيا"35.

يقة التاريخية، فكالمه هذا محل إجماع بين لم يشذ الريسوني بهذا التصريح عن الحق

الوطنيين المغاربة، أبرزهم عالل الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة، 

رغم اختالف هذين األخيرين مع عالل الفاسي في طريقة استرجاع إقليم شنقيط. 
                                                           

.83ص  نفسه،-31  

.831-838، ص 1111أحمد ويحمان، بيبيو.. الخراب على الباب، طوب بريس، الطبعة الثانية، -33  

أحمد الريسوني، حاوره كمال عصامي، برنامج "وجوه مشرقة"، قناة "بالنكا بريس".-34  

نفسه.-35  
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يد بوعب يما اقترحكان عالل الفاسي يدعو إلى تفعيل المطالبة الشعبية بموريتانيا، ف

وابن بركة استرجاعها بطريقة غير مباشرة، بدعم "حزب النهضة" ذي التوجهات 
 المغربية.36

يمكن تقديمها على حقيقة "مغربية شنقيط"، قبل استقالل أما بخصوص الحجج التي 

موريتانيا وقبل اعتراف المغرب بها، فقد ذكر علي يعته في كتابه "موريتانيا: إقليم 

ها، أجملها فيما يلي: "األساس العرقي المشترك، األرض مغربي أصيل" عددا من

التاريخ المشترك، شنقيط لم المشتركة، االقتصاد المتكامل، لغة واحدة وثقافة واحدة، 

يؤلف يوما دولة، فصل شنقيط مؤامرة استعمارية، هناك موريتانيون يريدون العودة 
 إلى الوطن األم، إلخ".37

موريتانيا فقد كانت مستعمرة فرنسية ولكنها ظلت  ويقول محمد عابد الجابري: "أما

على صلة بالمغرب منذ القدم، وقد تكفي اإلشارة إلى أن المؤسسين للدولة المغربية 

هم المرابطون الملثمون وهم من الصحراء الجنوبية التي تمتد -بعد إمارة األدارسة–

. ومعروف أن الملك إلى السودان )السينغال ومالي حاليا( أي من موريتانيا الحالية

. وقد المغربي أحمد المنصور السعدي قد فتح السودان في أوائل القرن السادس عشر

سنة احتالل  8713بقي هذا اإلقليم تابعا للمغرب، يحكمه باشاوات وكاهيات إلى سنة 

 فرنسا لتلك المنطقة".

 ويضيف الجابري: "كان المغرب حاضرا إذن في المناطق الصحراوية التي تمتد

إلى النيجر، حضورا معنويا تارة، وفعليا تارة أخرى، وهذا نتج عنه أمران: فمن 

جهة كانت حدود المغرب تمتد، على صعيد الذاكرة الحية إلى ما وراء نهر 

السينغال، ومن جهة أخرى كان سكان الصحراء إلى السينغال مرتبطين بالمغرب 

صوفية، إلخ(، وسياسيا وعاطفيا دينيا )البيعة، الخطبة باسم ملك المغرب، الطرق ال

وتجاريا، ألنه لم يكن ينافس المغرب على هذه الناحية غير األجنبي األوروبي 
 )االستعمار الفرنسي(".38

إذن، ال جديد يالم عليه الريسوني من الناحية التاريخة. أما واقع القضية الحالي، بعد 

لعدم استعدائها )استعداؤها سيكون في  المغرب بموريتانيا وفي إطار خطتهاعتراف 

"ولكن قضية موريتانيا مصلحة الجزائر(، فهو ما عبر عنه د. الريسوني بالقول: 

اعترف بها المغرب، على كل حال تركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل"39. هل 

                                                           
ين التفريط واإلنقاذ.. تاريخ ما ال ينبغي أن يهمله التاريخ، دار النشر : الصحراء ب81محمد عابد الجابري، مواقف، العدد -31

.81-89-81، ص 1111المغربية، الطبعة األولى،   

 في الموريتانية بالقضية للتعريف واستعمل ،8711 في البحث هذا )"حرر ،علي يعته، موريتانيا إقليم مغربي أصيل، مطبعة االتحاد-39

بموريتانيا(. اعترافه وقبل بشنقيط المغرب مطالبة أيام الديمقراطي"/ الدولي العام يالرأ لدى ولتفهيمها الخارج  
.81-85محمد عابد الجابري، نفس المرجع السابق، ص -31  

أحمد الريسوني، حاوره كمال عصامي، برنامج "وجوه مشرقة"، قناة "بالنكا بريس".-37  
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في هذه العبارة األخيرة، "على كل حال تركت للتاريخ ليقول فيها كلمته"، ما يمس 

سيادة موريتانيا؟ب  

ليس في العبارة أي مس بسيادة دولة موريتانيا، من جهتين: من جهة أّن التاريخ هو 

صاحب الكلمة األخيرة، شروطه هي التي تحدد السياسة في كل مرحلة تاريخية؛ 

ومن جهة أّن ترك األمر للتاريخ ال يعني بالضرورة دمج موريتانيا في المغرب، بل 

ف السياسي أو التقارب االستراتيجي أكثر مما هو حاليا، ربما نوعا من التحال

 وحسب ما تتيحه شروط التاريخ.

 

خاتمة-14  

أرجو أن أكون قد وفقت في قصدي، وهو إيضاح موقف الدكتور أحمد الريسوني 

وما أردت به إال الشكر واالعتراف عن  .بخصوص قضية "الصحراء المغربية"

الحركة اإلسالمية المغربية إلى مزيد من الوعي غيرهما، ودفع بحث ودراسة ال عن 

الوطني، وتوفير أرضية وطنية مشتركة بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية 

 المغربية لالجتماع على قضية الصحراء المغربية، وبقية القضايا الوطنية األخرى.

 بد من ال بد من إصالح الوعي، ال بد من التصالح مع "الوعي الوطني السديد"، ال

تصحيح العالقة بالمشرق )أن تكون عالقة بالمشرق ال بمن هم خلف المشرق(، ال 

بد من الوعي بالدولة عموما وبخصوصية الدولة المغربية خصوصا، ال بد من 

تصور الوجود االجتماعي تصورا سديدا، إلخ؛ كلها رهانات أمام الحركة اإلسالمية 

لممارسة، فال "ممارسة سديدة بدون نظرية المغربية، لتكون حركة وطنية بالوعي وا

 سديدة، وال نظرية سديدة بدون ممارسة سديدة" )عبد هللا إبراهيم(.
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