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 سياسة االنفصام عن األصالة القومية

الوقائع املتعاقبة تثبت وقوع هذا  كلّ   تصدر السياسة العربية عن ظاهرة انفصام عميق عن األصالة القومية ألنّ      
: "  سان أحد كبار املسؤولني املغاربةأبرز مظاهر اإلنفصام ما ورد على ل اإلنفصام وتدل إليه ابألصابع العشر، ولعلّ 

نفصامية أمسح ف إىل أبعاد هذه الظاهرة االولكي نتعرّ  .حنن هنا يف املغرب ال يربطنا مع املشرق سوى القرآن والقبلة "
 العرب:  احلوار املتبادل على األقل مشرتك لكلّ  ما دام أنّ لنفسي بتسجيل املالحظات التالية 

أوراقه جذور املغرب يف أفريقيا و  املغريب حول رابط املغرب العريب مع املشرق العريب بدعوى أنّ ما قاله املسؤول  ) إنّ  ١ 
ما بني  إنّ  .ال ينطبق يف احلقيقة على العالقة الواقعية بني املغرب واملشرق وحسب، بل بني املغرب واملغربيف أورواب 

ما بني بعض دول املغرب  عات ترمز إليها حرب الصحراء هو شهادة على االنفصام. كما أنّ املغرب واجلزائر من صرا
 العريب فيما بينها من " انفصام" وخالفات يرمز إىل هذا الذي سقناه. 

 ر بني مصر من �حية وبني دول املشرق العريب من �حية أخرى. والظاهرة نفسها تتكرّ 

ن املسوؤل املغريب حول واقع العالقة بني الرابط وغريها من العواصم هو التشخيص الصادر ع هذا يعين أنّ  كلّ 
 .  العواصم  العربية بعضها ببعض !تشخيص صحيح حول واقع العالقات بني

************* 

 جداً  ني هو القرآن الكرمي والقبلة فهو تصريح خطريالرابط الوحيد الباقي بني املغرب واملشرق العربيّ  ا القول أبنّ ) أمّ  ٢ 
 يكشف عن ضياع مفهوم األصالة عند العرب. 
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التعاليم السماوية اليت جاء هبا املصطفى حممد صلى هللا عليه وسلم ليس كتاب  فالقرآن يف حدود ما نعلم، ويف ظلّ 
 ان بل هو رؤية فكرية شاملة وأسلوب عيش يستوعبان حياة العريبني والكهّ د على طريقة النّساك والرهبانيّ صلوات وتعبّ 

 ل به من قضا� احلياة اليومية..تمل عليه من اهلموم وما تّتصاملسلم بكل ما تش

ة وابلتايل وحدة املصري وعنواً� على التكامل الذي يعين صالة روح احلضارة عند هذه األمّ ل أالقرآن بتعبري آخر ميثّ  إنّ 
 بدوره التكافل والتضامن داخل البنية اجملتمعية العربية. 

وجهة آلداء الصلوات اخلمس وموطنًا للطواف حول الكعبة وحسب بل هي مركز استقطاب  ليست أيضاً أما القبلة ف
 أقطارهم.  أديب ومادي للمسلمني يف العامل كله، �هيك عن العرب يف كلّ 

*********** 

ال يف منطق  منطق كّل العرب، يف  �ائياً القرآن والقبلة قد تعر�ّ  يعين شيئًا واحدًا هو أنّ تصريح املسؤول املغريب  إنّ 
هذه الواقعة دليل  وال شك أنّ املسؤول املغريب وحسب، من دورمها احلضاري وااللتزامات اليت يفرتض أن تنبع منهما. 

 سالم القيادي. ة لدور اإلالعرب خباصة واملسلمني بعامة قد فقدوا الرؤية االسرتاتيجي واضح على أنّ 

************* 

 هبا رجال السياسة وحسب بل هي ظاهرة يشارك يف تغذيتها كلّ  ة عند العرب واملسلمني ال يستقلّ قليميوالظاهرة اإل
ثون عن قيم قطرية أصحاب الفاعليات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية. اجلميع يف الوطن العريب بدأوا يتحدّ 

براز هذه األبعاد . واجلهود املبذولة إليتيةمات مغربية أو جزائرية أو مصرية أو لبنانية أو كو قليمية ومقوّ وعبقر�ت إ
يف واقعها مع   موقف وتتعارض نفسها يف كلّ ا تفرض �ّ نها أظهر من أن حتتاج إىل دليل. إوتثبيت احلدود القائمة بي

 نقاذ املظاهرهذه الشعارات هي حماوالت إل إىل أنّ  ا يدلّ ممّ  ،مكان يف كلّ عالم دها أجهزة اإلالشعارات اليت تردّ  كلّ 
وبني الكالم والفعل، وأخريًا بني الطقوس  زدواج والتعارض بني الفكر الواقعوشهادة على طبيعة اال ،وحسب

 والعقيدة.. 

************ 
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يها ات الثقافية العميقة اليت تغذّ صرار على ترديد الشعارات دون املساس ابخللفيّ ا معاجلة هذا الداء فال تكون ابإلأمّ 
هذه املعاجلة ال  إنّ تنا هذه. ة من ظاهرة االنفصام يف ميدان األصالة اليت هي موضوع حلقبعتوجيهات وافدة طارئة �

إال ابلقضاء على التوازن الفكري القائم وعلى البىن السياسية االجتماعية االقتصادية اليت تدعم هذا التوازن  تتمّ 
 املصطنع. 

البحث  ملنطق القائم واحلوارات النابعة منه .. كما يعين أنّ العرب يف حاجة إىل انتفاضة شاملة تتجاوز ا وهذا يعين أنّ 
 عن األصول العميقة لظاهرة األصالة هو املطلب الرئيس للقيادات املستقبلية. 

 سقاط املسـؤوليةالقيـادات وإ

 بدّ هلا هذه القيادات املستقبلية ال وتستلهمها وتلتزم ط الضوء على أبعاد هذه األصالة اليت تصدر عنهال أن نسلّ وقب
 سقاط مسؤولية التقصري على اآلخرين.ه القيادات الفكرية القائمة إىل إصل ابجتاحظة خطرية تتّ ل مالوأن نسجّ 

ه لوال غري منقوص وأنّ  ه قام بواجبه كامالً مسؤول يف كل بلد عريب أنّ  سقاط هذه تبدو لنا حني يزعم كلّ عملية اإل إنّ 
 سالم يف خري.  آخر لكانت دنيا العرب واإلاملسؤولني يف بلد عريبتقصري 

ف فرد من فرد أو ها فال يتميز أمام الكارثة أو التخلّ كلّ   ري هو حصيلة اجملموعة العربيةالتقص وينسى هذا املسؤول أنّ 
 مجاعة من مجاعة أو قطر من قطر. 

************ 

اريخ، ينا واجبنا عرب التدّ أمحد بن سودة حني قال : " فنحن أ املغريب وهنا نعود إىل بعض ما روي على لسان املسؤول
د� شباب الدين االسالمي يف أورواب، ووجود� ما زال قائمًا حىت اليوم نا جدّ سالم وفتوحاته انطلق من هنا، كما أنّ اإل
ملسلمني يف اسبانيا إىل ان يدعو سالمية اليت جاءت من املشرق لكان املؤذّ األندلس، ولوال بعض القيادات اإل يف

جت هنا وأ�رت شعلتها توهّ  الرسالة السمحاء انطلقت من عندكم ، لكنّ "مث قال: ".  ورمبا يف فرنسا أيضاً  الصالة،
 افريقيا وأورواب ". 

************** 
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ه ال يثبت أمام التحقيق العلمي والفكر النابع من االحساس بوحدة املسؤولية هذا كالم يصلح أن يكون للدعاية لكنّ 
 واالنتماء إىل روح األصالة الواحدة املشرتكة. 

ن يف اسبانيا ورمبا يف فرنسا مع العلم سالمية القادمة من املشرق هي املسؤولة عن اختفاء املؤذّ كيف تكون القيادات اإل
املرابطني  استقلوا بصنع اتريخ العروبة واإلسالم يف الضفة األوروبية يف عهد ذينعرب املغرب املسلمني هم ال أنّ 

 سالم قبل هذه العهود !؟. ني يف صنع اتريخ العروبة واإلدين ومن جاء بعدهم!؟ وهم الذين شاركوا املشرقيّ واملوحّ 

ربوع  اجملاهدين يف الشمال االفريقي يف �سالم اللذين قدما إىل املغرب من املشرق مها اللذان غذّ العروبة واإل ليس أنّ أو 
سالم العروبة واإل صمود اجملاهدين يف الشمال االفريقي أمام اهلجمات األوروبية كان يف ظلّ  ليس أنّ األندلس ..؟ أو 

 اللذين قدما من املشرق !؟.

القيادات املغربية أيضًا كان هلا حسناهتا وسيئاهتا وكانت هي  للقيادات املشرقية سيئاهتا وحسناهتا، لكنّ  صحيح أنّ 
 سالم يف أورواب والشمال األفريقي. ات املشرقية عن مصري العروبة واإلاملسؤولة بعد احنسار الطاق

************** 

ن نفعل ذلك أو أن هللا أاألورويب. فمعاذ نقصد هبذا الكالم حتميل املغرب مسؤولية الرتاجع أمام الغرب  حنن ال     
الدنيا العربية االسالمية قد تراجعت حبكم قوانني ويف ظل حتميات اترخيية  ما يف األمر أنّ  خيطر يف ابلنا أبداً. كلّ 

 تتجاوز سياسية الرتاشق بني املغرب واملشرق. 

ا مسؤولية التقصري منهم سالمي العريب، وعلى كلّ القيادي وفضله يف صنع املصري اإل من املغرب واملشرق دوره لكلّ 
 م والرتاجع، وواقعة الوعي والضياع. ما مشرتكان متضامنان يف مواجهة مسؤوليات التقدّ أل�ّ 

ف هو وحده الذي يستطيع أن ة والرغبة اخلالصة يف دراسة أسباب التخلّ الفكر النظيف الذي يستند إىل حسن النيّ  إنّ 
 ل مسؤولية الرتاجع. م ويف حتمّ حد سواء يف الفوز بفضل التقدّ مشرتكون على  الدواء. واجلميع ص الداء ويعّني يشخّ 

ر من كابوس الرغبة يف ن يتحرّ مستوى اإلحساس ابهلزمية وأوالفكر النظيف يعين أن يرتفع الفكر العريب املسلم فوق 
 سقاط األخطاء على الغري. إ
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ة اليت تواجه العرب يف مغرهبم ومشرقهم  والفكر النظيف وحده هو الذي جيب أن يعود بنا إىل جذور املشكلة املصريي
 جه املسلمني من أقصى األرض إىل أقصاها. كما توا

ر من املصاحل والفكر النظيف أخرياً هو الذي ينادي يف الناس أن تعالوا بنا إىل دراسة أبعاد األصالة واستلهامها ابلتحرّ 
 أس النبع. حساس ابإلحباط وبتجديد العزمية على العودة إىل ر الضيقة ومن اإل

ات يف مسرية  عالقتها ابلثوابت واملتغريّ ف إىل األصالة العربية ونتبّني تعالوا بنا أنتم املغاربة واملشارقة نتعاون على التعرّ 
مات األساسية حلضارة العرب  تسليط الضوء عليه لنكتشف املقوّ العرب احلضارية. ها هو املوضوع الذي نتمّىن 

 ا الضوء عليهما يف احللقات املاضية. ق القائمة بينهما وبني احلضارتني اللتني سّلطنالفوار سالمية، ولنستبني من بعد اإل

 


