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ألل~ىتنفععسىوتتأكر،تملم
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.7902فوفب5ننبناال-6المددء»منورالدء~

:اليومالكلمألئا

ولكنه«الزمانمنفترةدامهمتبعداليومالكلمةنأخذ
.ءانتوالءخوال9وهناووالمحيا<>9و،عيايكنا

الصمتهذاتأويلفيالنامىمنواحدغيرذهبوقد
لحزاجنىهنفيهمبلالحقيقةعنبعيدةكلهاكانتشقمذاهب
منا)باألصوات(مهأشأهبحنا~بصمتنااننا-اثمالطن
...وقيلظنعأهذاغيرالى)باألحياء(

الناسأ~دمن،أحياءبلآمراتانكنلمأنناوالمقيتة
ألعالءبأبيأشبهكنا-الفترةتلكفي~أننااألمرفيماوكل~ت
:يقولاذأ~ي
عنديالجلماءيبت~وماذا

همتيوأردتمنطقيأرادر!
قصيأمابيننا،يوجد

~وأكتسمتهمفأموا
منروجهاالتيويلواألقاالظنوذمنلهتعرفناماوازاء



منالمعتذرءقفنقفتارةكنازنة<مجاباتهامناألنفسهمسمحوا
وهمغيرهم،مننخركناأخرىوتارةالحسنة،النيةذوي
ودأبواوعجلةخفةفياألشياءوعلىالناسعلىالحكمألغواالزيئ
إالتقاسالدة9بافي-اعتادواأوواألرجافالتخرفىعلى

حقائقواألغر!ضرواألوهامالحودجرمنيجعلواأن-بجهالتهم
فوبماءوماها،،الظمآنيحسبهمعيرهاكالسرابمايكونسرمحان

مناذ،وصمتصمتيوجدأنهجيعاأوالشكفاتوقد
وفيالنوعهأامنطبعاكانوصمتنا،فاهوموقفالصمت
...كالمهنأبلغصمترب:الحكمة

التزهتهالذيالصمتبموقفنذكرأننرىالمناسبةوبهأه
السياسيالفسادضدالمغربفيفتوالهاكناوقتماه~ة-ا~وفة
وانسجامألواحدالحزبنظامباسمبالدكتاتوريةالحالمينوطغيان
وقتشذنشأفلملغيرنااللناالمغرب:المعروفالشعارتحتألحكم
المغربيبقى.نأودنابل،وحدهملهمبالمفيكونأن

أبىفقداثهارادةمنالشعبإوا«ةانوحيث«أجعينبةللمغار
.كافةألهلهالمغربيظلأنإالاهه

ذاتممثلوناوقف-قاممنبالعهد-وماالعهدذلكففي
آمامالصامتةالمعارضةموقفستشاديأالالوعليالمجلسفييوم

الساسةوسوءاألوضاعفسادهنوأألمةالبالدتعانيهماأصبحت
ود.مى،يات8واألحقوقأبسطعلىوالعداوةالحكما«واستبل
اللتينوا~رضةالحريةموتخنقومحاولةءوالقوأنيناألنظمة
«تابةالمهمةغدتحتىذرعابهماوأشباههمالطوأغيتضاق
األحرارعلىالخطرشديدةبل،عميرةالتعبيروحرية،وألنقا



.الحالينووجالهائمظلمالعهدذلكمنهم~عد«ذهبالذين

أييومئأاتخذنا»أأليالصامتالموقفذلكفييكنولم
تعبيرفيهكانبل،والمفسدينالفسادأماماستسالمأوفعف
منحقأيعنقطبذلكتتنازللمالتيالمعارضةعنبليغ

وتارةءبالكالمتارةوأساليبهاوماثلهاتختاركانتوالتي،حقوقها
أبتهذافهملسوءوتالفياالكالممنموأبلغالذيبالصمت
الناطقيفصحأناالستشارياطالوطنيالمجلسداخلمعارفتنا
الصمتموقفىمغنعن_ه958ابويلدورةختام~عندباسمها
غيرعكنةأنهادفةممارتلقد:فقالالدورة~لهتهألتنالذي
عنواالمتناع»الكوتألحزبفضلهأأأجلومنبالمففي

ونخدع:نفسناالنخدعحتى<ابحلساتهز»خاللألمناقشة
كلعنفتنعكمااعليةديمتوهوية<معارضةبوجودالشعب
.نظرنابوجهةمحتفظينتصويت

العامأيالوعنا«الحاكمينعندألتباسكلرفىوهكأا
أأخلالفعالأثرهالبليغالصامتالوقفلذلكوكانالسواءعلى

البالدعلىالنروضالحكمنوعفضح.أنههيثوخاوجهالمجلس
ألشعبوحذر«الحرما~علىوالعاوانالبغيبسياسةوشهر
كانواانعلوناألوهم~يجزئواوالالينواحقأألحراروبصر
.مأمنين

نتكلمأنعهدنا--كمانريافاغاألكلمة~خأإذ،واليوم
كالمناوسيكون،لصمتنانتيجةوذلكوهمواحةوحريةبصدق



بماالصدعمنبهنؤمنبلنشعرماوبد!فع~صمتنامأقارعلى
.غيرنايسر«بماوالجهر...أمرنا

جديدةحلقةإالليىأ~ىمرةللكلمةأخذنااذوبديي
.فترأتمنعليهأطمهمايتهي9الذيالحدثمللةمن
يرلدي9اعيماك.~عليهماكازالىاالشارةمجدرسبةالماوبهذه
عويرميبلفيالجهادقادطالماالذي)فاليواديأيموز(السهير
شاكلهنتيجةيعتقلماكاز~ااالنكلينحكممنوطه

منخرجكلمااعتادولكههمفيالسديدةومواقفهالسيامي
اعتقالهبببانقطعالذيالخطاباستأفالىيعودأذالسجن
خطابمتصفنيمرةاعتقلأنهيروىومثاالجماهيرعلىوهويلقيه

اسرععهماأفرجو~دكاملةسةبالجنعليهحكمثم،له
فخاطب،أعتقالهتمحيمامنهامخطبكاذالتينفمرالممةالى

قوطعتعدمالكمأقولكت(وكما:بقولهجديدمنالجمهور
)..الدبقة.ألمرةفي

للعراكبأن،التذكيرإلنحتأئجفهل،تقدمماألىوباالضافة
يسمىمامثال~~بهأأونعيالقولوسيلةغيروساثلالياسي

اليكونهأواألثوالشأنمنلهايكونقاالتي)السلبيةبالمقاومة(
أيضاإلسياسيألعراكوساثلومئوا~جةالصاخبةللمواقف

عنبهألتعبيريقعأأليالصامت)الرفض(بموقفيعرفما
عدمبقوة(يعرفها.وءواالستنكاروأالمتناع،ءألسخط
و~«وألثبات،االصرارقوةعنعملياتعبروهي)الحركة

اليومنصلوحينما.الجاهلينعنواالعراض،االعصاب



أ~ىعرينثماالمطاعالواجبنداءنلبيإغاالحديثمنانقطعما
هأافيالتبعةوخطورة،الموقفبهولالشعورمايكونو.عمق
وشداثد،مصاعبستقالل9امحنةمنيعازءمافتىالذيالوطن
..نهايةوا«حدلهايعلمالوباليا

ارسالإاليعنىأناليمكنالصمتفترةمنوخووجنا
كلمنالمغربيبالمجتمعتحيقالتيباألخطارمنذرةالصيحة
أوضاعتصويرفيبيناصريحاقولناسيكونأخرىوبعبارة.جانب
بهانحسالتياالالمعنالتعبيروفيأنواعهااختالفعلىالبالد
،ففوسناتمألالتياآلمالوعننفسهااألوضاعهأهبراءمن

عقبعلىرأساقلبهاالالهادفةجهودناوتسندءعزائمناوتقوي
موواقعوأأليالعامالصالحيتطلبهاألياألساسيالتغييرنتيجة
أتمواضحين~كعادتنا-سنكونوهكذادافعمنلهليس

هنهمالحاكمين-المسؤولينكافةومعأنفسنامعالوضوح
وفيومسؤولياتواجباتمنهملكلاذالواء-علىوالمحكومين
:الحديث

.رعيتهعنمسؤولراعوكلراعكلكم

ونواجهكاملةالمسؤوليةفنتخذبأنفسناأنبلبذلكوعمال
مقصرينوالمترددينوالهيابينغيريستحقهبمااألمرواقع
حاسمةنريدهاالتيالجديدةالمرحلةهذه~فيأنفسناونندب
المنكرعنوالنيبالمعروفواألمرالخيرالالدعوةبواجبللقيام
.بناءةصادقةنزيهةمعارضةباسمهذاوسنتولفاعلهكانههما

اثهرضىغيرالنريدبل.شكوراوالجزاءكلههذاعلىالنويأ



أ~ومأكمواطنينممانةأالأداءهنأكؤالىنطمحوالوالضمير
اذ(شاطوبريأن)الشهير.لفرنسيالكاتبعنهعببماهذافي
الأوضأ«حكمتحت-حقبخيربالديانوجدتلو:قال

ولكنعاهةخطرأأمتياثيحسبةأناانسيئامواطنالكنت
حيثصالحمواطنفأناولهذابخيرليستبالديهرأناعتقادي

.والعالجاالنقاذبوماثلعليهاأشيرأ~

:الضميراختار

«الدهبأمريمتمهوهنالصالحالمواطنأنفيمراءوال
لكيالستطاعمافيويبذلومالحها~هامافيهبكلويعن
أاثمايحتكمإلصالحالمواطنأنكماأحوالهاوتزدهوأوضاعهاتسلم
،قيلكمااالنسانووبحيصاحبالذيفيقالهذاالضميرالى
أوالضمير)(باختباريسمىلماصاحبهلخضعاالحتكاموبهأا
أمر»حقيقةيدركأنلالنساناليمكنهزأوبدونالنفسمحاسبة
إمالحهابغيةاألخطاءكشفعليهنيتعذوو~»سر«وكنه

.اجتنابهاقصدالزالتعلىوالوقوف

الفواحشفيوالتماديوالسيشاتاخاياعنالتفاضيأما
طيلاألباعلىواالصراووالهلكاتالمفاسدفيوالعنادوالمنكرات
ليسباثه»ومنوألعياذألضميرفقدانعلىيالهذاكلوالترهات

وقيمة~هةكليفقدوبهذاأمانوالعهدواللهالذمةضميرله
«أبهالغشويتخأالقيمكللديهوتنعدموكمواطنكانسان
في(لهمقلوبهميطهوأنالثهيودلمالذينأوالئك«يآنهوالغدر
.)عظيمعذاباآلخرةفيولهمخزيالدنيا



ذويالصالحينالمواطنينإلىاليومالمغربأحوجوما
منويصلحواقيامخير.مورهعلىليقومواالسليمةالحيةالضمائر
والهدىالرشدمفازقفيبهويسيرواماساءأحواله

:االستقاللعة

فيجنقداالستقاللفيخيركلأملالذيالمغرباذ
الماهاألهمحعلىأدعياشهأوه«عاتهمنفةيدوعلىعهده
.والبلوىبالمحةتسميتهفىمبالغة

عنتهاالستقاللمنذيعانوهو-اليومالمغربأشبهفما
احدىبهتكنكانتالذي)المريضالرجل(بذلكوبلواه
قواهابسببهوخارتكيانهابهفاعتلالفسادفيهاطفيالتيالدول
أمرهافيواحتارتالتدهوروأهمابهااالنحاللفيهادبثم

؟منقذمنهل؟خالصمنهل:تصرخوأصبحت

حلمنذالبالدتعانيهاالتياألزماتحقيقةندركولكي
أنيجبكماغيرناونصارحأنفسنانصارحأنيجباالستقاللفيها

النصوحالماهرالطبيبشأنخفاياهالنجلواألهورغورالنذهب
.الصدوقالبارعوالمصلح

.البالدينهكالذىالداءتشخيصبهنباأماوأول

هيالباثاالعهدعنمهلكة~ةأمراضاورثناأنناالشك
.وطوعابهااالحتفاظسمحوقداالستعماربمخلفاتماتسمى
فيالمغربعلىككمرا)ناألجانبالمالحظينمنلكثيركرها



.االسفاللعهدفىالحسابأأحسنما:بفولهما~إل~»

مناليوملحاأنجزناهبماافاالعتاالنصافمنكانوذا
أيضااالنصاففمنالمخلفاتتلكمنكثيرعلىالقضاء
فنيةضروراتألجأتنابلمجيعاعليهانقضلمبأننااالعتراف
عناصرمنكثيرمع)السلميالتعايش(مننوعالوغيرها
االستقاللعهلجعلعاومنشآتهونحلفاتهومظاهر»متعماراال

التياآلزمةفيباوزاجانباهذاكانانولكن.نفهمحمتناقضا
لمانوخطرابروزاعنهاليقلآخرجانبيوجدفانهفيهاتنخبط
.أكثريكن

بالنبةيكنلماالستقاللعهدان:صريحةوبعبارة
وخضنابهطالبناالذيا~ذلكوالثب~ب

تسميةمنفليسقرنربعمنأكثردامتمعركةأجلههن
عرفستقالل9اعهدفيالمغرببأنالقولاسمهبغيرالشيآ
النهايةفيوكاناالستعمارزمنتحملهفيماعموماأنستهربمامحنة
أركانقرضتالتيالثورةهذهوالشعبالملكثورةاندالعفيسببا

وقوةبايمانوالشعبالملكخاضهاوالتيقصير.مدفياالستعمار
آماالالتحويرورجالاألحرار~مرأفعمبماإالالتقاسوتضحية
المصير.وبحسناثهبنصروثقةوحاسا

بكلماتفيرتموعانالمباركةالتحريريةالثورةتلكغير.ن
األملخيبةذحدثتأحديظنهيكنمالمالىواستحالتأمف
معوصيرهامدلولهامنماأفرغهاالثقةوفقداناحماسوفتور



التيللغثةبالنسبةإالمسمىدوناسماوالتجارباأليامتوالي
واالحتيالالمكربوساثلاالستقالل~الوجهعلى~

غنيةلهاوجعلاستغالالاالستقالللهافكان،واالختالس
المناصبأعلىالوتصلا~رانبهلتتسلقسلماواتخذتهومكتسبا
.والرتب

:والمحرومالمحظوظاغر_ن:
الثروةاحتكارمنالفئةهذهبهقامتماوبسببوهكذا،

الشعبوجهرةالبالدثروةوتسخيرمكاسبهاواختالسالقومية
نوعمنوهموالمنبوذين،والمحرومينالمغلوبينمنتتألفالتي
استقاللهعهدفيالمغربأمبحاألرض)في(بالمعذبينيسمىما

عهدأظهرهمالذينالمحظوظينمغربأحد~اثنين:مغربين
وساثلمنلهمويشرالنعمعليمموأغدقبهموبراالستقالل
وال-متميزةطبقةمنهمجعلماوالتعاظموالرفاهية،االثراء
وعلوهمالحرامالفاحشاثهمثرفي-وصيرهم~ممتازةنقول
المخلوقاتكلإلينظرون-االرضفيواستكبارهمالناسعلى
أصبحوهكذاشهواتهم؟وارضاءلخدمتهمإالتوجالموكأنها
حقهومابينتمييزكلفقدواوكأنهماالرضفيألمفعمونأولشك
دنياهمفيانهمفاتهموالكنهمفساقأومنفعةهوماوبينوباطل
المتعفنالراكدالماءسطحعلىإاليطفوالالذيبالطحلبأشبه
..عليك.ويوملكيومويومان:قلب،الدهرإنفاتهم،كما

أبناءمناألعظمالسوادوهمالمحروممغربالثانوالمغرب
القطعبلاالستقالل)(ضحاياأنفسهميعتبرونالذينالشعب
ويساقفيقنع،ءويحرمفيطيعيؤمرأنإالحقمنلهليسالذي



~~وال~الالذيوبهشاكراحامااواضيا~
سواهمكرو«

األولا~بأرادالذيالمؤدا~ىءالواقعهوهذا
العافي.الشقيالشافيللمغرب

:خلياالأالفساد

فيالقائمالمامالوضعحقيقةماعليهنمورأنأودناواذا
:عبارةهنوأبلغوأصدقأ~نجدفالستقالل9امنأالبال«
باالستعماركذلكيدعيانيستحققداأليالداخليالفساد
انقراض-بعاحلتساثاةأهليةطبقةأنباعتبارالداخلي
أألوفيالنصيبلهافكاناألجانبالمستعمرينرهطمحلالحماية-
وانتزاعالمراتبواحتاللالواردامتالكفياألسا.حظأو
بأوصافهااألقوامونصفاألشياءباسمائهاءنسمياذونحنالمغانم
بدافعهذامنشيآعلىالنقدمبنعوتها<األفعالونذك
نصاةبلوكال--حاشاوالحسدالغيرةأووالغرضالشهوة
ءالمساوى،وفضحاطقائقباعالنغيرنافصاقكماآنفسنا

شاملةحركةألشعبفيأوجدتالتيالشاذةباألوضاعوالتشهير
منحركةوكل،واالمتياهوالسخطوا~التبرممنمخيفة
الطالت-ان-المحالةوتؤدياألحوالبسوءتنذرالنوعهأأ
.المعروفالمحتومومصيرهاالطبيعيةنهايتها

كله:شرآستقالل9أليس

عهدمساوى،عنصراحةبكلتحدثناقدكناواذا
الحقيقيباسمهفسادمنفيهواستفحلماظهر«مميااالستقالل



اليتسعالمقامألن،ال~يحاتئويحاعنهبألسؤولينوند«نا
يحصىآنمنآكؤالمفسدينعددوألن،وأ~للتفصيل
ءنحير~دونوائقباشحللمثالبالتعرضأرأذأنناذلكمعنىفليس
هسناشيآكلفيصرحا،نكونأنعلينايتاالنصافأنبل
-ولهزأءحلوةأوكانتمرةالحقيقةنكتمفالءسيثأأوكان
ءاالستقاللبمحنةماسمينا«ذكرناأنبعدعليناهواجبانرى

كلننفيآنوالسعياالشقي:وبالمغربين~اخلياللوبالفساد
النعياننانوضحبآنوذلكموقفناله~ضقدفهمسوء
ولسوا«للبالدبالنسبةكلهشراالستقاللانكتبنا»بمامطلقا
.وموقفناقولناءتفكيرناعنشيآأبعدفهذا،الشعب

االستقاللعهدعنبحديثنانقصدلم،أخرىوبعبارة
قساوةمنمافيها-علىتجربتهأنو.زماتهومشاكلهومصاعبه
وفاشلةسلبيةتجوبةتكنلم-المحظوظةالفئةلغيربالنسبةوشقاوة
أحديدعيأنواالنصافوالصراحةالحقمنفليسالمائةفيمئة
جانبهلهأنبلمسيطواشراكلهكاناالستقاللعهدأن

وبذلت<مشارينءأنشثتمطالبفيهتحققتأنهذلكءااليجابي
وشعبهابالبالدمحاسارالمياديننحتلففينتائجوأ«ركتمجهودات
كلبوشروقد.والتقدموالتجديدوالنموالتنظيمسبيلفيأشواطا
بقدرونفزت«فكمةوتصميماتوخططبرامجوفقهذا

وبكلمةاالمكانياتويسرت،الوسائلىلهااتخذتأنبعلالمستطاع
لعهداالنشائيالجانبعنالحديثنفصلأنشئنالو«همريجة

فنؤكدرأيناولهأانجعلالحديث<وتشعببناالتو«<لطالاالستقالل
ومنشاتأعمالفيعها»منتجلى~أنبنبنائيأجانبألالستقاللأن



بعضو~يرالمناطقوحدةهالمثالميبلعلىهضاألكر
منغير«معوطيجيئىوانشاء،القوميالترابمناألطراف
و.ممد.ر،المحررالترابعنامجالءوتحقيقوالنظاماألمنقوات

و.لقيام<الميادينمختلففيانظمة«إ~اث،حديثةتشريعات
امحرياتميثاقواعالنوصناعيةواقتصاديةاجتماعيةبمشارين
هز.وغيروعمرانيةومحيةثقافيةبمؤسساتالبالدوتزويدالعامة
.جاحدأواالجاملينكر»والواحدكليعرفهعا

وقيمةوشأنأميةمنلهمامعااليجابي.مجانبهز.والكن
االستقاللمنذانجازهعلىقادرينماكناكل،،ننرنافييشلال
فمما،الهممومدقتالعزائمومحت،النياتخلستلو
الواجباتاداءفيمقصريننزالوماكنااننافيهشكال

كناواذا.لمؤولينكو.هلعلوالمؤوليات~لتاة،و.ألمانات
لعهدااليجابيبامجانبقانعينوالاللبياإلنبعنر.فينغير

سوءمنفيهبداعمااألعذارنلتمىأنيجدينافما.الستقالل
الواقعباألمرنلم.نو.~حالرشدمنوهل؟و~هال
؟كانعاأبدعاالمكانفيليى.فنقول

سمينا»فيمازادتأوتبيتالتيهيالمواقفهذهمثلان
واقعهايعيشالشعبمازالالتيالمحنةهز»االستقاللبمحنة
سنينمنذومعنويامادياأذ~هاويتحملالمؤلمالمضي،القاسي
كثرةفيتتمثلقائمةوهيفيهايجادلأنيتطيعومن،خلت
(ضحايا)علىإالوطأتهاوشدةاألزماتووفرة،وتعقيدهاالمشاكل
.االستقاللعهد



:زمأت9واالمشاكل

ومنها،وغلفاتهاالستعمارعنالموروثةفمنهاالمشاكلأما
تكدمتمعضلةمشاكلوكلها،االستقاللعهدفيالطارئة

وحق،الصائبةالحلوللهاتجاأندونوتفاقمت،وتضاعفت
أنصافلهاأوأعطيتمطحيةحلوالانماحلةلحلهاوثرا~اتي

يأتينامنكلنتحدىأنوهوهذامنأبعدالىونذهب،الحلول
أمبحنافقدهذاوبسبب،الملوبالصالححلهاحلتبمشكلة
نتطعوكيفمقأحديدريالالقائمةالمشاكلمنركامانواجه
.ويرفييجديبماتسويتها

،حلولبدونالقائمةالمشاكلنتيجةفهياألزماتوأما
والسياسةالحكمأزمةوهياألزماتأمأواألماألزمةطليعتهاوفي

ماليةأزمة-مثال«اليهاوتنضافألدولةأزمةأيواالدارة
منالمجتمعوأزمة،التعليموأزمةاالطاراتوأزمة«وأالقتصاد
،الغدوخشية،الحياةوهم،وبطالة،ومرض،وبؤس،جهل
،تنقضيالمشاكلفالحياةوهكذاوالخامةالعامةاألخالقوأزمة
.وعرومحظر:الشقينيةالمغربوفيتنتهيالوأزمات

الدولةأزمة

منللمغربماكلعناحايثاآلنيتعذركانوذا
بأممميناهعاالعريضةالخطوطنذكرأنبنافجدير،أزمات
وهزالهااالطاراتضعتف:تعيوهيالدولةأزمةأواألزمات
وتسخيرالنفوذواستغاللوالسمسرةالرشوةوانتشار،هاوعجن
واضاعة<والمحسوبيةالمشروعغيرلالثراءالعموميةالوظيفة



ذأخل«الفوضياط~الوتبأيرالموا«واتالفواألعمالاألوقات
الحكاملدروألحيبثالحرمةوفقدانألسلطةوانحاللاالدارة
فيوأ~«والمترددواالرمحالألتنفيذفيوالتسويفوالممطائة
واهاذ«المسؤولياتمنوألحروبالتيبرفيواالختاللالتدبير»
الوهميالعملأوقاتفيألوظائفعنوالتغيبالسهلةالحلول
أطرافوتجاذب~هيأنديةال«أرية9أالمكاتبوتحويل
وألقهوةالشايلشربمقاصفالأوالصحفوتواءق،احايث
وعئ،االداويألعمل.وقاتأثناءو~بمالذوأكلهاوف
الدولةهمائحفياالدارةيقصدونالذين!لروا«»زومسمعموأى
ونحا~~األجانب--غيرالناسومعاملة،لصالحهمأو

الذيألمهيبالشموومايسمىوفقدأن«وخشونةوجفوةوغطرسة
ءألمانتهمؤديا»لسؤوليتهمقدرالودبب»واعياالموظفيجعل

أوللمرؤوسينألرؤساءمعاملةفيالحزبيأوالعنصريوالتمييز
وألتاليسالتزويرفيوالبراعةءباالدارةصلتهمفيالناسمعاملة
أموالمنللدولةماواختالمى،ألناسررأموالابتزازفيوالتفنن
علىيارعاالوظيفوتسخيرءألنفوذاستغاللطريقعنومواد
وارهاقيقال~~فيماالمئياراتبلالماليينعثاتبعضهم
ءوالرحالتوالضيافأت«الحفالتبمصاريفانياتألمين

ءخجل.الغوحشحةفيكلهبهذاوالتفاخروالوفود،والتبوئت
وألرفاهيةاهشألفبالثواءالعقاب-منخشيةغير-فيوالتناهر
ءلألعمالقلةالمعروالروتينيةالشكليةاالجراءاتوكثرةالمكشوفة
«اري9أنتاج9اونقص~ريفوالمكلفةلألوقاتدا~
وقيامعمالاطفيواطلل«والغش،ائتصرفسوءبسبب

الخلقىالفسادوتسربالدولة«اخلواال«اريةالسياءيةاألتطاعات



:الكتراثوعدمالماضيةالتجاربودورسعبر«نوأاعر:ض
وأستطابةالعامالرأيوازدراءالوجيهةوأالنتقاداتبالمالحنات

أيالسياسيوألتصابيالفخمةوالغيالتالعاجيةاألبراجفيالحياة
حلةاضفاءوعدم«صبيانطابعذاتوتصرفاتأعوالاتيان
،كلمنبعضفهأا«»ألسلطةالوظيفةعلىوالهيبةوالوقاواجد
لفسادواأللوانالخطوطنحتصرةلوحةلذايوسمكثيرهزوقليل
وهذأ،لهالحكمالذيمنهاالنادرأالبالحاراته»االد!ويالجهاز
تنز«أزمةوهي«الدولةأزمةفيأساسيأعنصرأيؤلفألفساد
.الهقدر9وأ~ألمنقلببسوء

!ةالحل~

وتشتهو«الفا«أهيفتضحأنالمؤلممنبلالمؤسفودز
األصواتوتي«~ذاياهيىتتش<أخارهوتنالشزعناصر«

األمربياهمألذينانمؤولينهةتتحركوالوالثت«ىا~في
الفساينأيايعلىوالضربالفادلذلكنهاشيحدلرفع
<والصرامةألشدةبنتهىوذلكالواءعلوالصغارمنممالكبار
منأو~الفساديقفأنألمؤولونثك9أويتنظفهل
حلماكاز~زة؟هأايتم!نيؤملونهلأو«نفسهتلقاء
.والكراماتاتبائمعجنوهنألدولةوأرماثااممشاكل

أنناعلقوياألبرهاننقيمتقع9معجزاتاتنظا.وفي
فىألتصرفنسىىفاننايكنومهما«.صالحكلعنعاجزون
ء«ا~ومعاركءجبا«ةبجهو«إالبهنامانفألذياالستقالل
واط-آمالهكلالشعببه!ناطوالذي«جسيمةوتغحيات



)صالالنغوصتسلمأنكادتمرةبخيبة~نادراأال~فمنية
.محياةمعهليست

يمكنأو،يعقلفهلاالصالحيتطلبالفسادانوحيث
المفسدين؟يدعلىهذايتمأن

مصلحأ،المغدينقلبأنبممكنوالبمعقولليس
وضدالمصلحينيدعلىإالاالمالحتحقيقالالسبيلولهأا
.والمفسدينالفساد

كرامةأومعجزةبآيةرهنابالدنافيالفساداصالحوليس
كلفياالعتمادبلمنتظر)(مهديأيبظهورمقيداوال

.غيرنادونأنفسناعلىتعال-اله-بعداالصالح

الدولةبأنالقولفيلحظةنتردأفالاالصالحمجالأما
«وحكومياسياسيامنظمةاألمةتمثلالنهاغيرهامناليهأحوج
،ونظامهاءجهازهافييتجلىالمغربيةالدولةوفسادءواداريا

.وسياستها

آنالبديعيفمنالدولةاصالحينجزأنيجبكيفوآما
االصالحيتناولأنبهذاونعييقال~~كماالبدايةمنبياأ
الرثامةتمثلبصفتهانفسهاالحكومةأي،الحكمادارةآوال-~

.الدولةفيالعامةوالمسؤولياتاألعمالومصار،والقيادة

أيالدولةرأسمناالمالحيبدأ.ذعلمتفقينكاواذا
)خرىالحكومةموتغييرهل؟وشكلههوجوهنوعهفماالحكومة

؟االستقاللعهدفىالمألوفالنهقعلىتعديلهاموعودأو



ليىالرعهذامنتعديلأوتغييركلأذهيالحقيقة
(ألنه،وشلهعقمهعلىالماخيةالتجاربدلتوقد،بامالح

~لقمازدارتركمرةكلفيبلشياالفسادأمرمزيغير
وتأليفوزارةسقوطاالنستفدولم:الشا~قالكماأو،حالها

ااذاوزارةسقوطمجديعىوماذانوتىبالتلكملأ~ى
والصدتى؟العدلعلىأخرىتقم

تنعرفىأذاالمالح~عننتحدشرونعنهيفوتاوال
عنيرموذالذينومم،الرأيفيمخالنونامنلموفباعاز

عنيرضوذأنهم0لمجر0البال0مذفيواألوضاعاألحوال
نيا0فيوألراتعبالحقيةاليعترنوذبطيعتهمومؤال>،أنمهم
.أزمةأوشكلةوأية0ساأي0وجونيكروذ،بالمغربالنامي

الوطنهذافيمايرامأحسنعلىشيآكلأنويدعون
.كانعاأبدعاالمكانفيليىوانه

يطالبونالمعاندينالمسؤولينأوالسياسيينمنالرهطوهذا
ماحولهاالتبصرحتىريشهاتحتوآسهاتدفنالتيالنعامة
:الكريمةااليةعليهمتنطبقعنولعلهم

فيسعيهمضلاألينأعماال~ألنرينننبثكرهلقل
.صنعايحنونآنهميحسبونوهما~نياءالحياة

:مبهباالنقالاالصالح

الفسادعلىالقضاءالىالسبيلأنهنعلنءصريحةوبكلمة



و~0الفسادهأأيستأهملانقالبيأهمالحبواسطةاالألداخلي
،أ~بألنظاميمتانمليماوفمعاالبالدفيىيقيملمفساين0

.المثلىوالسياسةألصالحةوألقيادة

بوسأئي.ن~نوياال-بهننا«ي-كماواالنقالب
والوساثارألسياسيةوإالسزليبا~لية،بالطرقبلوالمنفالقوة

.ومقنأحقاأنتالسنمصلحن1علىالتشرمعة ~..~~•~

أنبعدنقالب9اهنالفوةهأاألألحاجةأشافيفالبالد
هتى»ونسرأنا~لهناليهآلمأألىا~يريةثورتناأهرآل
لهايبقولمءوللوعايا~»ألمناسباتفيإالالتذكر؟مبحتأنها
نفخرأنلمناحقواذاءألوعليالتأريخمالذكريأتغيرشأنمن
ألسيادةميبلفيأنتصاوأتهنحققتهوبماالمبأىكةالثورةبتلك

هأكان~أنعلىممفدأطأشانأسففانناءواالستقالل
<وأالندثارالمفاء

•األولها~فققتتاالجبارةالثورةتلكأنوحيث
معاوأ~الرمزيةألمقيادةتحتوذلكالوطناستقاللوهو
اننيمكأفالة«وأ~با_حةاثهتغماه-ال:حلللنك
خلفقيادةتحتبحعأ،األمةغوضهاهالهيانقالبفيتتجاد
الثا~؟الحسن-اللةاحلألألملك

الماضيةانثورةمنأ~مأالجديداالنقالبيصلوهكاا
أليومانقالبنهوت«أألباللكوثبةاالبنالملكويواهل
ءوى~9بصراحة~-إننااألمس.لثورةوتكملة»امتدادأ



أسرعوسيلةوالجتمعالدولةوأمالحالداخلي0الفاأوقاععل
وقت،الفعالةاهكيمةالمرعيةةبالطاالنقالبمنوأجدى
•والعمارالحقعصبةحولهومناالنالحناللكجاللةتيادة
وألكفا«ة•ستقامة9و.االيماذرجالمنمالحةجديدةنخبةأي

مخرجالاليهونأعو•بهنؤمنالماياالنقالبوهأا.والؤولية
وتكبالمجتمعفيالحياة0عدألتير~-:الرتكعنهحقيقتهفيه

.ورنعةنهضةوأألمم،و~ةقوةاالول

من-رذعنعبرقدالثانالحسن.الملكجاللةولعل
العبكليهتدشينبمناسبةأخيراألقا.الذيالخطابفيذلك
وقت«زر0ألبال0لهذنضمنأنامكاننافيسيكون:قألحيث
..سليمالمجتمعتحول-يجارىال

لديوالماخياالسبوعفيجاللتهمربحأيضاالمعنهأأوفي
الملكوالديألفقيان6لقد:قا_الباريسية(لومند)جريدة
الذيألملكأكو:أنفيجب»أالستقاللالىألغربقاداألي
.المغربوينظميبي

بل»ورجالهءووساثه»وظووفه»شروطهانقالب«لحل
ءواألمةا~ولةالأساؤوااألينا~ونوهموضحا«ه
عدالةهءاهعدالة9إمحدالةوالءا~الةعقابفاستحقوا

...يكونيومنقالب9أ

السامحةائختارةوالنخبةالملكبقيادةهللمنوب~وفإذا
للسردسيقول0فأنهالمنشوداالنقالبيحقق)نهحولهعن



ان~و~حيوةبماحبلىكانتانألحوادثوسيسبق!!قف
بهاا،باالنفجاردتهلالتيالقنبلةفتيلةالتعبير~بهذالنا~
محتملةأحداثاو)هلهالوطنعلىاالنقالبيونالمصلحونسيوفي
.وخواتمتطوراتمنلهايكونقابمايتكهنآنأحايستطيعال



الساعهمسكأل
االسورمعركأأو

.7962نوفمبر72االتبن2العدد،»منورالد«~

المغربانبهذانعيالءستوراللأومعركةالساعةمشكلة
ضامعركةمنأكثريخوضوالء.خرىمشاكلاليوميعانيال
-جعلالذيالداخليالفسادوهوالحقيقيباسمهسابقأسميناهما
جديرةغيرالشعبمناالعظمالسوادحياة-االستقاللعهدفي
!بأمفا»واالمنكودوطنهمفيالمواطنونيحياهابأن

انعافتتدجديدةأومعركةشكلةأذبذلكمانعيهاذ
العبيواجههاالتيآوالمعاركالمأكلقائمةالىأأليامهذهفي

بل،واالستقاللبالحريةظفرمذبالدهفيالمتبعةالياسةنتيجة
موقفسببالمقدمةفيأمبحتقدأوالمعركةالمشكلةتلكأذ

بهواعطت،العبترقبهطالماالذيالدستورقصيةفيالدولة
ا~ددمنكير،سواتمذميالدهاحاطوالذي،الومرد

مجلىأزمةهياولىأزمةالىهذابهفأدىوالغموضواالرتباك
لتقذفاالاالزمةهذهمناليومالدولةبهالترجثمالدستور،

فياالستفتاءتانوذعنباالعالذشأتآخرىأزمةفيبه
...للوجودبعديبرزلمدستورشروع



ازمةبدايةليشكلالمنتظرألرسميالدستورفيستفتاء9اإن
والحياةالديمقراطيالتنظيممجالفياالنمنذالمغربيعرفها

االزماتنوعهنتكونانألمتوسعمنمةأنوهيألدستورية
فيتجلتوألتيتاريخهافيا~ىشعوبعرفتهاالتيريةاالستو
االحوأروبين~موهمكمينالجابينوشديدطويلصراع

.حقاوالديمقراطيين

خالفأساسعلىتقومأغاألشكلذلكمنأزمةوكل
والشعبيالحكومي:معسكرينبينخطيرومياسيمأهبي

أالمربهينتهيالذيالدستوريااليمترالحيالتيارمنهوباالخص
يمثنوالالشعوبعصرهوعصرفيخصوتمأالنصر،الىأأثما

تجدولن،خلقهفياثه(سنةالقاعدةفذ»عنيشذأنللمغرب
تبديأل)اثهلسنة

منأكثريومكلوسيتجليتجل-قداليومبنامفوفي
>الندخلالدستوريااليمقرالحيايالشبيالمعسكرسالفه-
نصطلحانيمكنالتييةوالالشبوهةالعناصرتلكطبعأ
سترين)وات(بالمتمقرطينالطيب-منالخبيثليتعينعليها-
ولمسايرةأنفسهمفيلحاجةالدستوريةالديمقراطيةادعيا>وهم
الماخيفيحقيقتهمالتخفىالذيناوالشك،الجارفالتيار

عليحيلهمالتنطليوالذين،المغربيالعامأيالعلىوالحافر
مرآوخبرهمعرفهممنكلوبهتانهملزورهمينخدعوالأحد

.وعالنية



وركنأ~نقاا.نلحامعورفغير«ستروفيأالستنت«إن
ائديمقرا~وأنصارألدولةبيناألولىأئساعةمنذالخالف
بينعراكحقيقتهفيوالخالفأثغةالنالأ~ويهاالستو
~متكافئةفير!لعواكهأافيوادساثلوتيار«زدينمعمك
ئلحقالنصرألنبعيدا«أوقريبا~وفألعرا_مصيرولكن

بأمرهم.كمونالحافعلمهماو~ية

ارا«تالدولةأنفيأوالعراكألخالفذلكو~
فاتتنازلوكلوءأالستومشروعبوضعهأوحلتختصرأنوتريا
أستفتاءعلىتشاء~وكيفتشاءمتىعرضههوبهوتسمحعنه
سبيلفيألمرسومةالخطةوفقتجريهكماوساثلههيقلكعام

يرياأخوىجهةوهنءجهةمنهذإ«النشودةالضالة
بهالحمتعترفالتيألوا~حقوقبحعوسوأيمااناطنونالو

فقدمةوفياالستقاللهنذةالمؤكوألعهودالمشروعة<ألقوانين
ءالواعية<السياقءالمتحررةأالمةهقالمقدسةالحقوقتلك
تأسيسيمجلسبواسطةاماالقوهى«ستورهاوضحفيشياةال

الحرةاالممهنغيرهاشرنصحيحا-شرعياتمثياليمقلهامنتخب
مسلموجيهلسببا.نتعذر.انواما<وغيرهاافريقيافي

بىمهمتهيتولأنالمجلسذلكا~اب
كلويملكءألبالءفيوغيرهأالسياسيةتجاهات9اساثريمقلا~

ويكوناالمةعننيابةورالدمتبوضعللقيامالمطلوبةالصالحية
ريثماودةمحلأنتقاليةفترةفيبهيعملمؤقتاطبيعتهاالستووهذا
والء_هةألنهائيالدستورلوضعتأسيسيمجلسانتخابيتسن



ليقولالعاملالستفتاءألمؤقتالدستورذلكيعرضذ1منماغ
.والتأييدالممادتةقوةويكب،كلمتهفيهالعب

اوليكونأنرياالستوالديمقرالحيالمعسكريريدوبهذا
الصالحينأوعقليهاالشرعييننوابهامنعمناالمةبهتحكمدستور
الحرةالبالدغيرفيالشأنهوكماوحدهاالدولةمنعمنال

عصرنافيالدولةبأمرليسالدستورأمرأنذلكالديمقراطية
مصدرانهاباعتباريميرالاالمةأمرهوبل،التقدميالتحرري
سيطرةمنبدمهاتحررتالتيالمغربيةواالمة،والسلطانالسيا«ة
شيئأتفعللماالستعماريةوالقيوداالغاللكلوحطمتءاالجنبي
هذافيلتقعأووالحرمانءوالمنع،الحجرفيلتستمرهذامن

لمنوانهأالستقاللعهدفيوالسيادةبالحريةظفرتبمدماأوشبهه
فيعاليةالصيحةوارسال،بهذاالتذكيرالىاليومنضطرأنالمؤد
يقفواعلهموجدواحيثماوالمتجاهلينءوالفافلينالناهين»وجه
بركبجديدمنويلحقواموقفهمعنويتراجعواحدهمعند
.والرشادالهدىطريقفيالسائراالمة

دستورفيالمحكوميناستفتاءعلنالحظ>ماأولوذ
قررتالدولةأذحيثالمورا>الوتراجعقهقرةانهالحاكمين
بوامعلةالدستورشروعومععنالعدولارادتها~بمحض

•الغا>.لنىانهاالذلحداحديمعلمالذيالدستور)مجلى(
،.خطاثهالمالحالظفيهالدولةتعيدأناتنظمنكاذولعله
بماللقياممالحايكونحتىنظامهواحكام،اعوجاجهوتقويم
فيلكاذهذافعلتفلوالخامىعمدالمرحومعهدفيله.مس



حقبهانكرتالذيالتطرفموقفاتخذتولما،اعتدالموقفها
أوبواسطةمنتخبمجلسبوامعلةمواءالدستوروضعفياالمة
فالعدول،البالدفيالعامالرأياتجاهاتلمختلفتمثيليةهيشة
قاملحقصريحوسلبه،التقدمتأخربالمرةالدستوربحلسعن

عنلالمةبهوالتسليماالعترافعلىبرهانأسابقأالدستورمجلس
.باسمهاوناطقين،لهاممثلينيومثذاعتبروامنطريق

االستفتاءأنجليأندركاليوممنابتداءويجريجرىوعا
تكنلم.انالمشاكلاعوصمنالدستورمشكلةجعلقدالمقرر
والسياسة،ونظامهالحكمقضيةتخصألنهاتراالطالعلىاعوصها

.البالدهذهفيومسؤوليتها

اكلمةمافيبكلجديدةالمكلةتلكالتعتبرالحقيقةوفي
السياسةونوع،المتبعالحكمأسلوبمعوجدتبل،معنمن

ابرزهاقدعهالمعلناالستفتاءوانمااالستقاللفترةفيالمعهودة
نظامحولواالمةالدولةبينالخالفشقةبهذانباعدوعقدها
.المغربفيوالسياسةالحكم

مشروعفياالستفتاءومرمىمدلولعناالنولنتاءل
.ولةاللطرفمنالمعد)استور

الدولةتسمحلماذا:السؤالهذايعترضناماوأول
االمةانتخابمنوتمتنعا~ستوريمشروعهافيباالستفتاء
)استور؟لوضعتأسيسيلمجلس

هواألياالستفتاءالالشعبتأعولماذاءأخرىوبعبارة



حقنفسهالشعبعلىتآبىانهاحينفياالنتخابمننوع
صناديقفييضعأنمنهيطلبالذيالشعباليساالنتخاب؟
الشعبنفسهوأو(نعم)(بال)التصويتأوراقاالستفتاء
باهماداالوراقنفسالصناديقنفسفييضعأنيستطعالذي

متور؟الدلمجلسينتخبهمالذينالمرشحين

فلماذااالمرينكالفيقائماالشعبالىاللجوءكانفإذا
االنتخاب؟التأعوهوالاالستفتاءفيالدولةاليهتلجأ

االيكوناناليمكنالدستورفييستفقالذيالشعبإن
«عيوقدخصوصأاالنتخابفيكذلكاليكونفكيفراشدأ
والقروية؟البلديةاالنتخاباتالمرةالشعب

ولماذاالشعب؟منالدولةموقففيترىياالممر-هوفما
تبريرعناالنتخابعلىاالستفتاءاختارتعندماالدولةتغافلت
عناالولوأفضليةبصالحيةالعامالرأيواقناع،هذااختيارها
ءاالنتخابوساثلتملكواللالستفتاءوساثلتملكأنهااالالثان
تملك،اليومالمغربيسودالذيالسياسيالفرغفترةفيانهامع
ءمعاواالنتخابلالستفتاءبالنسبةواالمكانياتالوسائلجع

الغيثتنزلأنالمغربعلكةفيالدولةتستطيعغيرهاوبعبارة
ايةالتخشىبحيثالفرنسيالمثليقولكماالصحو،وتوجد
.مايفجاهااالمرفياليكونأنأرادت.انمفاجأة

باخراجالكفيلةالوحيدةالوسيلةاالستفتاءفيترىأوألنها
منماتراهبهذالتضمنوالتطبيقالوجودحيزالالممنوحدستورها
والبعيدة؟القريبةوالمقاصدالمصالح



هذهلتوكدالكائستااالسئلةمنالعددهذاعندتمف
مسحناإضفاءاالاالسنفناءمنالنربأالدوألانوهيالحفبفأ
منالممنوحمنورالدعلىمصطنعأ:ولو:أوئسيأدبمنواطبأ
.بسراهالبالدنحكمأنوالفنظمأنالنربأالذيطرفها
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الدستورمعركةمناالولالمرحلةبالمغربالدولةتطهت
احدىالبالغوذالمواطوذاليهدعيالذيالتجيلمرحلةوهي

فيماالدولةلحرفمنالمعركةتلكبدايةقلتوتد،سةوعرين
طوربهاخاضوالحاراتورجالوامكانياتوساثلمنعبأته

<جهدايهذافيمدخرةغير،الدستوريةمعركةمنالتجيل
بلواالغراءاألثيرمننوعوأي،الدعايةفيآسلوبوأي

فإنماشيآعلهذادلواذ،والعمليالمعويواالكواهالضغط
وهذهالمفتعلةالضجةوهذه،المدبرةالحركةهذهبعدعليدل

،الديمقرالحيةمبادى>واسطالحريةحقيقةعنالمحبوكةالمغامرة
فيوتيرسارتقداالعورمادامتغرابةوالهذافيبدعوال
والصحافةالمغرةداعةاالفيالحاكموذادعىمهمانطاقهماغير

عمآلذلكالاالشارةبمجردهانلتقيونحنأوالمواجهةالموالية
.عليهسؤالفالأملهعلجاءمن:بالقول

وضععلىالدولةتصرلماذا:وسرلالكرةنعيداخرىوموة
اختصاصهامنوالحقهامنهذايكوناندونالدستورمشروع



ا_سهوحقعنمنهاتنازآللكبلاليهااالمةتعهلأنودون
ءوالحرية،والتحورالرقيعصرفيطالقاألعلىاحقوة
؟يمقراطيةوالل

الواقعاالمرأماماالمةبجعلاهلعنتجيبالدولةإن
علىمريحعدوانوهو،مطلقاتملكهالبحقطريقهعنةمستبل
و«عقراطيةحريةلكلفظيحوانتهاكاالمةحقوقمنحقأكبر
الوعودلكلشنعواخالفنظاماو،وقانونا،وجوهوأروحا

وضعهيتتولىبأن-استقاللهاعهدفي-لالمةسابقاالمقطوعة
اسسوفعالواتجاهاتهانزعاتهانحتلفيمقلمجلسبواسطةالدستور
حسالهنمحنعدولمسنواتالدولةبهاحتفظتللدستورمجلس
~دستورمشروعفيعاماستفتاءبقرارفوجثناحقذكراوال
.نفسهاالدولةباسم

فييقولالدستوروضعفيالدولةبحقيقولمنكلإن
عصريةكدولةتتصرفالالمغربفيدولةبوجودألوقتنفس
هأاودولة،بتطبيقهاالديمقراطيةوتخدمباحترامهاالحريةتنصر
عصرفيالدولونظاموأسلوببروحتحكماذتريداغاشأنها

الشعوبفيهكانتالذيالعصرهذا،واالستبداداالنحطاط
شاءتانبأمرهاحاكمةفيهالدولوكانت،أمرهاعلىمغلوبة
المحكومةالشعوبحرمتشاءتوانتريدهاكماالدساتيرمنحت
.سلطانمنبهااثهانزلماالتيالفاسدةالدساتيرهذهمنحتى

شيآكلالدولةيجعلمنرأيعلىطبعافلسنانحنأما
.المتالعبينيايلفيأولعبةمهملةأوكميةشيآالواالمة



امةحقأخاالتطاولهاالعصريةولةاللعلىننكرإذإننا
~ثفإغاالعمللهذاتنتأبهممنبواسطةرماومتىوضحفي

والحرية،الظالمالالنورعصرهوالذيعصرهمكابناء
ا~و«واالختراعاتءالطغيانالوالديمقراطيةرمتبداهاالال
الشعوبعصرعصرناان،اخرىوبعبارةالعمياىالجهالةال

مصدرامباعتباراالممعنمنبثقةهياغافيهوالحكوماتالدول
ه~فيهتيرااماانكماءالسلطانمنعنهايتفرعوماالسيا«ة
التنفيذيةالسلطةغيرو~والتشريعيةالتأسيسيةاللطةطرفمن
ا~و~توليفإنالسلطاتفصلونظامقانونيملكالمغربأنوبما
.لهذاصريحخرقالدستوروضحفيه

فيعرفاغاالدساتيروضعامرالدولتولد´ألالحقيقةوفي
غيروهيالقيصرية)،بالديمقراطية(سميبماالتاريخ

اايمقراطيةمننوعهيبلالصحيحةالسليمةالحقةعقراطيةالل
فيوأشباههفرنسافينابليونأمثال)صرةالقيا(هاكماينموويريل

المسيخةاالثريةالديمقراطيةهذهفهل،يثأوحل~يمآغيرها
باممهاالمغربليحكممرقدهامنبعثهايرادالتيهيالمشوهة
تحررهعصرفيالمصيرهذاعنالمغربنجل؟انذاميطرتهاوتحت
.وتطوره

الديمقراطيةلتلكالكبرىاالداةالعاماالستفتاءكانوذا
بلءالرهطهذامنهوعاماستفتاءكلنعتبرفلسنااتيسرية
فيمطبقهوكمااالستفتاءكانفإذاواستفتاءامتفتاهيوجأ
نعترففإننااألقلعلىأوفرنساكسويسراالعصريةيمقراطياتالل
العامةوارادتهااالمةرأيمعرفةمنتمكنديمقراطيةوهيلةبآنه



والكن»وغيرهاالسياسيةالكبرىالقضايامنعليهايعرضفيما
فيعليهماهيوبين،المغربفيواالتجاهاتاالوضاعبينشتان
للعلمحيةكأمثلةوالقاثمة،والديمقراطيةالحريةفيالعريقةاالمم
إنوضمانات.شروط«نيقتضيهوماوالنظاموالوعيوالرقي
التصحبل،جداكببراالممتلكوبينالمغرببينالفرق
فيفنيينكمرشديناليهمنلجأالزلنامنوبينبيننامطلقاالمقارنة
فيغيرهالمغربفيالعاماالستفتاءانهذاومعنىكلهاالميادين
واذامعنبدوناسمعندناهوبل،مثالفرنساأوفيسويسرا
كلأنايقنافسادمنالمغربفيالداخليالوضعماعليهعرفنا
يكوناناليمكنالدولةارادةوفقبالدنافييجريعاماستفتاء
.الفادذلكمنحظهوآخذاومغشوشامدخوآلاال

استفتاءكلعلىنحكماذأنناهذامناليفهم~نوينبغي
فينحكم~والبطالنبالفسادالحكومبيالدستورمشروعفيعام
فسادأمنهاقلالمغربفيعامانتخابكل)نالوقتنفس

الداخليبالفسادماسمينا»وجودمعماالنوا»فهذا،وبطالنا
عليمةنزيهةبكيفيةانتخابأيمعهيتمأناليمكنالذي

مظهرأكبركانتالمغربفيسابقاجربكماواالنتخاباتصحيحة
،والتدليسالتزويرمنفيهاوقعلماعليهدليلواقوىللفساد
.والبالحووالبهتانءوالتضليلواالغراءالضمائروشراء

تأسيسيلمجلسعامبانتخابالمطالبةمننقصدالولهذا
أوضاعفيبتطبيقهنتمسكأندونالمبدأاعالناالالدستوريضع
انتخابكلأنهذاومعن،البالدهذهفيسائدةهيكماالفساد



منالمدبرالعاماالستفتاءعنفسادأيقلالاليوماعربفيعام
.الممنوبحدستورهاصالحفيااولةطرف

صالحغيرالعامينواالنتخاباالستفتاءمنكلكانواذا
ط~نتود)االمةلتزويدالعملفكيفبالمغربالحاضرالوضحفي

العمر»فيالملوكيفعلكانكماالملكبماللةيمنهمى
الغابرة

فيهتستقيمأنالدستورباونالمغربيبقىهل
يتطلبهاالتيوالضماناتوالشروطالظروفوتتوفرءاالوضاع
الدستور؟وضع

هوكماالدستوربوضعاالمة-دونااولة-تتبدهل
؟اليوموبعداليومالواقع

والحل،العصرونظامبحياةجديرغيراالولالحلإن
هذا،البالدفيالسياميالفرغيديمأناالشأنهمنليسالثان
المواطنينويبعدواالمةالدولةبينسحيقةهترةيوجدياللالفراغ
السياميالحكميعيكماالعامةالشؤونتدبيرفيالمشاركةعن
.االحتكارواالستثثارواالستبدادصفة

الحلهوارادتهابمحضالدولةاختارتهالذيااللثوالحل
معدولتهادالتالتيالقيصريةالديمقراطية~الذيالوحيد
.الراقيةالحيةواالممالسهوبدولةعلهاوحلتمرةالقيا

؟وأمةدولةالمغربدستورلومعألصالحالحلهوفما



اعالنفيملباتفاقيتخذاأليالحلبآنههذاعلىنجيب
،االمةفيالرأيوذويرو(ةفي~لالمسؤولينآيا~~رء~ل

~~أيزوي~وهةءاتاستشارةاجراءهوهذاالوا~
،اليومزةمتبعةكانتطريقةوهذهءوغيرهاا~حزابدةطهن
اباالحنيتشيياثرههالخامسمحملالملك~لةال»~

السياسةبرنامجهذامثالالهامةالمسائلفيوالهيشات
يرجعوإليهءوالقرويةالبلديةاالنتخاباتوقانونءاالقتصادية
الذيالدستورمجلسبواسطةدستوروضعمحاولةفيالفصل
اختصاصه.مجالفيعملأداةليصبحلالصالحقابآلكان

وضعبهاتمالتيالطريقةنفسباتخاذبعضهميقولوقد
ومعبالجزاثرءوضعهفيالعملبهاأويجريتونسفيستورالل

فنحناألقلعلىمظهرهافيديمقراطيةالطريقةتلكبآناعترافنا
نتخأاننردبلبهانقتديألنصاطةنموذجيةطريقةالنعتبرها
ءاالمةيرضيدستوروضعمنبهانتمكنطريقةوآصلحأحسن
ا~~الديمقراطيةالدساتيرمستوىمنويكون

ءبالغايةنهتمعااكشوبالوسيلةالنهتمآنناهذاومعن
وسيلتناهياليهتوصلوسيلةوكلغايتنا<هوالصالحفالدستور
.وسيلةمسآلةهيعاآكثرغايةمسآلةفالمسالة

بوضعالكفيلةالوسيلةيتخلبأنالمغربأجدركانوما
أومعركةمشكلةخلقعنأغناهكانوما!صالحدستور
!البلدانمنغير»فياالمرعليهجرىلماخالفادستورية

بوضعولةاللاستئثاروهياليومالمتخذةالوسيلةآما



شعبيةحلةاعطاشهفيطمعأعامامتفتاهعلىوعرضهمتورالل

عرفتهاوسيلةواقبحأقلهيبل،الصالحةبالوسيلةفليست
.الغابرالزمنفيالناشئة)استوريةحياتهافيالشعوب

وتقاطعهمنهتمتنح.ناالمةرأتاناالستفتاءييبوماذا
منحقاقامىسلبهاالا~ولةلتطاولوانكارأمنمارفضأ
والسياسيةالطبيعيةحقوقها

واجراءالدستوروضعفيخطتهاعلىالدولةالنقركناوإذا
المثاليالحلاتخاذالالوقتنفسفيندعرفلسنافيهاالستفتاء
مايسودبسببمتعذرالحلهذابآنمناعلتاالقائمةللمشكلة
الحل.نبل،معأوالمجتمعالدولةيشملداخليفمادمنبالدنا
يمكنالوهو،والمقبولالمعقولموالحلونقترحهفيهننكراألي
الطرفينبينالتوفيقويير<يسهلوسطاعلميأحآلااليكونان

يقضىالحلهذاوباتخاذوالدولةاالمةايالدستوربآمرالمعنيين
واالمةالدولةبينالناشىءالخالفوعلىمهدهافيالمشكلةعلى

.فيهاشائبةوالالعيبدستوريةديمقراطيةحياةعلىالحريصة

:يكونأنيمكننظرنافيالوسطوالحل
وأنظمةأسسعلىارجديدمنالدستورمجلسبتكويناماه»

عليهقامماعلىالمجلسهذاتأليفاليقومأنويجبصالحة
قياممنهانذكروالتطبيقيةاالساسيةوالعيوباالخطاءمنسالفه
الصالحيةاعطاشهوعدم،معينةهيشةلصالحفيهمصطنعةاغلبية
تدخلدونالدستورلتشريعالتأسيسيةبالسلطةمايسمىآيالتامة

(مجلسالصالحالجديدنظامهفيالمجلسذلكويعتبر،الحكومة



والكفاءةالعلمأهلمنالرأيذوووهماألمةفي)والعقدالحلأهل
فيتتوفرانيجبالتيوالضماناتالشروطمنوغيرهاواالستقامة

.االمةباسمالناطقينالعقدوالحلاهل

فترةفيبهيعملمؤقتأالدستورهذايعتبرأنمنمانعوال
فيبهاواالتجاهالفسادطورمنالبالدالخراجمحدودةانتقالية
علىالدستورذلكعرضمنمانعالأنهكمااالصالحطريق
قومياتحادحكومةاشرافوتحتالمناسبالوقتفيعاماستفتاء
فيفزيمأ،نظامهفيككتاليكونالضماناتأكثرلهتتوفرحق
.نتائجهفيسليتاتطبيقه

لتدومهاالحزابعلىحكوميدستورمشروعبعرضوأما
.واالصالحاتمن~لتمديالتبهيوحيماوتقترحفيهوأيماوترى

أنيجبالذيالعاماالستفتاءعلىذلكبعلعرضهويمكن
.ذكرناكماقومياتحادحكومةوتجرمهتنظمه

بوضعقيامهاوهواالولموقفهاعلىالدولةاصرتوإذا
بهذافامتنعتفيهالعاماالستفتاءواجراءوبتنظيمالدستورمشروع
منتخفف.ناآلقلعلىيمكنافهلمعآوانثاناالولالحلينعن
غيرهاعلىآثرتهاالتيالخطةفيوتمنتماوتطرفهااثهاغلو
:وذلك

والديماغوجية،التهريجوساثلاستعمالعنبالكف
منوتعبثهتملكهمابواسطةواالكراهالضغطبمحاوالتوالقيام
كاألذاعةالدعايةوساثلمنتسخرهوماءواطاراتوابواق)«وات

حريةتحتومهذاعنوبالكفوالتبريحوالمناشروالصحافة
جميعا.المواطنينعنداالختيار



فيالشعبليتمكنأشهرثالثةعنيقلالأجلباعطاء»7
وتدبر»الدستورمشروععلىاالظالعمنوالبواديالحواضر
االستفتاءعلىويقدمطالحه<منوصالحهشرهمنخيرهليعرف
.وبصيرةوخبرةعلمعن

المعارضةلرجالوالتلفزةاالذاعةفيالمجالبفتح-أل~
بوجهةالعامالرأيويعرفوا،الدستورمشروعفيكلمتهمليقولوا
جوهرية~لةفياالراءبجمعملتايكونحتىفيهنظرهم
.والدولةلالمةاالساسيانوالقانونالنظامهوالذيستوركاال

اتحادحكومةواشرافعهدةتحتاالستفتاءاجراء~4
.تطبيقهفيسليتاليكونقومي

.والوسطىالعلميةاطلولمنمحرضناهعاكلههذاغيرأما
،اسمهااالالدستوريةالديمقراطيةمنتعرفالالدولةانفمعناه
الحياةوان،واشكالهاصورهااردأاالمنهاتطبقأنتريدوال

قلماخطراتخلفأساسيةبمشكلةبدأتقدبالدنافيالدستورية
.والحديثالقديمفيالمغربغيرعرفها
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~ف_ذاافانىالخاللاالالحقبعدذاأدفه
)مجيدقران(

:الدستورمفاجأة
النظاممطالبةكلهاكانتسنواتسبعدامانتظاربعد
الماضياألحديومالشعبفوجى،الدستوريةوبالملكيةالديمقراطي
الشعبأصبحوهكذا،الدولةطرفمنالدستورمشروعبإعالن
وتسارعتزاحمفياألخرىإحداهاتتلوواألحداثالمفاجآتيشهد
.وتسابق

كاملةسنواتسبعانتظرواالذينبأوالئكليسواأممحابها
.الدستوربمشروعاليومالشعبلعوالينا

،األخيرةمفاجأتهمعلىالمفاجآتأصحابنلومالونحن
:الفرنسيالمثلبقولنقابلهاأننستطيعالأنيؤسفناوالكن
فهوخيرابخيرينتهيماكل

التحريريةثورتهعلىمضتسنواتسبعالشعبانتظرلقا
مادستورمشروعأماماليومنفسهليجدالغاشماالستعمارضا
بهااستحقالتيوالملكالشعبثورةءالثورةروحعنأبعده
.األحرارألبناثهالحريةأرضيكونأنالوطن



:معروضأمتور
لسالدستورمروعذ1:الحكومةباسمناهقتاللقد
،الحريةبكاملرأيهالعبنيهليقول(معروما)بل(مفروما)

الخامىوممعهتيلكالمومذارنمه،شاءو.ذتب<شا>نإذ
تتركولنتتركلمالدرةأذوالراتعالحقيةوالكن،والعام
آذاشعبآرادإذاالمشروعلرنضأيلالختيارميبالللعب
وجيعإلمكانياتداالوسائلكلعبأتتدالدرةنإذ،يرنمه

الذياالستفتاءمريقعنأمتورمانرمىسبيلفياالمارات
مدبراستفتاأنهو،نتيتسكوز~سلماواحدكليعرف
الحريةمماناتمنضماةآيةعليتونرالوممطنومو~
أمعبفياستمتا«مذاإلالماةباومووالالتوالزاهة
العارنوذإالنيهاالرأيويبدييفهمهاآذيكنالالتيالقوانين
الرتتفيالشعبمناألعظالسراأممالذيناألمييندوز

.احامر

االختيارلحقوعترمةومنصفةمحايدةالدولةكانتولو
كإجراثهبضماناتاالستفتاءألحاطتالشعبفيالرأيولحرية
كمعارضةلناوكالسماحقومياتحادأومحايدةحكومةإشرافتحت
منجعلواالذينآخرونيفعلكمااالذاعةفيالرأيابداءبحق

.مفضوحةمغرضةدعايةأبواقأنفسهم

:الصريحوأيئا
متوراللمشروعفيالحقوآيناسنعلنفإننايكنومهما

يكونحقفصالوفصالبابابابأعليهونعلقللتدليلنخضعهالذي



،عاية0تموههاالجليةحقيقتهتبدووحق،الوفوجكلوافحا
.~ايةتشرههاوال

:الدستورمقدمة
إمالمية>وةالمنرتالممكأذمقدمتهفيالدستوريعلن

المغربمزجز>ومرالعرتدللتميالرسلغتهاة0سياذات
.الكبير

ماذاندريفلسناإسالميةدولةالمغربيةالمملكةأنأما
عهلفيستلتزمإسالميةدولةبصفتهاالمملكةأنهل0بهيتصل

حق،أنظمتهواتخاذ.حكامهدتطبيقاالسالمتعاليماتباعالدستور
وشرعاوفعالقوالوالسنةالقرآندولةاالسالميةدولتناتكون
ومدلولمفهومللمملكةيصبحوبهذاوسياسةوحكماونظاما
نوعهامناألولهيإسالميةدولةبهذافتكونءحقيقيإسالمي
ونصفقنخبلفإنناهذاكانفإذاينالراشاالخلفاءدولة..~

الدولةعبارةذكرمنالقصدكانوذاءونفاخرونفخرونطرب
أخرىإسالميةأقطاردساتيرفيمعهودهوعاذلكغيراالسالمية

علىحجةدستورهافيسيقومالوصفبل(ا_ةالمملكوصففإن
.وسياستهاوحكمهاتشريعهافيباالسالمتتقيلالمابقدرولةالل

العربيةهيللدولةالرسميةاللغةبآنالتصريحوآما
ومقالعمليةلغتهاكذلكستكونهل:تمالآنإلىفيدفعها
آوسععلىالدولةتعريبهلأخرىبعبارةآوهذا؟سيكون
ستبقىأمكلفمهماواقعاآمراالدستورعهدفيميصبحنطاق



وحقيرةوعلكتهاموطنهافيعربيةللدولةرسميةكلغةالعربيةاللغة
أنتريددولةفيوالفلبةالسيطرةلهاالتياألجنبيةللغةبالنسبة
.واللسانالروحعربية،والمخبرالمظهرإسالميةتكون

منجزءدولتناانالدستورقولعلىطبعاالكراممروغر
تهدفعاأفريقةدولةإنها:كذلكقولهوعلى...الكبيرالمغرب
السامةغيلةفيإاللهاوجودالالتياألفريقيةالوحدةتحقيقإليه

...الخيالية

:العامةالمبادىء
بالمغربالحكمنظام:األولالبابمناألولالفصليقول

.واجتماعيةديمقراطيةدستوريةملكيةنظام

الملكيةأيالمطلقةالملكيةغيرهيالدستوريةالملكيةإن
ذكرمنلنامناصفالاألشياءتتميزبالضدأنوبمااالستبدادية

المطلقةالملكيةكانتمثالفرنساففيالمطلقةللملكيةتاريحيةأمثلة
هيالدولة:المشهورقولهفيتتمثلعشالراحلويىعهاعلى
فيباريىلبرلمانقالالذيعشرالخامىلويىقولفيثمأنا
وأنا،السيادةسلطةتتركزوحدهشخصيفيإن،(7(6مارس3

تبعيةفيهاليتكونأنغيرمنالتشريعيةالسلطةأملكوحدي
فيستمدالعامالنظامأماأحدفيهايشاركنيأنودونءألحد
يتجزأالجزءااالليىوشعبي،األعلحارسهفأنا،منيوجوده
كتلةمنهافيجعلبعضهميتبوأالتياألمةومصالحوحقوق،مني

حقوتيمعولزوماحتماموحدةهيإغاالملكعنمنفصلة
.بين.يديإالتستقرالأنهاكماومصالحي



ادواالستبلالظالمعهدفيالمطلقةللملكيةنموذجانهذان
حيثعشرالثامنالقرنفيفرنافيدولتهادالتوقدوالعبودية
...الكبرىالفرنسيةالثورةكانت

الحديثعهدناوفي،الزمانمعتطررتالمطلقةوالملكيات
فيسواء،لهاعصريامثاالوالفاشستيةالنازيةالدكتاتورياتكانت
الساسةأحدقالكماالسيطرةفيانالفابرةالعهود.فيأوممهانا

.مطلقةبكيفيةزآمبمنمماحبهاتجعلاالنكلين

المكنإذومفاماكماالمطتالمككانتوذا
وشكالأماسانقيمهاعلإالتكوزأذيمكنالالدستورة
.ومالماررر~

،متوريالدالفقهفيالدمتورةللمكتعرفوأشهر
)عكمواليود(نيهاالملكأذالحدتالديمقرا~األنظتوفي

يتولوالكممكمنتالدرةريسنيهايكوذالملكأذومعاه
عنسبقةحكومةإلىأمرهيرجعالذيالحكمومؤرتمهت
.0وحدأماهومؤولةالمتغبلماذالبر

الدستورمعستولدالتيميالدستورةالمكمذهنهل
؟العاماالمتنتا>علالمعروض

الباتبالنفيفذاالسؤالعلالجوابفيلحطةنتردأالإفا
،لألمةاليادةبأناآلولالبابمنالمانالفصلالمطلقدويصرح

المكيةنظاموفي،متوريالدالفقهوفينانظفيهذاويقتضي
الحقيقةفينفسهاعيدةاألمةتكونأنالصحيحةا~متورية



السيادةحقوقبكاملمتمتعةهذابحكمتكونوأن،والواقع
آهلآونوابهابواسطةالدستوروفعفياألمةحقوأمهاعلىالتي
تنتزعالتيفاآلمةوالحكومةالدولةتدخلدونفيهاوالعقدالحل
الواقعفيهيوالمعتبرةليستالمقدسالحقهذامنهاالدولة
خاللمنومنرى،للكلمةوالكاملالحقيقيبالمعنسيدةدولة

لشقعرمةفيهاألمةسيادةآنالدستورلمشروعاألخرىالفصول
فيهاتتصرفللدولةاآلحوالمنكثيرفيخاضعةوآنهااألخطار،
.ويذرمنهايبقيقلماتصرفاالدستورنصوصبحكم

المغربفيالوحيدالحزبقيامالثالثاكصلويحرم
الدولنيواألساسموالعمدة«مومعروفكما«الوحيدوالحزب

التيأودا~ثتكالنازيةامنها~~سواءالديكتاتورية
وقد،آمرهاعلىالمغلوبةالشعوبعلبالقوةمفروضةتزالما

نظامقياممحاولةاالستقاللمناألولىالسنواتفيالمغربعرف
فطهاداالوأنواعواالغتيالاالختطافطريقعنالوحيدالحزب

الحزبكناآننايذكركماالشعبيذكرهيزالالعاوالتعذيب
الجهودمنهذافيوبذلقواهبكلالمحاولةتلكعارضالذي

منوآهلهاالبالدآنقذوماالتاريخحفظهماوالتضحيات
كانبلفقطعليهماخطرايكنلمالذيالوحيدالحزبدكتاتورية
اآلخرهوكانالذيالمغربفيالملكيالنظامعلىخطراأيضا
الحزبدعاةينقلبأنالقدرسخريةتهديد.ومنشرمهددا
يكونواوآنوالدستور<الديمقراطيةأنصارإلىالمغربفيالوحيد
منيكنومهما،يقالكماالملك)منآكثر(ملكيينهذافي

الوحيدالحزببعقليةمتمسكينزالواماآنهمهيفالحقيقةأمرهم



الظروفولمسايرةنفسهمفيلحاجةوتدسترواتمقرطواون
فيهيقالالذيالمغربفيونحنهذافيعجبوأي،واألحداث

!والغراثبالعجائببالد

!فخر~-والوتضحياتناكفاحنابفضلالمغربكاناذا
ودكتاتوريةسيطرةكلومنالوحيدالحزبخطرمنتخلصقد
ألديقراطيةقناعتحتهذامنشيآفييتعالأننتمنفإننا

.المزعوموالدستور،الزائفة

فيالواردةاألساسيةوالمبادىءالعامةاألحكاميخصوفيما
يأتلماألخيرهذاأننرىالدستورمشروعمناألولالباب
منء•958منذخصوصاءالمغربعليهيتوفيمافإنءيدبجل

وحريةءاالجتماعوحريةءالصحافةكحرية:العامةالحريات
ءجدياتشريعإلىحاجةفييكنلم،واألحزابالجمعيات
غيرفيهوليسكثيرىمنقليالإليهبالنسبةيعاالدستورومشروع

غير.الالتوكياأوالتكرارمننوع

باحقوةمميعااألولالبابفيوردماأننرىكما
ءوتافهبسيطشيآهوإغاللمواطنواالجتماعيةاالقتصادية

الدولةمنليجعليكفيبحيثوالقيمةواألميةالشأنمنوليس
.اجتماعيةديمقراطيةدولةالناشىءالدستورعهدفى

كبيرانقصاالدستورمشروعفيأننالحظعامةوبصفة
عاتماماخلوهحيثمنأوفيهعليهنصماقلةحيثمنسواء
هيالتيواالجتماعيةالديمقراطيةالدساتيرفيإثباتهمنمناصال

.واالحترامبالتقديرجديرة



لطامذكرانرىالاالجتماعمجالففيالمقاليتضحبالمال
واألمسللمبادى>والاألسرةلطاموال،والقافةوالتربيةالتعليم
ومن،حد~واجتماعياتتماديشويعكلعليهايبنيالتي

أذكماوالكوىالتظلمحقالدستورمروعأغفلهاالتيالحقوق
عرموامدورهاقبلالمطوعاتتبةمرايمع(المشروعهذا

.االساثيةالمحاكم

بالطالواجزثياتالتفاعيلفيندخلأذشاولو
نذكرعليهوالتعليقالدستورمشروععليلنتابعأذالحديثدوقبل

عبارةومححسليمدستوركلأذوهيالملمةالحقيقةبهذه
بالتيشبها)الفرانات(أوالماراتمنوعكممظمجهازعن
قويةحضاراتعلمترنواالدستوركانفإذااليارقجهازفي

.الصالحةكاليارةيكوذفإنهوسليمة

ملفهوالدستورفيانعدمت.و~~راتاختلتوذا
.الخامدةاليارق

مالحدستوركلفيالضروريةالحصاراتبثلكوثعني
اليواآلحكاوتجور،الحتىالسلطةعلىيفرضهاالتيالقيود
.فيهاوالحاكمينالدولةجاحبهاويكبحعليهاينص

حدوداالصالحالدستورمجعل.ذعببعامةوبصفة
نيةاالنماللشخصيةالمقدسةالحقوقباحترامويلزمها،لللطة
لتلكالضامةالتسريعاتمتيةقواعدعلىويرمي،معاولالمة
الحاكمبينومياتىعقدكلوهدفجوهرهووهذا،الحقوق
.والسعبالدولةوبين،والمحكوم



~ديكتاتورارماالزالدكتوركلمةنثبتمبةاكوبهذه
جاللأماممنهانحناءةوكآنها-سنةثالثينمنأكثرمنذالبرتغال
:قال،للمواطنينوالسياسيةاالنسانيةاطقوق
ءيحاماحآالهابآنتشعرآنالىحاجةفيالسلطةان

الخاصالضميرمنا~حاةالباطنيةاحاودفيتعملآنرلى
_جهرةالمنتظمالسيرومنالقوانينوجودومنآنفسهموبالحكام
آن(لىحاجةفيالسلطةآنكماالسيادةعليهاتقومالتياألخرى
،العامالرأيحكمفيتتمثلالتيالخارجيةاحاودضمنتعمل
.عاطفيةحدةكلمنومجردامنورايكونر.يوفي



)سنورالدمئروع(<<الونبا~0>
ومفارتهنحلبل

1967زفبر26.النن-3:المددء»األسور«~

واستجالءنصوصهوتمحيصالدستورمشروعتحليلنتاه
التاسعالفصلينصهبالملكيةالخاصالثارالبابببحثمكنوناته
حىحاميوهوالمؤمنينأميرلقبيحملالملكأنعلىعشر
المغربيالعرشأنعلىبعدهالذيالفصلينصثم،الدين
لهذامتناقضانالفصالنوهذانبالوراثةتنتقلالدستوريةوحقوقه
يفرضهاالتيالبيعةإلغاءيقتضيالعشرينالفصلأنوهوالسبب
اآلنإلالمغربفيمتبعةكانتوالتياالسالمفيالحكمنظام
والدهوفاةعقبيكتفلمنفسهالثارالحسنالملكجاللةأنحق

،عهدهواليةمنحياتهفيإياهمنحهبماالخاسرمحمدالمرحوم
واليتهتكونحقعامةببيعةالعهدواليةيؤكد.نإالجاللتهفأبى

عقدفياألساسيللشرطمستوفيةواألمةوالدولةالملكلرئاسة
.المبايعةوهوالعامةالوالية

القانونأعالمأحدكتبهمانثبتأننوىالمنا~وبهأه
ناحيةمنالخليفةطرفاهعقداإألليستأوالخالفةاالمامةأنبصر
بإيجابإالينعقدوالاألخرى،الناحيةمناألمةفيمراطدأد~



عنوهوعبارةالشررىوأهلاألمةنيالرأيأوليمنب~الب0وتبول
فيواأل~..األمة.فيالرأيأولوأختارهالذيالخليفةاختيار
قبلمنوالعدلالحقوإتامةوالسنةالكتابعلىتكوزاذالبيعة
الشررىأهلتبلمنالمعروففيوالطامتا~وول،االمام
تمتواذاأكرهم.أوالشررىآملجيعبايحإزاالمبارةو~
فياثهبأمريقومأناالمام~ووبباالمامةانعقدتالمبايعة
يألو~اال،رسولهوسةالثهكتابفيهميقيموأذ،المسلمين

.العدلوققيقالحقإحتاقفي

يطلبمنيبايعواأويختارواالأنالشورىبأهلويجمل
مكروهعليهاوالحرصالواليةطلبفإن،عليهايحرصأواالمامة
الحريصينالواليةطالبوأغلب،عرمايكنلمإناالسالمفي

وما،الناسعلىواالستعالءوالجا»للسلطانيطلبونهاإغاعليها
...واالفسادالفسادإلإالغالباهؤالءواليةتؤدي

غيرمنأعطتهاإذفإنكاالمارةتألال«:الحد~وفي
<0إليهاوكلتسأةعنأميتماوذعليهاأعتسالة

مقدسالملكشخص:وألعشرونالثالثالفصلوينص
.حرمتهتنتهكال

الملكيةالدساتيربعضفيالفصلهذامثلونجا
دستورففيدساتيرهابنصنصرانيةدولوهي،األوروبية
شخصإن:5الفصليقول6887نوفمبر30فيالمؤرخالنرويج



علتقعوألمؤوليةيتهمواليوبخأنيمكنوالمقاسالملك
.)الوزاري(مجلسه

1855يونيو6فيالمؤرخالسريادستورمن3الفصلوينص
.للنقاتتعرضانيمكنالوأعمالهامقدسةالملكجاللةتكون

يوليو5فيالمؤرخاالغاركدستورمن(2الفصلوينص
مسؤولونووزردؤ»مقدسوشخصهمسؤولغيرالملكأن(965
.حكومتهسيرعن

الدولةتلكلملوكتعترفالتيهيالثالثةالدساتيرهذه
.وعصمتهالملكيقداسةالمسيحية

بماتكتفيفإغاأوروبافياآلخرىالملكيةالدساتيربقيةأما
الذي(831فبراير7فيالمؤرخبلجيكادستورهذامثالذلكدون
اؤهووزرحرمتهتنتهكالالملكشخصإن:63فصلهينص

.مسؤولون

إن:(887نوفمبر30فيالمؤرخندةهوالدستوروينص
.مسؤولوناؤهووزرحرمتهتنتهكالالملك

25فصلهفي19((مايو23فيالمؤرخاليوناندستوروينص
ووزردؤ»حرمتهتنتهكوالمسؤولغيرالملكشخصإن

هوالذي1525يونيو7قانونفإنهذاإلىوباالضافةمسؤولون
فيلهايتعرضالتيالعفويةأنعلينصالفاتكاندويلةأمتور
شخصوحريةحياةعلىيعتديمنكلالفاتكانحاضرةتراب
المملكةقانونمناألولالفصلعليهاينصالتيهيالباباميادة



كلهاالنصوصهذهفمن.1926نوفمبر25بتاريخااليطالية
االستفتاءعلىالمعروفىالدستورمشروعفيوردبماومقارنتها
.األمرحقيقةلناتتضح

الوزيرالملكيعين:الدستورمشروعمن24الفصلوينص
أوأفرادااستقالوا(نويقيلهممهامهممنويعفيهموالوزواءاألول
بمحضالحكومةاقالةحقللملكيعطىالفصلبهذا.جامحة
سبببأيأوبظرفأوبشرطمقيدةغيروبصفةورادتهاختياره
بالنبةاالستقرارلعدممصراعيهعلىالبابيفتحعاوهذاءآخر

.البرلمانوسندبثقةمتمتعةكانتولوالبالدلحكومة

فاروقثمفؤادمصرملكعندكانالذيالحقنفسوهذا
ومن،بلجيكادستورمنالمستمد(523دستوربمقتضىاألول
وأزماتلمشاكلعرضةتطبيقهفيكانالدستورهذاأنالمعلوم
المنتخبوالبرلمانالملكيةالسلطةبينوالصراعالخالفعنناشئة
تمرأناستطاعتبرلمانيةدورةأنيثبتلمأنهحق.األمةمن

الدستورذلكعوضوقدالمحدودالقانونأمدهافيوتنتهيبسالم
العملأعيدثمواستبداداتحكمامنهأشدوكان(930فيآخربنظام

نصوعا(935(دسمبر2فيمؤرخملكيبمرموم(923بدستور
وعا،حرمتهتنتهكالالملكشخصأنالدستورذلكعليه
دورةتأجيلوحقاألمةبرلمانحلحقالسلطةمنللملكأعطاه
اليمينأداءالملكعلىحتمالدستوروالكن،كامالشهوابرلمانية
،المصريالشعبوقوانينالدستورالحترامالبرلمانأمام

.القوميالترابووحدةالوطنياالستقاللعلوالمحافظة



الرئيستلزمأنوالجمهوريةالملكيةالدساتيرعادةومن
.األمةنوابأمامالدستوريةاليمينبأداءاألعلى

علىالدستورمشروعمنوالعشرونالسا~الفصلوينص
بعدالشعبمنالمنتخبالنوابمجلسيحلأنللملكيمكنأنه

ءاألمةإلىخطابوتوجيهالدستوريةالغرفةرئيساستشارة
التشريعيةالسلطةمنأقوىالتنفيذيةالسلطةأنهذاومعن
إلىمتمراربامعرضبينهماالتوازنوأناألمةالرادةالممثلة

.واالنعداماالختالل

الملكيةالخطاباتأنعلىوالعشرونالثامنالفصلوينص
منمداولةأومناقشةأليةتتعوضأنيمكنالالبرلمانإلىالموجهة
.نقدأواعتراضموضوعتكونالحقطرفه

يعلنأن~للملكأنعلوالثالثونالخامسالفصلوينص
والمستشارينالنوابمجلسرئيسياستشارةبعداالسثنا،حالة
.األمةإلخطابوتوجيه

يتقيافالالنتيجةسلبيةكانتإذااالستشارةأذوالمالحظ
فيالواردةالملكيةاالستشاراتجعفياألمروهكذاالملكبها

.الدستورمشروع

المغربيةللمملكةالسياميالنظامعنتنحدثأنناوبما

نظامفيمقررهولماهناتنعرضأذفينبنيإسالميةكدولة
نعيأذالمناسبومن،الشورىبابفييعتهوشاالسالم
مندعامةالشررى:ممرفيالقانوذعلماءألحدهذافيالكلمة



والألشورىون6يتوقومايمانيكملفال...االيمانأعاثم
...صحيحةإقامةيقيموهألماذاإسالمهميحسن

واالدارةالحكآموركلفييستشيرأنالحاكمفعلى
المصلحهآواألفرادبمصلحةيتعلقماوكلوالتشريعوالسياسة
هز»فييرونهبماالحاكمعليشيرواأنالمحكومينوعلىالعامة
.يستشرهملمأوالحاكمامتشارهمسواءكلهاالمسائل

األمةفيالرأيوذوووالعقدالحلأهلهمالشورىوأهل
اآلمةكلهمالشورىأهليكونأنيمكنوال...االسالمية

يمطيأنيستطيعناضجشخصإلىاالتوجهالاالستشارةألن
ذويمنجاءتاذاإالبهايعتدالالمشورةوألن،محيحارأيا
.للشورىتعرضالتيآلمورباالخبرةوذويالناضجالرأي



مكيأسور
دسنورألملكبأال

69كا2>جنبيألاالننبز.كا:العاد،»منورالد>~

الواحهالمجلسبدلالمجلسيننظامالدستورمشروعاتخذ
ذاتالعصريةالدولفيالسائدالنظامهوانيومأهبحالذي

مجلسبدلاثنينمجلسيناتخاذفيوالسبب.>لديمقراطيةالدساتير
لبرلمانمواجهتهاعدمعلىالتنفيذيةالسلطةحرصهوواحد
بيناالختالفالستغاللالعملوعلىقوةالوحدةفيألنموحد
النوابلمجلسإضعافأباآلخرأحدهاومعارفة،البرلمانثقي
األمةمنسلطتهيتمدالذيالمجلسوهذااألمةيمقلالذي
الدستور<مشروعلهيسمحالوالثالثينالسابعالفصلبنص
فياختصاصهأنثمسنةكلفيأشهرأربعةهنأكثربالعمل
منيملكالبحيثحدأقصىإلىمحدودالتشويعمجال

عامةبصفةالديمقرالحيالنظامفيللبرلمانمامثلاالختصاصات
هذادونفهو،خامةبصفةالدستوريةالملكياتنظاموفي

السيادةوحقيقةمبدامعالتنافيكليتنافىالذياألمربكثير،
المسموحوالغيرالعامةالسلطاتولجميعثمصهلالمةبهاالمعترف

السلطةتولتفيقنطاقفيإالبممارستهاالدستورمشروعفي



التشريعيةالسلطةعلىوالغلبةالسيطرةلهالتكونتحديدهالتنفيذية
األنظمةبهتقضيكماالسلطتينبينالتوازنيختلوبهذا

نقائصمنإليهأشرناماإلوباالضافة.السليمةالديمقراطية
هذافإناألمةنوابمجلسمنهوخاصة،المغربيالبرلمانوعيوب
الصحيحةالدستوريةالديمقراطياتفيلمثلهمايملكالاألخير
علىوالرقابةالنقدحقوقمنالنظامملكيةأوجهوريةكانتسواء
نقد.يتوجيهالدستورمشروعيمنعجهةفمن،التنفيذيةالسلطة
تنتهكالمصونةوحرمتهمقدساشخصهباعتبارالدولةرئيسإلى
الدستورمشروعيعطيهاالتيالرقابةوساثلفإن.خرىجهةومن

مشروعسلبهاوسيلةوأهمالحقيقيةالديمقراطيةفيالنوابلمجلس
أباحهماوكلالوزراءاستجوابحقالمغربيللبرلمانالدستور
الدورةأثناءأسبوعكلفيواحدةجلسةتخصيصهوالمشروع
لدنمنعليهااألجوبةوتلقيالنوابطرفمناألسئلةلتوجيه
مجالستملكهاالتياآلخرىالوسائلأما،بهاالمعنيينالوزراء
حرمهافقدالسوداءأفريقيافيالدولدساتيرفيحق،النواب
ءالكتابيالسؤالوهيالمغربيالبرلمانعلىالدستورمشروع

البرلمانيةاللجانأمامالوزراءواستدعاءالمناقشةمعواالستجواب
البرلمانيةواللجانمهامهمفييدخلفيماإليهملالستماع
فيمفقودةأمامهاالمسؤولةالحكومةعلىالرقابةالجواءالديمقراطية
سينشأالذيالمغربيالبرلمانعلىومحرمةالدستورمشروع
.بمقتضاه

الهزيلالمغربيالبرلمانهذاأنوأ~أدهىهوماون
سيكون،الوسائلالضعيفاالختصاصاتالناقصاألوضاع



حقتملكالتيالتنفيذيةالسلطةبمشيئةوقتكلفي~امصيره
فيالدستوريةالغرفةرئيساستشارةمعدملكيبمرسومحله

يقياماهذافيوليساألمةإلىخطابوتوجيهالعلياالمحكمة
معالحلقراريتخذوغا،شرطوالقيدبأيالتنفيذيةالسلطة
األمةونحاطبةالمذكورةالخرفةرئيساستشارةهابر´»ينطالقيام
الوا~األمرأمامنفسهااألمةتجدوهكذا،إليهاالقرارالعالن
أولسبباألمةبرلمانحلعلىالعلياالتنفيذيةالسلطةأقدمتكلما
مجلسحلحقالسلطةلهذهالدستورمشروعويعطيسببلغير

عرضمرةكلوفي)77الفصل(وأرا«تشاءتكلماالنواب
االستفتاءعلىالبرلمانفيمرفوضقانونمشروعالدولةرئيس
شيآعلىهذادلوان)1(5(الفصلباألغلبيةعليهوصودقالعام
منالمنتخبالمجلسأي-السيادةبرلمانأنعلىيدلفإغا
السيطرةألخطارأاثماومعرضا،وهزيال،ضعيفاسيحا-األمة

الدستورمشروعيجعلهاالتيالتنفيذيةالسلطةلدنمنوالتحكم
باستمرارالمصلتوالسيف،النافذوالحكمالمطلقاألمرماحبة
.المحترمين)النواب(حضراترؤوسعلى

عددفييعتبرأنهالدستور~وعيرتكبها~-ع~لبىر~
الغريبةأغلبيةالبرلمانمعا~مةومالرق~ز~متوو~ل~

الذيناألعضاءأغلبيةهيتلكا~م~(دنياورريرفيل~ر~و
والفصل80الفصل(العا~يزأئلمبيةالبى~~ل~~~

اتخاذويصعبالبرلمانسيرالدستور~وعررة~ون~000~ه«0
ا~~هواءالمجالسفيالمعهودةالطبيعيةباألغلبيةني~ل~~ر~ق

هزدااسته~مثردعيحتويماهذاإلأنننانيرما.ماذ~أر



المحترمةالدساتيراختصاصمنليستأيدستوريةغيرنصوص
نصواذا،الصحيحالديمقراطيالحكمبنعمةالمتمتعةالبالدفي

ومنافذأبوابمنالدستورمشروعزفصولكثيرهتفتحهماكذلك
والحدو«لهتعرفال_لذيالقانونباسمواالستبدادالتحكم
مشروعخلووذاكهذاإلىأضفناواذاصفاتوالشروط
منالصالحالحكمدساتيرعليهتشتملعاكثيرمنالدستور

لألفرادوالعمليةالقانونيةقوالسياسيةالمعنويةالضمانات
مشروعيحملهماذلككلإلىأضفناوذااألمةفيوالجماعات

ومناوراتكعينةودساثس،خفيةأسرارمنثنايا»فيستورالل
مابكلألحقناوذا،التطبيقمجالفيوتفتضحستنكشفمحبوكة
إعطاءوهوالدستورمشروعمن(09الفصلعليهنصماتقدم

،األمةبرلمانلتنصيبأشهرأوعشرةخسةأجلالتنفيذيةالسلطة
الذياألمراألخرىالتمثيليةالمؤسساتلتنصيبسنةوأجل
البالدفيمشيشهابمحضالتصرفمنالسلطةتلكميمكن
أيقناالمعروفةالدساتيرفيمعهودغيرمآلهأجلطوالوالعباد
الاالستفتاءعلىالمعروضالدستورمشروعأنكلهذلكبسبب
دستوربإيجادميتمهابقدردستوريةملكيةنظامبتأسيسميتم
.أكثروالأقلالملكي
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:التصويتعناالمساك

القيامالدستوري-االستفتاءمروربعداليوم-يتحتم
وعدمالتصويتعنباالمساكالقافيالحزبموقفبتفسير
ديمقراطيكحزبأنناومعناه،االستفتاءذلكفيالمشاركة
نفسفيكنناوالبدستور،المغربتزويدمبدأنرفضلمدستوري
والعيوبا~ثصهنفيهلماالدستورمشروعنقبللمالوقت

ءالطبيعيالموقفكانولهذاءوالمستقبلالحاضرفيواالخطار
التصويتعناالمساكهو،والصالحوالواجبلوالمنطقيوالمق

مطلقأهذامعنىوليس،•962دسمبر7استفتاءفيالمشاركةوعدم
حريةتركاخيرأ-الصحفاحدىزعمتكماالحزب-قرارأن

الىاالمراحتاجإنهذا-علوالدليل،لألعضاءاالختيار
فيالمشاركةوعدمالتصويتعنباالمساكاتخذالقراراندليل-

قصدعنالمزعومةاالختيارحريةيتركلمالذياالمراالستفتاء
منالبدأمروهناك،اليهاالمشارالصحيفةمنقصدأوغير
تضمنأنهحيثملبيأيكن(الحزبقرارأنوهواليهالتنبيه



حقالبالدفيالرأيقادةمعباتفاقالدستوربتعديلالمطالبة
ملكيةنطاتىفيصالحبدستوراالمةلتزويدوالعملالنظريتوحا

.محكمةديمقراطية

:االستفتاءحقيقة
شروطأوتيودآلهفإنمنهنرىمانمآالكنافإذااالستفتاءأما
الجمعةيومجرىالذيا~~ءفيمفقودةكلهاكانتوضمانات
كمواطنيننظرنافياءاالستنتهذاكانولهذاالمغربفيالماضي

نفسهيجدلمفالشعب،أساسهمنباطال،دستوريينوديمقراطيين
البالدفيتقعالتياالستفتاءاتنوعمنحقيقيامتفتاهامام

وبهذهمثالكسويسراالصا~تيربالدسماتنعمالتيالديمقراطية
السويسرياالستفتاءبينالمقارنةتصحالانهنؤكاالمناسبة

الناطقونادمحاهماوكل،دلمفربجرىالذيالمزعومواالستفتاء
كاناغاالمزيفاالستفتاءأجلمنالمدبرةالحملةاثناءالرسميون

المغربفياالالمثالنادرةسخافةعلىدلوتخريفأ،وهذياناثرثرة
.أسفاهواواالباطيلوالترهاتوالعجاثبالغرائببلد

الجواباذشورى؟االستفتا>كاذهل:يسألأذوالثل
للشررىأذذلك،باتأنفياااليكوذأذاليمكنهذاعل

االستفتاءنيكله1هذمنشي>يوجدالوقواعدشروطا
قبلتكوزأذالشررىييشترطماواول،الزائفمتوريالد
.منالدستورامريكوذأذايالبعدهالدستورمروعومع
االمةنليوالعقدالحلواهلالرأيذويبينشورىاساسه
الواقعاالمرامامفيهاالرأيقادةرأسهاوعلاالمةهذهالتوجد



التسجيلالعالذالمباغتةاسلوبمنالدولةاستعملتهماإنبل
شيآأشبهكاذالدستورمثروعالعالذثم،االستفتاءأجلمن
حتىاذبالعدوغيرهيفاجىءأومنالفريسةعلىيقضمنبوثبة
لغيرهيتركوال،والمباغتةالمفاجأةحربفواثأجيعلهتكوك
كاذالموقفهذااذ،اخرىاالستعداددوبعبارةوامكانيةفوهة
الفيوالدولالشوبفينظرلهيعرففالومكلهنوعهفيفريأ
واالحتياطالحذرمبلغعليدلوهو،الحدثفيوالالقديم
االجالالموقفهذافيمازادوأذ0السهبمنالدولةلدى

وحلةالتسجيلعمليةمنلكلالدولةحددتهاالتيالقصيرة
التزمتهالذيالطويللالمدماقضأكاذهذاوكل،االستفتاء
نظامبدوزاستقاللهاعهدفياالمةعانتهاسواتمبعمذالدولة

التياالممتعرفهلمسياسيفراغفيايدستوريديمقراطى
.نفهاالفترةهذهخاللتحررت

فيالعاماالستفتاءيصحهل:يالانآخرلساثلويمكن
وتارة،بنعمتارةفبيبان.~هذاوعلى؟بالمغربالدستور
االستفتاءكانذالممثأل-»فيصحبعمالجوابآمابالاخرى
ومتعلقاوالتطبيقيةنويةالقاوضماناتهشرومهلجيععلىنوأمتو

الشرعيوننوابهاهل:الدستوريضعفيمناالمةرايبامتغار
بذويمقيدأاالمتناركاناذااكثرويمحالفعليوناو~مها
يصحوهنا،االمةفيوا~والحلالثمورىواهل»الراي

واما.وضعهكيفيةبحردفيالنفهالدستورفيحتىامتفتاؤهم
هرونظامقانونأصعبفياالستفتاءبانيرهتبىفيمكنبالالجواب
آسفبكليتألفالذياالعظملسوادبالنبةيصحالالدستور



يدلواانعنفضألوالكتابةالقرا»ةيصونونالالذيناألميينمن
واللهمرايالانهوالحالالدستورفي)بالأو()بعم(برآيهم
كانكددهذاحوالكناالختيارعلىقدرةلهمتكونانيمكن

الدسترروضومنللتخلصالدولةاليهلجأتالذياالستفتاء
دستورهاولتراألمةرجالمنوالكفاءةالرأيذويبواسطة
»فادحخطاوهذا،والمشروعيةالشعبيةمنزائفةبحلةالممنوح
.مفضوحةوخدعةمكشوفةومغالطة

وغيرهمالرسميينمنالممنوبحالدستورأنمارادعىومهما
االخيرالمغربياالستفتاءنوعمنهيالتياالستفتاءاتنإن
اذاخصوصاالعوامحتىلهاينخدعوقلما،أ~ابواالتخدعال

والضغطاالغراءظروف«يبرمناستفتاء»بهاحيطبماأحيطت
واألساليب.ار~ثى~واالر~ب»واالكراه

الدعاثيةالحملة
عثاتعليهاوانفقتالدولةدبرتهاالتيالدعاثيةالحملةأما
يعتبرونكانواأصحابهاأنعلىدلتفقدالفرنكاتمنالماليين
األناهنالمنوالفنمالبقرمنقطيعبمثابةالشعبهأا

»الدولةوأمهموعل،دعايتهموكزواولهذااالحراروالمواطنين
حريةللشعبيتركوالمبحيث،نعم:هيواحدةكلمةفي

ضغطكلعنبعيدأالتعبيروحريةاالاختيارءوحريةءالرأي
انهاادعراالتي.الحرياتهذهمجيعباالقدامأاسوبلوقهر»
يلزمونكانواالتيا~انينخرقواكماالدستورفيمضمونة
االستفتاثيةالحملةانبل،نحالفتهامنويحذرونباحترامها



والحاكمة)(الحزبيةالياسيةالعلقةحقيقةعنالقابكشفت
والتلفزيوذاالذاعةأوبواسطةالجماهير،أمامافتضحتالتي

السهبعيوذفتحتوهكذاوالمجالىاالسحديثوامبحت
بحجبعهمتواريةوا~التيوالسخحياتالحقائقمنكيرعلى

خيروهوشيأتكرهواأذ(وعسوالتضليلوالتمويهالدعاية
االستفتاءحلةمنوالريبالكداخلهقدالسهبأنكمالكم)
دليل(نعم)األمانةعلالحرص:الملمعيردأأمبححتى
منالدعاثيةالحملةحبماهاكلالشعبينهىهلثمإالخيانة
واالطقينالدولة)(رجالالسةعلىالقولوفحىوالتمالب
جع(مجاوزاأنهمبلوالتلفزة؟واالذاعةالصحففيباسمها
االسأمبححقوتفواوتافواذلكفيوتارواالحدود)
وهللهم؟الخالقومنالصعاليكأمةالتوكهل:يتساءلوذ
ألتممبعتاغا:قالالذيوالرسولوالقراذاالسالمنسيا
وتعصب،جاهليةعصبيةرجاليتحولكيفثماالخالقمكارم
الرأيفيلهاالمخالفينعلحاقدةهيقةوحزبيةءاعمى

نظفيوضمنهاالدستوربهاأقالتيالحريةهياهزهواالمجا»؟
العاجزسالحالستبغيرحق؟أليىلغيرهمالسياسيينالحكومةرجال
القبولو،والردلألخذمخضعقانونأالدستوراليىيقال؟كما

منالشعبعلمعروفأبكنوالمقاطعة؟ألموالتأييد،والرفض
تعمدالوقتنفىوفيهذايقعاذالنفهماناهذا؟أجل
والتعبيرالرأيحريةدوزللحيلولةوسيلةكلالىواتاعهاالدولة
اخضاعهيحرمحقبمقدسليىالذيالدستورموفوعفيعه
الاختيارحريةهياالستفتاءغايةشكنلموذاوالرفضللقد

االستفتاءفإذ،يكنومهماغايته؟هيفماأويعدمهبالتصويت



في)656>((2>5(لومدالقانوذاماطةاحدقالكماأوبالبعم
رايافيهايقولاذالسهبءلىيستحيلالتيالقضاياموضوع
ديمقراطيةزيفمننوعهوانماحقيقيسدعلىيقومأوحكما
كلفيالشببهمايقومهواالستفتاءاذالحقيقةوفي~~~~

لالوضاعنقدأمكاذبكلآونةكلوفي،سامةكلوفييوم
بأوضاعاالساسمنبتغييرهاومطالبة،يقيسهاالتيالساذة
والرفاهيةوالعدالةالحريةفيامانيهمعهاتتحققسليمةجديدة
الدستورفإذالحقاالمالحرجالبواسطةهذايتحققاذوالى
بالعبارةجديرأاهبحقدالزائفاالستفتاءمرحلةتطعالذي

حسبةفوتىوهيكورديشارلوطبهاماحتالتيالخالدةالتارغية
).باسمكترتكبجرائممنكمالحريةايتها(:االعدام



ا-نالىفوفبح
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الحزبموقفتفسيرعلىالماضيالعددافتتاحيةفيحرصنا
تأويلأو~ءفهم~ءعلاليكونحقمتوريالداالستفتاءمن

يقومحيثالعامةالمجالسفيالمتبعةالقاعدةعلىهذافيوجرينا
عمليتهمناالنتهاءبعدالتصويت)(بتفسيريسميبمافريقكل
أوفيمثالالبرلمانفيفريقكليقفهالذيالموقفيكونوبهذا
عنوغيومدلولهاساسهبيناواضحأالعامةالمجالسهننير»
كلمعهيرتفعالذياالمرالتمحيمىوالتفهيممنهذامافيالبيان
.معينموقفحولوغموضالتباس

موقفناحقيقةالسابقالمقالفياوضحناانناالقواءويذكر
األيالتصويتعناالمساكوهوالدستورياالستفتاءمن

بآنتوضيحأالموقفنزيدأنالزاماونرىفيهالمشاركةعدماقتضى
فيالمشاركةعدممناقتضاهبماالتصويتعناالمساكاننؤكا

التصويتعنهعبركماالدستورلشروعرفضأيكنلماالمتغتاء
وقفواالذينالمواطنونفعلكمامقاطعةكذلك:يكنو~~ال
المقاطعة.موقف

ولكلولمطرتهاالستفتاءلقاعدةقبول(بال)ظ~يت



وموقف،وفضيةمسدركةاالستفتا>فيمشاركةوهوفيهماجرى
المقا~ءالشعر_يقتصىوالكهكذلكمورفضا~رةرةال

ز8الالقلمحرياتآواالعكراتمنكانهوفعلهاهتىومم
.ارتكابها

جرتالذيالتقويتعناالساكموفوذاكهذاوفير
ورتةبومن.محابهعهيعبرباذواقتراعانتخابكلفيالعادة
ماحبهاآذعليدلالورتةوبياميالتقويتمدرتىفيبيضاء
بعدعليهاالمموتالقضيةفيآواعابآسليابر.يهاالدالأعنيمتع

التصويتفيمشاركةالبيضاءبالورقةواالدالءوة1>و~~المأقة
معفليتفقطالتقويتلعمليةبالنهبةشاركةوالكنها،لحبعا
معبالرأياالدالءمنامتاعهيوانما،رنضآوالقبوالهذا

آذوالواقعبالبداهةهذامناو(بال)ويتضح(بعم)~لموتين
بالتأييدالماركةغيرثا~موفالتقويتمناالساك

آوبالرنضبالتأييدالماركةبعدمالمقاطعةموقفوغيربالرفضآو
والتحريمالعأساسعلالماركةبعدمالمقاطعةموفوغير
االماكوموقفالمقاطعةموقفبينجليأالغرةيبدوهاومن
.التصويتعن

فياخيرأجرىالذيالدستورياالستفتاءغصوفيما
المشاركةفياذيتجلالتصويتعناالمماكلموقفايمكنالمغرب

عنتعبركانتالورقةهز»ألذبيضاءبورقةباالدالءاالقتراعفي
كانتالورقةهذهالذبيضاءبورقةباالدالءاالقتراعفيالمشاركة
حزبمو~اذحينفياالستفتا>فيبا-ييدالمساركةعنتعبر



لمشروعتأييدأاليكونأنيقتضيكانالديمقراطيستورالل
ديمقراطيكحزبانناقبلمنفسرناوقد،لهرفضأوالستورالل

بدستورالمغربتزويلمبدأنرفضأنلنايكنلمصميمدستوري
ولهذاءعالتهعلىا~ستورمشروعنقبلأنلنايكنلمكما

بالقبولالمشاركةموقفغيرثالثموقفاتخاذالاضطررنا
وتحريممومنعالذيالمقاطعةوغيرموقف(ال)الرفضأو(نعم)
مننقفاننحننشرولمفيهواالستفتاءللمشروعابالنسبة
بلوكفىأورفضهقبولهعناالحجامموقفالدستورمشروع
بينالتوفيقفيوساعينوواقعيينءعملييننكونأنعلىحوصيا
الصفوفوتكتيلالكلمةجمحوفيالبالدفيالرأيعناصر
الدمقراطيالنظامإرساءأجلمنوالعملالنظروتوحيد
منومسلمةومتينة،سليمةأسسعلىالمغربفيالجديد
باقتراحالتصويتعناالمساكموقفصاحبناولهذاالجميع<
قادةمعباتفاقستوراللمشروعبتعديلالمطالبةهوايجابي
يستثنيأنباختيار»أرا«منإالأحلاستثناءدونالبالدفيالرأي
المنشود.الجماعياالصالحيالعملذلكمننفسه

اغذهالذيالموقفحقيقةالاالجبيةالصحافةتبهتوقد
واظهوتومقاهدهاسبابهوادركتالدستورياالستفتاءمنحزبا
لموقفاماكازالىاالشارةهتاواذاوتقديراعتباربكلجديرانه
_~يةوالمعروفةالميتالذائعةاالجبيةالعحافةفيمدىمن

منالمرفوعفيوشهادتهالرأيافالتواالنصافوالخبرةوالرزانة
االستفتاءمنوقفاهالذيالموقفاميةيؤكدماوالقيمةالوزذ

.الدستوري



المصلحةمننرىاالجنبيةالصحافةعنا~يثو~مبة
االستفتاءحولماكتبتهبعضمنوتمحيصبحثوقفةنقفان

للصحفأوآلتنعرضانخا~ةبصفةونرابالمغرباامتوري
الماضيفيالعداءمواقفعودتناالتيالفرنسيةاالستعماريةاليمينية
التحريريةالوطنيةالحركةضدحملتطالماوالتي
محمهلهالمغفورفيممثلةالمغربيةالملكيةوضا
التحريضرايةرافعةالفرنسيةالمغربيةاألزمةاثناءخصوصاالخامس
التيهيالصحففتلكالمغربفيوالبطشالقمعميامةعلى

فيهترىوالللدستورالثناءتكيلنفسهافيلحاجةاصبحت
سمتهعاواالشهارواالبرازباالعتناءا~ر)حتستة(

فياالمركانهلبهتعيماذابالضبطندريولناباالستقرار)(
فيعاشماآناعتبرتأوهل؟وفوضىءواضطرابأقلقاالمغرب
السياسيالفرغمنالدستورتطبيقانتظارفييزالوماالمنوب
،وسياسيمعنوياستقرار)عدم(فيتعيشبالدنايجعلكان

هنا~~~فيماكانتالمغربيةالدولةيفقدأوكانوتنظيمي
القرار؟وتثبيتالكيانوتمتينالجهازتنظيم

ايضأتعيوقلأوذاكهذاتعيقااالستقرار)(كلمةإن
يكونالذي)القويالحكمنظام(اليمينيةالصحافةحديثفي
حديدمنيد(بحكميسمىمااخرىوتارةتوريةاالكتاهوتارة
.حرير)منجوربفي

وعرفرأيفياالستقرار)(ماعناهآمر~يكنومهما
ألنهذلكمنشيئأللمغربنتمزالفإننااالستعماريةالصحافة

بلدايفياالستقراريكونالبلثابتباستقرارليسالحقيقةفي



فياالمطلقااستقراروالأ~ناتهوانظمتهشروطهتوفرةاذااال
السليمالدستوريالديمقراطيالنظاموهوالصالحالحكمظل
أكانسواءواآلمةاالولةبينوالتعاوناالتحادعلىيقومالذي
الجمهوريةامالملكيةنطاقفيالنظامذلك

وال،عليمةأمسعلىيقومالعاذلكغيرنظاموكل
واالنسجامبالتجانىيتعززوالالبالدفيالرأيحولهيتوحا

فيالسياسةموفقةدولةفييسودوالوالمحكومالحاكمبينوالتعاون
نظامهواغااالزماتمنواالفالتالمعابوتالفيالمشاكلحل
انوحقمعنمنالكلمةفيبمااالمتقوارعنهينشأان~9
فييخيمالذيالنوعمنامافهوباستقرار)(يسمىقدماالىادى

واالزماتالمشاكلفييتخطالذيالنوعمن<واماالمقابرعرصات
.آوبعيدأيبأقاالنهيارالىحتماوينتهي

مشروعالىنظرهافيكانتاخرىآجنبيةصحفوهناك
مثالخاصموقفذاتفيهاالستفتاءعلىحكمهاوفيالدستور

اشهرومنالفرنسيةالصحفامهاتمنوهيلومندجريدةهذا
ا962ا((ا30بتاريخعادهافيخصصتفقدالعالميةالجرائد

دوريسلقانونبحثفيهنشروعاوقضاياهللمغربملحقا
الذينالخبراءومنباريسفيوالسياسة)الحقوقاستاذفريجي

استنتجفقدالقانونيةالمشاكلكبرياتفيالمغربيةالدولةتشتريهم
االنظمةمنخليطانهالمغربيالدستورلمشروعدراستهمنالباحث

القرنفياالوروبيةالملكياتاستعملتهاالتيالتقليديةواالساليب
النظامالالتطورطريقعنالنهايةفيبهاادتوالتيعشرالتاسع



بكيفيةالمستمدةواالنظمةالمناهجومن،اهصريالبرلماني
وط)بونابانابليونالىنبة(بارطيالبوناالنظاممن.وبأخرى
وبعددوكولالجنرالعهدعلىفرسافيمسةالخاالجمهوريةونظام
فصولههنعددفيمستمدالمغربيالدستورانالباحثاوضحأن

فييؤسسأنهالىذهب()958(الفرنسيالدستورمنواحكامه
الدستوراناهلمعالباحثيكتمولموراثيأأوكوليأنظامأالمغرب
السياسيالفرغمنفيهكانولماللمغرببالنسبةيعدالمغربي
.األمامالىتطوربداية

فيلالستفتاء)621(2160((لومند)بحر~ةتقرضتثم
الثانيالحسنالملكجاللةانالرباطمنمراسلهافكتبالدستور
واضاف(المبايعة)الجديدالتنصيبمننوعااالستفتاءيومتلقى

التيااللفاظاختيارفياالنسانيحارانيمكن:قاثآلالمراسل
كلماتيستعملانويستطيع...ديب7يومبهايصف
الجماعيالجماهيروالتفوةواندفاعالحاكمشخصعلىمتالتصو
أماالكالماساليبمنكونهاعنالتخرجهذهولكن(لنعم)
صوتتقدوالحواضرالباديةانهذاغيرفهيالمغربيةالحقيقة
لنبةالمغاربحيعأنالشكلد«متورصوتتعااكؤللملك
جهازو.يدركوا

ويعرفالرباطفييعيشالذي)لومند(مراسلولعل
لمشروعموتواالذينالمغاريةأنبذلكقصدبال«نافياألحوالحقيقة

فيوالسيامةالتاريخكتبترويهبماشبيهينهذافيكانواالدستور
عهافي)فرانسدوالكازيط(نقلتهكماالمرأتينحديثوهوفرنسا



بواسطةالشعبعلىالدستوريالنصعرضبمناسبةبونابارط
وساحاتهاباريسرعثموافيالجمهورعلىاقراءتهتولوالذينالمفادين
تستمعواخذت)استورالمفادينعلىالجموعازأحتفقدالعامة
كانواعاشيئأتدركانمعهماتستطعلموهيجانزحةفياليهم

مطلقأشيثآماسمعتجارتهاالىاسرتامرأةانحقبهيجهرون
فردتولطافتهسمعهادقةتبرزانشكبالاالخرىوأرادت
واذناالولىفسألتهاواحدةكلمةتفتيفلمأنااما:قائلةعليها
:ودلقلبماأجابتهاأنإالالثانيةمنكانفماالدستور؟فيماذا
للملك´~صوتقدالمغربيالجمهورأناماإبونابارطفيهيوجد
عنبعيدأنهيظهرفال(لومند)قالتكماآخرلشيآصوتعا

تكونماقدهومطلقابتانفياتنفيهانمانريدوالكنالواقع
فيكانالثانالحسنلملكجاللةأنمناالجنبيةالصحافةقصدته
لهجديدةمبايعةبمثابةالدستوراالستفتاءيكونأنإلىحاجة
كانتالملكيةالبيعةألنبصحيحليسقصدأوقيلأنفهذا
ءتوكيدوالتجديدالىالتحتاجبحيثقائمةوهيواحدةمرة

عرضهكماالدستورمشروعأنهيفيهاالمراءالتيوالحقيقة
جديدةمبايعةاليةوسيلةيكنلمالشعبعلىالملكجاللة
امماسيكقانونالشعبأويرفضهليقبلهعرضةواغاأومؤكدة
موضعاتكنالملكيةانهذاومعنالمغربيةالدولةلنظام

عنخارجةوستظلتزالوماكانتوإ~ا،متوريالداالستفتاء
بحكمالمستقبلفيسيجريأوكماجرىكمااالستفتاءنطاق

مناالخيراالستفتاءبمناسبةماحدثفكلالدستورعليهماينص
لهصلةوالاستفتاءكلمسطرةفييدخلانماأوعدمهتصويت



وكل،بعيدمنوالقريبالمنالمغربفيالملكيبالنظام
انماالبالدداخلا~السنةأوبعضاالجنبية!لصحفماروجته

يتعززاناالاليمكنالملكيةونظام،أكثروالالأقلوهراءلغوهو
حكمعلىواعتمدالدستوريةالديمقراطيةمناخذكلماوينجح
.وللشعببالشعبالشعب



.796الأجنبر~االثنين-9:المدد،»الدهشررد~

المالحظينومنالمواطنينلكثيرهنتكشفالتيالحقائقمن
التيالدعاثيةالحملةطوالبرزتحقيقةريبوالشكبدون

االستفتاءأجلمنوالشخصياتاألحزاببعضخافتها
عليهماجوتاالالباديةالعاريةالحقيقةتلكتكنولمالدستوري

منوالمتاسترة<<بالمتمقرطة0«قبلمنسميناهاالتيالفئةشك
ذاتهحدفيكاناالستفتاءكأنوالملكالملكيةحولدعايتهاتركيز

الدستورمشروعالفينفسهالملكيالنظامفيعامةاستشارة
الشعبعلالملكجاللةطرفمنمعروضأساسيكقانون
عليهيمليهحسبمايرفضهأوفيقبلهالحريةبكاملفيهرأيهليرى
الصحفروجتهلماالسابقالمقالفيتعرضناولقدءوضميرهفكره

التنصيبمننوعاكاناألخيرهذاأنمناالستفتاءبعد.ألجنبية
فىمموتراالذينوان«المغربلملكالجديدةالمبايعةأوالجديد

مشروعالعلىالملكعلىاخرىمرةصادقواانمااالستفتاء
تلكقولحدعلىبةالمغارمنأحد~قلماالذيالدستور
هذهقصدتهتكونماقدوتزييفنفيعلىحرصناوقدالصحف
الىحاجةفيكانالملكجاللةأنمنخطأأوعمداالصحف
فياألخيرةالعامةاالستشارةبمناسبةثانيةبيعةأوجديدتنصيب



الملكيةالبيعةأوالملكيالنظامانيعقلوكيفالدستورمشروع
علىذاتهالملكجاللةيجرصالوقتنفسوفياالستفتاءموضوع
الدستورلمشروعالرفضأوالقبولأساسعلىاالستفتاءاجراء
عرضيتخذحتىالمغربفيوتجددحدثوماذاالكفاية؟كوسيلة
الثقةأوالبيعةتجديدالىسبيالالعاملالستفتاءالدستورمشروع
الذينبةالمغاروالناخبونيكنلمكلههذامنشيئاانبالملك؟
لمشروعبالنسبةهذاموقفهموقفوااغايموتوالمأوموتوا
فيهاالستفتاءيكنلمبحيثالغيرعليهمالمعروضالدستور
األميرعلىالشعببمصادقةيسمىعاوصاحبهاالملكيةفياستفتاء

..بليبيسيت)الحاكمأو

منهذااستنتجتأوفهمتالتياألجنبيةالصحفولعل
أثناءوشفصياتأحزابروجتهبماتأثرتانماالمغربياالستفتاء
أمشاعرةأكانتمواءالدستوريالمشروعلفائدةالدعاثيةحلتها
ففوسفيآثارمنيخلفهقدوبمافعلهابحقيقةشاعرةغير

.اآلجانبوالصحفيينالمالحظين

كما)المعركةفرس(الملكيةاتخذتالتيالفئةتلكوان
ماجعلهاوالمغاالة،واالفراطالشططمنهذافيوارتكبتءيقال

فيمافقطواثمهاخناهايكنلمالمباحالكالم~دجيعتتجاوز
التشكيكوهواألجنبيةالصحفبعضبواسطةترويجهفيتسبب
،المغربفيالملكيالنظامواستقرارثباتفيبأخرىأوبكيفية
فيماواثمهاخطأهاكذلككانبلوبصاحبهبهالشعبتمعكوفي

قبولأنمنوالمغريةالمفرضةالدعايةسبيلعلىنفسهاهيروجته



غايةكأنطارفضورفضهللملكيةقبولالدستورمشروع
معاوالملكالمشروعبينتجمعكانت-وأيمافي-االستفتاء

باالناءشبهواثمهاأفيخطشهاكانتالفئةتلكن0الواقعوفي
الحرص:المعروفللقولممداقااخرىوتارةفيهبمايرشحالذي
.الخيانةعلىدليلاألمانةعلى

بماشحونيرالطينكاوازحقيقةكانواقومالفئةتلكفمن
فيهايحشرونالتياالجتماعاتفييتحدثونفكانوا.نفسهمفي

ويغالونويفرطون،ويشتطونءوالملكالملكيةعنحشراالناس
واالحتراماللياقةحدودعنوصيحاتهمبأقوالهميخرجواحق

لآلمريعرففالالجمهورعلىبالنابلالحابلفيختلطوالوقار
بالقومالمغاالةتبلغكانتبل،غايتهلحديثيدركوالءوجهه
فيوالملكالملكيةعنيتحدثونوهميتلفظونكانواانهم

نابيةانهابهماتبعتآقلوعباراتبكلمات،العامةاالجتماعات
وسوءاألخالقوسوءاالدبسوءفيوععنةوالذوقالسمععن

...واألذايةوالشروالمكيدةالدسوفيبل،التربية

والتلفزيوناالذاعةبواسطةاستمعواالذينالمواطنينوجيع
ا~ؤواالنابيةوالعباراتالكلماتتلكفيهاوردتالتيللخطب
،االنكارأشاقائليهاعلوانكروهااالستيا>كلطبعامنها

يعدونالمناسبة)(خطباأأنفسهمنصبواالذينمؤال>هلفتسادلوا
لبملأو؟والزعماءوالسياسيينالشخصياتكبارمنحقا
وانطلقتالنفرمىوابتذلت،المستوىفانحطالقومغيرالقوم

؟تهرف-واالندفاعوالجموح،الهياجفورةفياآللسنة



عاالكالموخشنالقولبفحشاالسماعوقأفتعر~،ال
كانوقدلهمالخالقومنءالسوقةمجالسفيإالبهينطقال

وتكفلتاالستفتاءحلةفيانكشفتالتيالفضاثحمنهذا
المستمعينبينبنشرهاوتكرار-باستمراروالتلفزيوناالذاعة

فيشريكةبهذافكانتعامومكانومقهىبيتكلفيوالمتفرجين
....اآلثمينواثمالمخطئينخطأ

الخاصةالمسجالتشراثطترويهعجباحديثاذلكيزالوما
.المغربيةوالبيوتالمجالسشقفي

،وآراءبعواطفاشتهرواطالماآخرونقومالفئةتلكومن
،والملكالملكيةنحوكريمة)(غيرأنهابهماترصفأقلومواقف

أكثر(ملكيينالىينقلبواقادرانقدرة.والمناسبةلهمشاءتثم
منبأكثريعرفها)أنمن(أشهرانهموبمايقالكماالملك)من
مربهمونمر،اليهموالتنبيهاالشارةبمجردنكتفيفانناهذا

فكنكذوباكنتان(:المثلمعشأنهمفيمرأدينالكرام
.)...!ذكورا

برهنواقومسترين)والمتد(ا~~-فئةالفئةتلكومن
الرنينماالعلىلالستفتاءهالدعاثيةالحملة-أثناءجديدمن

وفي،والعداوةوالبغضاءالحقدمنالرأيفيلمخالفيهميضمرونه
فييتورعوالموهؤالءعليهشابشيآعلىشبمن:المثل

وشتمسبفيالسبققصبإحرازوراءالجريعنخطبهم
فيحقهميحترموالمالذينالسياسيالمذهبفيلهمالمخالفين
مشروعفيوبتمجيدهابمدحهاهمتظاهرواالتيالرأيحرية



ألشخاصهماستغاللوأشنحأسوأاستخلوهاواليا~ستور
منغيرهمعلىحرامالمفوحاللفيماودعاوتهموطواثفهم
وكل»شريعةوكلدستور،وكلءقانونكلعنرغماالمواطنين
بضاعةمناالستفتادمحلةفيالنفرذلكماروجهوانءنظام

لألخالقوتنكرونذالة،خسةعلىالليلوا~السباب
(وهلويقيناحقاوالمسلميناالسالمأخالوهيالتيالفاضلة
سؤالفالأصلهعلىجاءومنفيه)بماإالاالناءيوثح
.)..عليه.

السياسيينمنبهاوالمقا~ينوالمتاجرينالبضاعةتلكوندع
الذينوالمخادعينوالمنافقينوالمبغضينوالحاقدينوالشتامين
نحورفيالكيدلنردالمواطنينمنأحدعلىأمرهماليلتس
،والملكللعرشىبالوالءاثينالمرحقيقةعنولنكشف،أصحابه

(ملكيونفيهمقيلمنففيتقحمهممغاالةهذافيالمغالينبل
يقولونوالذينالمعروفالفرنسيالتعبيرحدعلىالملك)من.كؤ

.قلوبهم)فيماليى(بأفواههم

شاكلتهمعلىهمومنالنفرأوالشك)كالنصدقكناوذا
ملكيوذ؟أنهمفصدتىفهل،نفسهالملك)منأكؤ(ملكيوذ

واذالسوابقتعرفالرهاذعندالعربيالملمعلناقيلوذا
فكانوااالستفتاءحلةأثناءالسباتىحلبةفعالدخلواقداوالشك
عنالحديثفيالسبقتصبوأحرزوااذاالقرمعوهاذفوساذ
عردكاذهذاكلبأذأجبناوشاشعمومشهوربماوألملكالملكية
والحقاثق،الاألقوالاألفعالهيمايممواذبمناسبتهادعاية



مرآةنير)السوابق(منفيهبماالماضيوان،األوهامال
.والمستقبلللحاضر

:بالمثلوعمال،السوابقمنفيهوبماالماضيبهذاوتذكيرا
كشافاضوءاهنانلقيأننريد،االخوانيعرفالشدائدعند
أواخرفيسواءأصحابهاعلىالتاريخسجلهاسياسيةمواقفعلى
نقتصرهذابيانوفي،االستقاللعهدفيأوالمغربيةالملكيةمحنة
بهاأفضىالتيالتسريحاتتلكنسيمن:اآلتيةاألسئلةعلى

يطالبونالأصحابهاكانوالتيالفرنسيةالصحفلمراسليبعضهم
منفاهمنالهرههيوسفبنمحمدالملكجاللةعودةمنبأكشو

؟؟بالرباطالعرشالالفرنساالىالسحيق

طمعاالعودةهذهدونليحولوسيلةبكليعملكانومن
الملكغيبةفيالبالدعلىالسيطرةوفرضألحكمعلىاالستيالءفي

غيرألملجديدامنفىلهماتصبحأنيرادكانالتيبفرنساو.سرته
؟محدود

الحزبنظاملفرضاالستقاللعهدفييعملكانومن
علىخطراكانكماواألمةالبالدعلىخطراكانالذيالوحيد
.وصاحبهاالملكية

يدهزكلهواألمروالنفوذالسلطةالخرجيعملكانومن
؟اطسنمواليعهدهوولياثهرحهالخامسمحمدالملكجاللة
خطراكانكماوالشعبالبالدعلىآفةاالنسجاوحكميكنألم
المصير؟بسوءالملكيةكيانهدد



بهاقامالتيوالزياراتاالتصاالتتلكمنالغايةهيوما
تونس؟الالمغربمنأصحابها

واليةعقدفيعليهاثهرهةالخامسمحمدجاللةفكرويوم
ولمورفضواوامتنعواواتلكأالذينهممنالحسينلمواليالعهد
جاللةالحلناانبعدإالالملكيةوالرغبةاالرادةعندينزلوا
منبطلبالحسنمواليعهد»وليالثمءالهرحهالملك
التأييدتتضمنحزبنافياذاكالممثلةالمعارضةباسموثيقةجاللته
ولياالحسنمواليابنهتنصيبعلىجاللتهلعزمالمطلقالتام

لعهده؟

العهدوليبعدواانمااستطاعواحاولواالذينهمومن
ومسؤوليات؟مهاممناثهرحهالملكجاللةبهأناطهيومثذعثا

جاللةتوفييوماخرىمرةوتثاقلواواتلكأالذينهمومن
الى-كفيرهم-يتسابقواولمءاثهر~الخامسمحمدالملك
المغربملكبموتالكبرىالفاجعةكانتحيثالملكيالقصر
كما،ملكهمابفقدواالمةالبالدمصابفيالتعزيةوجبتوحيث
اللكجاللةوهوالعظيمالفقيدخلفببيعةالتعجيلوجب
الثار؟الحسن

المشورفيأمحابهابهاقامالتيالدعوةتلكفيموالسروما
مقرهالىالخالدالفقياوبجخرقبلوذلكاالحزابوفودمعنفسه

االنور؟

الىتطاولواالذينأوالشكالىفوجههاالتيسلةاألهيهز»



الشربأخبارواالرجافءاليهاالدعوةواحتكارالملكيةاحتضان)(
األمثلةتلكوانالسياسيالرأيفيلهمالمخالفينحقفيوالسوء
منقليلوهي،معروفةتاريخيةووقائعبحقاثقلتذكرالفاضحة
يكونواأنبهااستحقواقدآمحابهاآنعلىتدلوليستكثير،

كانواانغيرهممنآكثروالبلالملك)منآكثر(ملكيين
الترهاتتلكعننسكتانقبلمنفضلناوقد،حقاملكيين

فيتماديهموالكناصحابهاوأساليبففوسعلىالدالةواألباطيل
والبهتانبالباطلغيرهمعلىالتقولوفي،جهةمنوالتزلفالملق

إالعليناوأبىالصمتمنأخرجناآخرىجهةمن~كعادتهم-
نتمنىأنلناكانفإذاءوبعدءالمبطلونكرهولوالحقنحقأن
«مخوايتهمعنويكفوانميهمعنجفونالمريرعويأنفهوشيئا

ونحن...خاصةمنهمظلمواالذينالتصبينفتنةويتقوا
فوترالنقطووضعنامنهابآكثرلهمعدناعادوافانبالمرصاد
.صوعهالحقصارعومنأظلم،والمبتديالحروف



؟الجدباالملكيأحزبال:ا
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0االستفتابعد«واالشاعاتالصحفبعضووجت
أجلمنللطهورتتعدجديدةأحزابااذهالدستوري
(حزباألحزابتلكبينمنأذالوذهبتالمقبلةاالنتخابات

.الجديدة)الملكية

،بالمغربجديدةأحزابقيامفيمبدئياالنعارضونحن
تأسيسأباحقد(958سنةفيالصادرالجمعياتوقانون
المواطنينلجمعالحقبهذاقانونيااالعتراففيوكان»األحزاب
انصارهلهيعملكانالذيالوحيدالحزبنظامعلىالسبيلقطع

جهتناهننعملكناأنناحينفيووسيلةوحيلةجهدبكلوشيعته
موانعمنيعترضناكانعماوبالرغمجدامعبةظروففي

معروفةجسيمةتضحياتمناألمرمناويقتصيهوعراقيل
سيطرةومعهوالشعبالبالدعلىالحزبذلكفرضدونللحيلولة
»لنامطلبأهمكانوقد،بآمرهمالحاكمينودكتاتوريةالحكم
»الوحيدبهاحنبنظاموالحاملينالدكتاتوريةضدالعملمجالفي

السنواتطوالجهودناحولهركزناالذيوالحرياتالحقوقميثاق



الحريةبينالصراعفيهاتجلىالتياالستقاللمناألول
التيافريمةالثانيةوتكبدت،لألولىالنصرتمحتىوالدكتاتورية

المغربملكالدكتاتوريةعلالحريةنصربطلوكان،لهاأردناها
العهداعالنفيالفضليرجعفاليه،اثهرحهالخامسمحمد
العامةللحرياتاألساسيةالقوانيناصدارفيثم،لألمةالملكي
فيمرةألولقانونياتتأسسأنالموجودةلألحزابأمكنوهكذا
طبقاللوجودتبرزانأخرىألحزابأمكنكماالمغربتاريخ
فرضفياذاكالطامعونباءأنكلههذاشأنمنوكان،للقانون
.الذريعبالفشلالوحيدالحزب

قيام-ودستوريا-صراحةفحرمأخيراالدستورجاءثم
بصفتهاللحريةمضادألنهوذلك،المغربفيالوحيدالحزبنظام
عليهتقومأساسوألنهومواطنانسانلكلوملكاحقا
وذلكهذابسببوألنه،والعبوديةالسيطرةلفرضتوريةاالكتا
.ومصرعصركلفيوالملكيةلألمةلدو«عدو

المغربفيمباحاألحزابتعددانسبقعاليتضحوانه
ضماناالتعددفيأنفيهالشكوعاوعمليا،ودستورياقانونيا
المعقولحدهالتعدداليتجاوزأنتقتضيالمصلحةوالكنءللحرية
الوحيدالحزببينوسطاكانهوماالصالحفالتعدد<والمطلوب
ويفساويضعفالعامالرأيمعهايتشقبالتيحزاب9اوتكاثر
التطاحنالحتمايؤديعا<االختالفوشدة<االنقسامبقوة
ويسير،والحريات«األحزابعلىوباال~لنهايةفييكونقاالذي
بالدكتاتوريةبل)القويبالحكم(يسميهاقيامنحووأهلهابالبالد
استعمالسوءفيالحريةشريكونولحذاعليهاالغبارالتي



أناالستقالل-عهدفي.المغرباستطاعماوهو،لهااألحرار
محمدالملكجاللةوأمهموعلىمنااألحراركفاحبفضليتجنبه
قيامحرمالذيالدستوريكونأننريدفال،الهرحهالخامس
0دااستفحالالىالوقتنفسفيسبيالبالدنافيالوحيدالحزب
بسببوالمستقبلألحاضرفيشرهاوتغاقمعدواهاوانتشارالحزبية
ءالمذهبيةوالنحلوالملل،السياميةوالطواشفاألحزابتكاثر

والحياة،واالستفتاءات،االنتخاباتعلىمقبلونونحنخصوصا
فيمحثلةالحريةمعإالمنهاشيآيستقيمواليسلمالالتيالنيابية
التيالفتنة~»الفتنةفهوهذاغيرأما<لهاالضروريةالهيشات
!القتلمنآشدهي

منيقومأنأما،البالدفياألحزابتعددمايخمىهذا
هذانصيبندريفلسناالجديدةالملكيةحزباألحزابهز»بين
،يقالكماناربدوزأخاذاليوجدوالكنهوالحقيقةالصحةمن

الغرائبهوبالالذيالمغربفيشياتنحيلفلسنايكنومهما
.ا~~ءأألالوالعجائب

الملكية(بحزبيشاع--كماحبلىاأليامكانتوذا
الدهرغرائبمنسيكوذالبالدهذهفيميالدهفاكالجديدة)
غيربالدفيملكيحزبيؤمسأذ~ركيفاذوعجاثبه،
كالخرب؟النظامجهورية

جهوريةدولةفيملكيحزبيقوماذونتصورنفهماننا
بالفكرةيتمذهباألمةمنفريقفيها~يوجدوأسبانياكفرنسا
.فيهاالحكملنظامواطاركشكلالملكيةعودةالىوعنالملكية



ملكيحزبقيامفتصورأنوالنفهمأننستطيعالوالكننا
ويجعلها،ملكيتهينظمودستورهءخصوصاكالمغربعلكةفي

الذيالملكيالنظامفيوتعديلتغييرأيادخالويمنع،وراثية
.نفسهاالسالممعالمجالهذافييسويه

نشوءالىالمغربيالملكيالنظاميحتاجكلههذامعفهل
؟بهخاصحزب

فيهاانتقلالتيالبال«فيملكيحزبيقومان~نالقد
ضاملكيونفيهايوجدوالتيالجمهوريةالالملكيةمنالنظام

الداخلفيسواءبالعرشيطالبآميرلهايوجدكما،الجمهوريين
فياما<وأسبانيافرنسامنكلفيعقالنجدما،وهذاالخارجأو

قبلزيمنأكثرمضمونااصبحوقدقائمالملكيفالنظامالمغرب
.؟ملكيحزبط~دهذامعداعفأي،نفسهبالدستور

األحزابمنغير.أذمعا.فهلالحزبهذاوجدوذا
.سيعتبرغيرملكي؟المغرية

غيرحلهينتيجتهس»~_ئذفهلاالعتبارصحوذا
فيماتوجلقاالتيأوالموجودةاألحنرامبمنيلالجلالملكيالحزب
حزباميصبحالجاياالملكيالحزبفانهااتموذابعا)
<مطلقاتاماممريحاتحريماستوراللمايجرعهوهوالبالدفياوحيل
ا~مكاتبهأورئيسهسيكونفمنومحيلمحزبآمامآصبحناو(ذا
أويترامىآنلهاليجوزبآنهأخيراممرحاأليالملكمجاللةغير

فياألعلىوالحكمللدولةرئيسألنه~بأيمسؤوليةيتحمل



بماأبحقينبةالمغارملكفهوالمغربملكبصفتهوألنه،األمة
.وهيثاتأحزابمنفيهم

الحزبوجودمعوالنشاطبالبقاءلالحزابسمحواذا
واالخاءوالتجانسوالوثامالصفاءسيسودفهلدالجلالملكي
موالمتوقع»كماهأاشيءهنيكنلمواذا؟الفريقينبينوالتعاون
؟نفسهاواللكيةواألمةالبالدصالحفيالوضحميكونفهل

بينالمسالمةفقاتاذااألمريصيرانعسىوماذا
الوسائلبكلوالمعاركوالتطاحنالتشاحنبدلهاوقام،الفريقين
شارلدورالمغربفيميمثلومن؟انالميلهذامثلفيالمعهودة
الملكيالحزبزعماءمنوأمثالهموبوجودوديوليون،مورامى
محولو-أشباههم~ناوجدناواذافرنسافيسابقاالفرنسي
كاملودي(أو)الملكزبانية(أ«وارسيشلونالذينفمن-الفارق
-مثال-باريسشوارعفيباستمراريصطدمونكانواالذين)روا
والديمقرا~واالشتراكيينالشيوعيينمنالجمهوريينزبانيةمح

وقواتالشرطةجعلعاانقطاعونبلالفتنةيشيعونكانواوالذين
المشوشينمجحضدالتدخلوكثيرةاألهبةدائمةالفرنسيةاالمن

.والمفتنين

واألهوالاألحداثهز«في-ترىياللمغربمصلحةيفي
االستقرار)(«مصيرسيكونوماذا؟اباتواالضطوالقالقل
)الكبرىانحسنة(واعتبرو»األجانبنا~بهأشادالذي

؟اجديأبيالمفللدستور



صحتان-ألتفكيروقعلماذا:هذابعدنسألأنولنا
فرنساتقليدمومجو«هلالجديدةالملكيةحزبايجادفياالشاعة

منوالهعلىالنسيجيراداك.يدوكولالجنرالفيهاويفعلفعلفيما
بلدستورهوآحكامفصولمن~واقتباسباستعدادالفقط
بحزبيسمىالذيبهمنويماثليأكلماخلقفيبمحاكاتهحتى

؟الجديدةالجميررية

لناقدوةاليومفرنسانتخذأمبحنااننافمعنا»هذاصحإذا
المكرهينيننحتارركابهافيونسير،السياسيالنظامفيومثأآل

علأنفسهمالفرنسيونبهيتنادرماعلينايطبقأنبهذاونستحق
:قائلينالجديدمحهل»فيالمغربعنيتحاشونحينماالنكتةميبل
!االستقاللتحتالحمايةأحسنما

حزبايجادفيفكرواالذينهممن:كذلكنسألثم
الجديدة؟الملكية

االشاعةصحتانههذافيفكرواالذينانشكال
«لحمالحزبالذينهمبلالقائمةاألحزابأصحابهمليسوا

كأشخاصاليخوضوهاأنالمقبلة-االنتخاباتبمناسبة~و~يدون
الملكيةلواءتحتينضويكحزببلوكمستقلينحرارالكأأي

االستغاللومعهممابقدريستغلواانوهينفسهمفيلحاجة
بسهولةلديممتتوفرحقوامكانياتهوساثلهوكلوالنظامالعنوان
كلبسخاءوتمطاهماالنتخابيةالمعركةفيوالحظوظالفرصأكؤ
عامموعليهميتعذراألياألمر،النوابأبوابالقتحامالعدة
.واألتباعاالشياعقلةأو



للملكيةحزبانشاءفيفكرقدأوالشكغيريكونومن
التنافىنتيجةواألخطارالمضاعمنهذافيبمايشعروا.ندون

؟اليهاالشارةسبقتعاوغيرهاوالصراع

شأنهمنليىملكيحزبقيامفإنتلكالىوباالضافة
االصطالحمايمكنآجال~أو-عاجالالبالدفييخلقأنإال
رئيأالملكيوجأدستوريةعلكةأيةفيثمالملكية)(بالمسألةعليه
يوجدأنيمكنحتىاألمةأحزابمنحزبأليقياشنأوفعليا
المغرب؟فيهذا

الزثاسةومسؤولياتفمهاممعيناحزباملكترأسوإذا
ويخاصمفيهلينشطالسياسيالميدانإلىينزلأنتقتضيه
الدولة<ووثامةالملكمنصبمعيتفقالمما0ويعارك

واألمة<البالدفيالعلياوالقيادةاألسمىالحكموظيفمعأي
والعراكالحزبي<النشاطميدانإلبلدأيفيالملكونزول

لهيتعوضمالكليعرضهاألخرىالغرقضدفرقةمعالسياسي
فيهذايمكنوكيفالحرفة)<(بأخطاويسمىعااألحزابقادة
تنتهكالمقدسأالملكشخصدستورهايجعلكالمغربكلكة
حرمته؟

ضدمعينةلطائفةمتحزبايكونماانلملكأمكنوذا
علىاالمانةيؤديأنيستطيعفهلاألخرىالياسيةالهيشات
وذاأعلى؟وحكمكرئيسومسؤولياتهبواجباتهويقومءوجهها
االختصاصمنمايمكنأكثرالدستوربمقتضىيملكالملككان



الحزبلصالحكلههذايستعملفهلوالنفوذوالسلطةواالمتياز
حزبه؟يعتبرالذي

الحزببمثابةأمبحالملكيالحزبأنفمعناههذاكانوذا
.وميطرق،وتفوقا،حظوةاألكثرالحزبيكونحيثالوحيا

الوحيدالحزبخطرمنالبالدالدستوريفلتوحيث
شبيههولهفيمااقحامهاالىالوقتنفسفيددالمتدستروذددويعمد
،ومثيل

مايحلونهاليمنباليدالدستورفيغيرهمعلىيحرمونوكيف
.اليسرىباليدفيهألنفسهم

فيليىالمغربفيملكيحزبقيامانا~لد~~
راك~لوانال_آلنيوالالعالفيالنفسهاالملكيةصالح
نفسهالخدمةتملك<الوالملكيةالجميع؟وفوقوللجميعبالجميم ~
أحسنوهيلةالصحيحالوجهعلىواجباتهاوأداءبأعباثهاوالقيام
المتملقينمنالزائفينواألشياعالتحزبعناالبتعادمن

إلويسيئونيرون.المايظهرونالذيوالراشينوالمخادعين
يدرون.الأويدرونحيثمنوالملكيةالبالد

علىالمحافظةومن<)يلزمعماال(،التحليمنوكذلك
البرعلبينماوالتعاونوالشعبالعرشبينالتاماالنسجام
اللك،موأساسالذيوالعدلوالصالحالحقسبيلفيوالتقوى
.والمستقبلالحاضرفيلهضمانوخير



<0الونبا~<<
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العامةالميزانيةالماخيأسمبر(8الجبهةيومالحكومةأقرت
المعهودالشكلبهذاتقررمفربيةميزانيةآخروهز»0(963لسة
وجودعنبالرغمسائدايزالماالذيالسياسيالفراغفترةفي

بقياممطقاالدستورهذايصبحأذإلىسيستمروالذي،الدستور
المغربفياألهورسارتإذالحاليةالجديدةالةآخرالبرلمان
...المطلوبالطيعيسيرها

أعطرالسياسيالفرغعهدوأساليبتقاليدعلىوجريا
بواسطةالجديدةالةميزانيةعنمجمالانبالمغربيالعامالرأي
...إذاعيبتعليقمعززرسميبالغ

قدالعامةالميزانيةإعالذاذقالإذبسرأوبجديدنخبرال
العامالرأيأذشكالرسميةوشبهرسميةمزدوجةبدعايةأحيط
دستورعهدفيهباعتباره،سابقاتهاقبلمنتلقىكماتلقاهاقد

فيلهموتالأي،وعاجزا،اوقا_محجوراالتفيذمؤجل
.شيااأل~مناليومحتىيملكوال،الموفموع

(داربأذالدستورهوجودمعهالشعبشعووهكذا



هيإليهبالنسبةاليومالمعاملةوبأن،حالهاعلىتزالاللقمان)
فيجايأبأيالبالديآتلمالدستوروبأن،باألمسالمعاملةنفس
التأثرعلىالحكومةيحمللنأنهأيالمؤجلتطبيقهفترة

،وطريقتهالحكمأسلوبفي(بروحه)واألخذ(بمفعوله)
عهدعلىءالسياسيالفرغبأنمواطنكليحسحقوسلبيته
ءمانوعاويمآل،مايتغيرشيثاأخذقدءالتنفيذالمؤجلالدستور
طرآقدبالمحكومينالحاكمينعالقةعليهاتقومالتياألوضاعوبأن
..ا~.مؤخرولودستورنتيجةالتحسنهنشيآعليها
بالدستورمطلقا(تتدستر)لم:لحكومةأناعتقادإلىهناومن

(حصانةمنهاتخذتقدهذا~عكس-علىوأنها،الجديد
علىأيسرماقصيرةخطوةإالتوجدال(عدوا»)ضدومناعة)

واجبابلمنتظرايكنألمأخرىوبعبارة!يخطوهاآنمواطنكل
الحكومةتنجأنالبرلمان-بقيامنافذأالدستوريصبح~ريثما

هامةمسألةفيخصوصاالممكنةالدستوريةالديمقراطيةاألساليب
يدفيةمحتكالدستورقبلكانت-كماتبقىفالكالميزانية
أنفسنانجدوهناوقليل؟كثيرأفيالشعبتعيالكأنهاالحاكمين
-أثناءاالستو«ينكرلملماذا:السؤالهذاوضعإلىمنساقين
ماإيجادفيالبرلمان-النظامإلالسياسيالفرغهناالنتقالفترة
أنفرغمالقائمالفرغهذاما)(شيئاولويمألأنشأنهمن

البرلمانوانتظارغيابفيمؤقت)(برلمانبمثابةويكونالدستور،
االنتقالفترةكانتالمغرب--غيربلدأيففيالمنتخب؟
لكليكونأنالمعهودبلالسياسي)؟(الفرغالعهداستمرار
بهاالخاصةالتمثيليةمؤسساتهاأيالمؤقتنظامهاانتقاليةفترة



الحاكمينغيرمالحفيليىفرغفيالبالدتيشالحتى
فيذلكمنشيآيفقدأذالغرابةأشدلغريبوانه،بأمرهم
دولتهوتتوفرأشهر،عشرةتدومقدانتقاليةبفترةيمروهوالمغرب
.ا)يساءأذوداثما.لىنهاشيابل،مؤقتغيرتعتبرهدستورعلى

الدستوريوالمنطق،الوعليالواجبباافنهذانقولإننا
عندناكمونالحايكيفهزالماالذيالعامالصالحعلىوالغيرة
السياسةأجلفيالجديدالدستورأمدالذيالشعبعنبعيدين
ويتولبنفسهنفسهيجكمأنعنإبعادهسياسة،معهالمتبعة
الرشدبثمراتوينعمالسيادةبحقوقفعاليتمتنكشعبشؤونه
~والمرة

فيالحكومةأقرتهاكماالميزانيةلحقيقةتنعرضهذابعد
.المنصرماألسبوع

حتىالعامةالميزانيةتفاهيلنملكالأناالمؤسفومن
واعتبرتهالفسهاالحكومةبهااحتفظتالتيحقائقهاإدراكنتطع
علمنهاجرياوذلكعليهيطلعأذالعامللرأيمحقالسرا

،البالدهذهفياالسبهاتوسفتتماالتيالتقليديةالسياسة
لقضيةبالنهبةالتكتمهذاكللماذاواحدمنأكثر~ءلوقد
كذلكتهمبل،وحدهاالحكومةتهمالكالميزانيةكبرىهامة
أذشأنهامنالتيالدستوريةالحياةعتبةعلوهيخصوصااألمة
الرقابةإجراءومن،عريماعلقليالولواالطالعمنتمكنها
هذاعنالجوابأماباألخص؟الماليةوسياستهاالحكومةسيرعلى

قدفيكونوذ،بهوذيظفرمحساهمللقرا>نتركهالخطرالؤال



غيرهمعلىالمستعصاةرموزهاوحلالميزانيةأمراركشففيوفقوا
منالرسميةالجريدةتنشرهقاماهذاعلىوياناساعدهموربما

مامعرفةمننتمكنواذاك،بعضهاأوكلهاالميزانيةتفاعيل
حكمانحكمأنبهذافنستطيع،مكنوناتهامناالنلحدعناغاب
<الشأنالخطيرالموضوعفيشامالكامال

كما،الميزانيةوحقاثقأخبارمنلدينامافكلا.ن.ما
المفرطاالجالداثرةعنيخرجال،العامللرأيرسميا~مت
.سواءوالعدميكونأنيكادالذي

مجمالكذلكميكونالميزانيةعنحديثنافإنالحالوبطبيعة
.الخصوصياتدونالعمومياتعلىوسيقتصر

أحد~،قسمينإلىتنقسمالعامةالميزانيةأنالمعلومفمن
.التسييرميزانيةوالثارالتجهيزميزانية

مايتجاوزلمبينمامليارا72المالاعتمادهافيبلغاألولى.ما
هأهفيهازيدوهكذا،مليارا~~الالماضيةالسنةفيلهاخصص
.مليارا22السنة

إنهاحينفيمليارا204المالياعتمادهافيبلغالثانيةوأما
قارتفيهاالزيادةإنأيمليارأ182الماضيالعامتتجاوزنيلم
مليارا22بمبلحكألكهي

الميزانيةأن-الرسميةاألرقامتلكعلىبناء-نالحظماوأول
.والتسييرالتجهيزبينوتوازنتعا«لعلىتقومالللمغربالعامة
اختاللعلىيدلالذياألمربكثيراألوليفوقاألخيرهذاأننرىبل



السياسةسوءندركهناومنالعامة،انيةالمينأساسيتوازنفيعظيم
الدولةلجهازالتسييرنفقاتأنحيثالبالدهز»فيالمالية
التكالبفمن-فيهاالعمدةهوالذيوالشعب-الميزانيةيكلف

تلكمقابلوفياالرهاقبلاالفراطقبيلمنهوماوالتضحيات
ميزانيةنجد~للدولةاالداريالتسييرميزانية~الضخمةالميزانية
،العامةبالمشاريعالبالدتجهينانيةمينهيبكثيروأضعفأقل

مقابلمليارأ205نفهاعلىتصرفالدولةأنأوضح،وبعبارة
.للمشارينالمخصصةفقطمليارأ7(

تكونأنالعامةالماليةمجالفيوالياسةالتدبيرحنومن
مثال-فيهافيكون،األساسذلكعلىقائمةالمغربميزانية
للتسرخصمىماللتجهيز

التصرفسوءعليدلفإغاشيآعلهذاعكىدلراز
السياسةعنالبعدكلبعيدةالمغربيةالدولةأذوعلىوالتدبير
فيوالتوازنواالعتدالاالقتماتيباسةيسمىوعما،الملىالمالية

عنتكوزماأبعدإنهابلالتييريكلفهاالتيوالمصاريفالفقأت
بالدلكلوالملالضروريةالسياسةهيالتيالتتسفسياسة
تقلبحيثمادياوفعينة،مالياوفقيرة،اقتصاديامتخلفة
وامكانياتثرواتمنلهايكوذقدعمابالرغمووساثلهامواردها
.المطلوبالوجهعلىأوبالمرةغيرمسشرةوالكنهاكيرقطبيعية

هذاومعالرع،هذامنيعدالمغربأذالبياذعنوغني
،االستقاللمذالميادينجيعفياالسرافسياسةيسلكءفقفما
الراءذاتبلالغيةالبالدسيرالعامةميزانيتهفيييريزالوما

يسمىلماواختياراطوعاخانعكلههذافيوهو<الناهش



أمرااثهيقضيحقوالمباهاةوالتافر،والفوزالجاهيباسة
.مفعوالكاذ

الواجبةالياسةهيرشيدةماليةسيامةذاالمغربولوكاز
علالتجهيزتغليبعلالحريمةوالدولة،المتخلفةالبالدعل

حكومتهاأعلتالتيالقيقةبالجزائرمالههالقتدىالتيير
فيهتقررتالذيالوقتنفىفيالعامةالميزانيةمروع
اثنينمليأرينالسنةهذهتبلغالجزائريةفالميزانية،ميزانيتا
التجهيزميزانيةأماالجديدالفرسيالفرنكمنمليوناوثمانين
غيرالتييرلميزانيةغممىلمبيماونمفمليارلهاخمصنقد

الجزائريةالحكومةريسعلقوقد،مليوناوثمانينمليارنصف
ثمننؤديأذعب:بقولهالميزانيةشروععلاألمةعلىأمام

أذقتمالتيالتقشزسياسةأشادكما،الورقوثمناالستقالل
ألفينالدولةفيكبيرلوزيرشهريمرتبأييتجاوزال

.الجديدالفرسيالفرنكمن»ه>»«(

االنلحلنجهلأنناالمغربيةالميزانيةعلىكذلكنالحظهوما
كمافيهااألساسيةوالمداخيلالمواردتفاصيلها-نشرعدمنتيجة

ماليوعجزنقصمنفيهايكونقدهاسدأمكنكيفنجهل
.والمصاريفا_اخيلبينالتوازناختاللعنناشيآ

ةالعاهالميزاتبأذمرحتالحكرتأذبالذكرمجدرومما
علوال،جديدةمراثبنرضعلتتملال15«،»لسز
أذللكوتأمحزكيفنجهلولكاالموجودةالمواثبفيزيادة
منوأحنأكرالحكرتتعملأذنؤملكابلمذاعنتتغي



تنهجوأنالمقطاعبقدرالضرائبأعباءمنتخففأنوهوذلك
الدولةسلكتلوهذاأيسروماورشيدةجديدةماليةسياسة
لتصوفهاالضخمةاألموالفوفرتالحقيقيالتقشفسياسةمسلك
نظامإصالحمنوتمكنتءجهةمنالعامةالمشاريععلى

يسيريزأا«ماالمغربانعامةوبصفةأخرىجهةمن،الضرائب
ميدانكلفيواالسرافالتبذيروهواالستقاللمنأالمعهودسيره

لووحتىوخارجاداخالاالنفاقفيوالمبالغةمشماراالفيوالتقصير
يسلكأنلهيجوزفالومكانياتهابمواردهاغنيةدولةالمغربكان
شيئايفعلأنبالمغربفكيفءقليالوالكثيراالاالتالفطريق
مساعاقعلىعالةيعيشيزالمامتخلفقطروهوهاامن
ومحتاجا،خيراتمنيملكهمااسثمارحسنإلىومفتقراالغير)(
كانتسواءاألجنبيةالقروضسياسةإلى-هذاانتظارفي

.العالنيةفيمشروطةغيرأوالخفاءفيمشروطة

ضحية-أسفبكل-يزالماالمغربإن،واحدةلممةوبك
واالتالفواالسرافالتبذيروسياسة،الزائفوالنفوذالجاهسياسة
كماآلخر)يوممن(يعيشفهوكلهلهذاونتيجة،مجالكلفي
ميبلعلىشيئافيهايصعلمنباستمرارمبسوطةويدهيقال

ءاالرتياحعلىيبعثالالذياألمرالعطاءأوالقرض
.المستقبلفيوالالحاضرفيالواالطمشنانءواالفتخار
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عليهاصطلحنالماحدايضعلمالمغربفيدستوروجودإن
فجرمنذعندناسائدايزالماالذي)السياسيبالفرغ(

بصفةعهدهمناالخيرةالسنواتوفي،عامةبصفةاالستتقالل
خامة

بابهفيبالتنسيمىاهتمالذياادستورانأخرىوبعبارة
المائة~التاسعالفصلوفي)انتقاليةأحكام(علىعشرالثار
يتراوحأجلفيألبرلمانتنصيبيقع(أنهعلىذاتهالبابهذامن
بتنفيذ:ألمرإصدارتاريخمنابتداء.شهروعشرةأشهرخسةبين

سنةإلىيمتداألجلهذا(.نعلىبالتنصيصاهتمكماالدستور)
قدالدستور)فيعليهاالمنصوصاألخرىالمؤسساتلتنصيب
عليهجرتماوالمناهبةالوقتنفسفي-تجاهلأو-أغفل

)االنتقالفترة(فيقيامهمنبدالوماغيرنااألممعندالدساتير
الفراغتمالمؤقتةومؤسساتأنظمةمن)الدستوريالعهد(إلى

وقد،لهالمحدداألجلفيالدستورتطبيقيتحققريثماالقائم
فصلهفينصقدالمغربيالدستوربأنهذاقولناعليعترض



يتخذالبرلمانتنصيبيتمأنإل(أنهعلىالمائةبعدثمرالعا
القامةالالزمةوالتنظيميةالتشريعيةالتدابيرالملكجاللة

.الدولة)شؤونبيرولتءالدستوريةالمؤسسات

لمالدستوربأناالعتراضهذاعلىالردالسهلمنولكن
واغاءومؤسساتهاأنظمتهالهايوجدحق)انتقاليةفترة(~ث
أشهرنحسةبينتتراويحلمدة)انتقاليةأحكام(علىبالنصاكتفى
،وتنظيميةتشريعية)ابيرمن،األحكامهذهوجعلكاملةوسنة
المؤسساتباقامةتتعلقكانتسواءالملكجاللةاختصاصمن

عامةبصفةا_ولةثوونبيرتأود´~-~~~~

الحقيقيةاالنتقال)(فترةمنالبالدادمتورحرمهكذا
الوضحمنلالنتقالالضروريةبلتير،االسافيالمعهودة
فيستوراللأملالحومانلكوبلءرياالستوالنظامالىدستوري
الواردالتمثيليةالمؤسساتتقومأنإلالسياسيالفرغأجل
يطرأولمءا~دةاالجالفيفعالهذاتماننصهفيذكرها
أوكلهاالمؤسساتتلكقياميؤخيأناهانهشمنماأثناءها
أسوأفي-يحملأنوماءمسمىغيرأومسمىأجلإلبعضها
سيكونكا0إلغاثهاعلى~)الهقدرال(واالحتماالتالفروض
.والشعوباالولتاريخفيمثيللهاوجلقلماعامةنكسة

)االنتقالفترة(تطيموعدم)الياميالفرغ(وبإبقاء
غريبةيعدعا،وتهاولهوتقصيرهسلبيتهعلىالبرهاذالدستورأقام
مز.الوحيدةتكوزقدودستوريةميامية)وبدعة(،بابهافي

.نوعها



اشنتينمرتينوضوحبكلهذاتجلىالماضياألسبوعوفي
فيلهتعرضنا-كما(963انيةمينعناالعالنبمناسبةاألولى
السياسيةاألزمةانفجار)(بمناسبةوالثانية~الماضيالعددافتتاحية
العامالشعورازدادوذاكوبهذا،المغربيةالحكومةداخلوالحزبية

الفرغخضمفيمغرقاأسف~بكلهزالماالمغرببأن
.الدستوربإعالنأجلهينتهاالذيالسياسي

فييلزم)ال(ماوالتزاماحتمالعلىمكرهيندمناوما
أنإلىوذلكالدستور،وجودعنبالرغموالياسةالحكمميدان
منفيهبماونفسهالدستورهذاباسموالحاكموذاثهيشاء

الفاتوحينآونةكلفيمعرفينسنطلفإنناانتقالية)(أحكام
األمرمنأخرىبعدمرةبهيناجناولما،السياسيالفراغوأخطار
عنالحاكموذأعلنيومأمامهأنفساوجدناالذينوعمنالواق
الحكوميةاألزمةبالغأذيحيومثمالجديدةللسنةالعامةالميزانية
.وزاريكتعديلقامتالتي

قبلالتعديل)(أواألزمةحقيقةيجهلالعامالرأيظلوقد
المكتوبةأوالمنقولةاالشاعاتقبلمنروجتهلماالرسمياالعالن
(أسرارعلىيطلعأنالمغربيالعامالرأييستطعلمأ~ىومرة

والصحفاالذاعاتبواسطةإالوالسياسةالحكموخفايا)
،الرسميةالمحافلفيمنأسين(مراسلين)لهاكأن،األجنبية

أنهجديدمناتضحوهكذا...وهناكهنامبثوثينو(نحبرين)
أييملكوال،حسابأيبالدهفيالمغربيالعامللرأييحسبال

عهدفيولوواالطالعالمعرفةفيحقبأييتمتنوالاعتبار



.للدولةالمنوباالجتماعيالديمقراطيالنظاموتحتالدستور

البالغمماهكماالوزاريالتعديل.أوالحكوميةاألزمةأما
نفهالداخليالعامللرأيفجائيةالحقيقةفيتكننلم.الرسمي
بفضل،مكاذكلفياأللةعلساريةكانتأسرارهاأذ~
كانتبوادرهاأذوحيث،خامةالخارجيةاالخباريةالمصادر
جاللةأذوحيث،متوريالداالستفتاءعقبواقحةكذلك
علىعزمهاألخيرةوأحاديهتصرعاتهفييكتملمنفهالملك
الحملةغمارحامتالتيالحكوميةالتكيلةفيالظ)اعادة(

)لوانهامرسومةتزالالالتيبالكيفيةالدستورلمروعالدعاثية
.وغيرمغربيةمغربيةغيلةكلفيوخطوطها

فيهاذهبقدألحكوميةالتشكيلةوفعفيالنظرواعادة
كلوفسرهامذهب<كلخصوصأبهاوالمعنيونعموما،المواطنون
سيحدثأنهفهمفبعضهمله،المالئمالتفسيرفريق
)انتقالية(حكومةمتخلفهاالتيالحكومةفيأساسيانقالب
إلىالسياسيالفراغوامعمنالمغربلنقلصالحةجديدةبعناصر
الحكومةأنفهموبعضهمالدستوري<العهدنظام
وقوة،وجديةجدةتعطيهابعناصرومتعزز،ومتطعمءمتلقح
رجالهاإلىتحتاجمعبةمرحلةهيالتياالنتقاليةالمرحلةفيونفوذا
للسيرالمطلوبةالصالحيةوعل،العامةالثقةعلىيتوفرونالذين
ومحارسة،العامةالشؤونولتدبير،التطبيقطريقفيلدمتوربا

،الديمقراطيةللروحطبقاالمرحلةنفسفيوالسياسة-الحكم



موتقلءواصالحءبجايداألمةتشعرحقالدستوريةليبواآلسا
منوأوالشكهؤالءالدستور.غيرإعالنفورالعامةحياتهافي

المغربيةالسياسة)علم(فيالراسخينءوالخبيرينءالعارفين
هومتوقعاكانماكلوآن،يقعلنكلهذلكمنشيئاأنفهموا
محانتقاالتشكلفيالوزاريةالمناصببعضفي)تعديل(
.المحررةللتشكيلةتكملةةيلجل)توزيرات(

،أخرىإلىماعبمنوزراءنقلمحققماهذاوفعال
فيهاعرفواأووزاراتهمفألغيتآخرينوزراءعن~0دا

العادياذاتهحدفييعتبرأذعببسياسيحدثوهذا،بغيرهم
إياهغولهمابمقتضىالملكجاللةعليهأقدموقد،أكروالأقل

هذامعيملكفال،وامتيازاتواختصاماتحقوقمنالدستور
بالواقعوالتليمالرفىاالاليومالحكمعنوذالمبعدالوزراء

ماغيريفعل(الملكجاللةألذهإليهمبالسبةمؤلماكاذولوه
فينالمتاأكبرمنالوزراأأوالشككاذالذيالدستوربهلهسمح
أسترةفياألعلالمليسبهما.و.علكملتأييدهإلىالدعوةفي

)قبةالحبةمن(،نجعلالولهذا،البالدبهذهوالسياسةالحكم
تعديلمنالحكومةعللحرأماالىالطرفينبالغوال،يقالكما

نجهدالأناكماومراميهوآثاره،ودواعيه.سبابهكانتمهماشكلي
هلأوفأقيلواالوزرا>استقالهلنعرفأذمحاولينفكرنا

؟فانعرفواأقيلواهلاو،فحبواانسحبوا

العبارةبهذه(العنهميتحدثلمالرسميالبالغكانوذا
حكومةفيوزاريبتعديليقومأنالملكجاللةنظراقتضى(



~فليوءيلي)كماكبتقاحكرمةأمبحتوهكذابماللتو
منالوزراءأوالئلثخروجأمرامتبرجاللتهآنىاالهذا

مننفهموقدءبالذألجديرغير-بإقالةأوباستقالةالمكيمة-
التياحكرمةفيمشاركتهمعلىشكربآييحفلوالأنهممذا

.اليومفيهاعنهمامتغني

الوزراءأنفيهشكالفمماكلههذامنيكنومهما
مواقفهمضحيةالحقيقةفيذهبواقدأخيراالحكومةعنالمبعدين
~فيالمعروفسلوكهمومنهاةوالبعيلالقريبةومراهيهم
أنفسهمهميخفرهلمعاواالجلالعاجلفيوهقصدومااالستفتاء

ماسرمحانوهكذا،واألشياعاألتباععنالخاصةمجالسهمفي
ولما(،الواقعةيمةالهنمرارةإلالزائفاالنتصارلذةالغرورحول
رئيسهمبهذاأخيراصرحكماالدستور)سبيلفيريقهميجف
أنها)نعم(أنصارحسبقدأوضحوبعبارةحزبه<~ل
ولومرة)(حنظلةإلتحولتمامرعانوالكنهادائمة)سكرة(

للنشرةالمعلالصورفيوالضحكاتاالبتساماتاكلوهاتصنع
فيالخلودأحالم(منالتحولذلكسرعةيؤكدوالمغالطة»وعا

وأحدالحزبرئيسقول)خارجهاليقظة(حقائقإل)الحكم
بقضيةفوجثناثم...(:األخيربعهمفيالمفصولينالوزراء
).أخطارمنطياتهفييحملهوماالتعديل

الذينالوزراءباسمالناطقبهعللمامحيحايكونوقد
الوزاراتمنحرمانهم(عملية)الحكومةعنالتعديل)(أبعدهم
وبينبينهمالصراعفحيةكذلكذهبواأنهموهو،فيهاوما



الحظوةفيمعهمتنافسواطالماالذينالحكومةفي)الزعال>(بعض
ألحدتكونحتىبأخرىأوبكيفيةكلهموتطاحنواوالزلقةوالقربة
وقدن9واالبالدحكومةفي)األسدوحصة(الغلبةالفريقين
هذاعلفما)ومغلوبغالب(عنوالتطاحنالصراعأسز
قالكما)سليموبقلبرياضيةبروح(الهزيمةيقبلأناالاألخير
وغروربلذة)سكران(كانوقتماالحكوميةالمعركةضحاياأحد

<المدبر)(االستفتا>نتيجةالزائفاالنتصار

ليىالذي)االنهزام(الواقعالحظيواجهأهبحوبعدما
!رافعوالدافعمنله

عهاالشةالحكومةأماالوزاريبالتعديليتعلقماهذا
نتيجةالبعضيترتبهاكاذالتيالجديدةبالحكومةطعافليت
بالحكومةكذلكهيوليتالدستورتطيقعهدفيالدخول

الياميالفرغمناالنتقاللفترةالضروريةبالعامر~)1(
إالهيفليتوذاكهذاتكنلموذاالدستورياتطامال

:الملمعحقهافييقالوقد،.كروالأقلالمعدلةحكومة
!فارافولدالجلتمخض

البالدعلالغيرةبدافىاآلسف.شدلهنأسفماوهذا
.الدستوريةالديمقرالحيةلحريقفيتسير.ذبهايرادالتي

انتكادالحاليةاحكرمةعناصرانمالحظتهتجدروعا
فيهذا،والحئبيةآسياميةالوجهةمنانتقائية)(الكلهاتكرن
هوماحقيقةيدريأحدفليسالباطنفيأما•األقلعلىالظاهر



يستطيعالولهذاءنادرااالالعناصرتلكمنواحدكلعليه
أعضاءألكثريةالسياسياللونقضيةفيجازمايحكمأنأحد

جازانهالمطافبهمانتهىثمأحزابفيكانواالذينالحكومة
.الوزارةهيالتيغايتهإلىالتعبير-هذا

وزارةمنأكثريملكونالوزراءبعضأنيالحظكما
تقديرعنناشيآهذاهلبالضبطندريولسناومنصب
ومهما؟الترضياتنجردعنأواالطاراتأزمةعنأوالكفاءات

وباالضافةءبالدنافيالغريبأوالجديدباألمرهذافليس،يكن
التشكيلةأصبحتهل:مواطنمنأكثريتساءلهذاكلإل

الرجل(:المثلىالقاعدةأساسعلىقائمةالتعديلبعدالحكومية
،والمهاماألعباءلتكون،)الالئقالمكانفيالصالح

التيبالكيفيةأربابهاعلىموزعةوالمسؤولياتواالختصاصات
؟العامالصالحخدمةتقتضيها

فإنالسؤالهذاعلالجوابأحديملكالكاذوذا
عليهاقامت(بدعة)علقمىقدبمااألخيرالوزاريالتعديل
أجلمنالولحيفة(خلقوهي،قبلمنالحكوميةالتكيلة
التيأالسالمية)وذالشر(بوزارةيمىماهذاومالالخص)

المملكةأذعليصالذيالدستورمعمبررأيلهايبقلم
هذانكل،الدولةديناالمالمأذوعل،إسالميةدولةالمغربية
منهيالتياالعالميةللؤوذوزارةغصيصبعدميقضي

وكا«االمالمدينهاإمالميةدولةبمفتهاكلهاالدولةاختقاص
الضخمةاألموالمنلوزارتهاخمصما(البدعة)تلكفيزاد



والاالسالممنهاسرفدلممليونسبعماثةمنأكثربلغتالتي
الوزارةتلكزمرةفيحضرواالذينمنكانماإالشيئاالمسلمون

والمجالتالصحفتصدرمصلحةإلانقلبتمامرعانالتي
فلو،نفقاتهوتبريرنشاطإيجادبهذامحاولةوالفرنسيةبالعربية
البالدعلىيعودفيماالنشراتهذهفيالضائعةاألموالصرفت
كلمنسالماأرضنافياالسالملبقيواالممالحبالنفعواألمة

أنفسهمكلفواعناألقل-~علىالمسلمونوالستراحءاستغالل
ءالمسلمينأموالمنالثمنوبفادحاالسالمباسمالعبثعناء
تلكإبطالغيرالوزاريالتعديلحسزناتمنيكنلمفلو
وتذكر..حسنةبهالكنىضاللة-بدعة-وكلعة)ال»

فتشكر!

،هز»الىفتضاف،يسراعربعداثهوسيجعل
أزمةمعهاتفرج.خرىخساتأكملهاعلىتمتإذ)الحسة(

بالدنافيكلالمساشظةبها،وتوىالمغربفيوالسياسةالحكم
.الصالحةالحاكمةالقيادةامجاد:وهيأال



»نبانالو«

.6_3بنابرا(االتين~63:العدد،<<منورالد~>>

تكنلما~بيةالحكومةاناالخيرالوزاريالتعديلأوضح
،حقيقةعنتشذلمبهذاوانها،واليوالوضعسليمةحكومة
الوزارةكراسيعلىتعاقبتالتيالمختلفةالحكوماتونظاموقاعدة
.االستقاللبدايةمنذ

كانتاالخيرتعديلهاقبلالحكومةان،اصرحوبعبارة
االهوءمتصارعةعنأصومنومركبةمضطربةأسسعلىقائمة
(معسكرين)منوثاموالتوازنغيرفيمؤلفةجعلها:شذي

التطاحنبهماوانتهىالعراكبهماسارقدسياسيينأوغيرسياسيين
الرفعسوءعنكشفالذياالنفجار)(وهوالمحتومالمصيرالى

داخلهاالسياسيالجووتعفنفسادوعنللحكومةبالنسبةوالسير
المتنافسةايالمتجانسةغيرعناصرهابينوالصراعالخالفنتيجة
ميدانفيوالسيطرةالغلبةضمانمقياسهيالتي(الحظوة)على

فيهاوماالوزارةفياألسل)(حظانتزاعوعلىءوالسياسةالحكم
...وآفاتاوزارمنفيهاكانومهما،وخيراتمنافعمن



هافهكانتالتيا~مةانالوزاريالتعديلابانوهكأا
التيالمشاركةرابطةغيراخرىوابطةعناصرهابينتربطتكنلم

منوليس،المتناقضات)(علىوقامتاالضداد)(بينجعت
والبقاء،والصحبة0والمخالطة،العشرةفايضمنآنهذاشآن
فيتحملكانتا-هلبسببفهي~.واالستمرارااوامعلى
معرضةحينكلفيوكانتاالنفجار،عواملكلطياتها
.لالنهيار

داخلية(ازمة)منالحكومةتعانيهماكانتعلىدليلواي
فقدالتعديل؟اصابهمالذينالوزراءأحدت)اظ(اتهنأ~ى
وان،ابتدأقدسواللالوشاياتعهد(أنالحظبأنهصرح
حاولواوعشيرتههووانهممكنا)<يعدلمعائلجوفيالتعاون
داخل(المعاشرةالىميبلمنيبقلموانهالجو)هذا(هضم
تحكمكانتالبالدأنعلىقويابرهانأيقومهذاوكلالحكومة)
وفاعليتها،االساسيةوخاميتهاالكبرىميزتهاتفقدبحكومة
0والتقوىالبرعلىوتعاونوتجانساثتالفكلبفقدلضرورية
.العامالصالحوخدمة

وضروريأعتومآكانالوزاريالتعديلانندركهناومن
بينوالتطاحنالتنافس(فرية)البالدحكومةتبقىالحق
على)الهضمعسيرجو(فياالختالف)فحية(ولمالمعسكرين(

والنزغاتوالنزعاتواالغراضاالهوا>فيهتثير.مابسبباحدها
اصحاب)والزمال>0الشركا(بينالمتبادلةوالوشاياتالمكائدمن
.الوزراء)المعالي(



مناستخلصقدالمغربيالعامالر.ياذفيهالشكومما
المغربفيالحكماذممابابهافيمفيدةوعبوادروسأكلهذلك

ايقنكما،اليامياالستقراروعامراألسبابفاقدأمايزال
الوجهةهز«ومنالبالدفيوالياسةالحكمألداةالمؤلمبالراتع
كلعنمجردآايمبأيكنلمالوزاريالتعديلفاذاالعتباروبهذا
.ومعويةحيةفاشدة

بهالمعنيينهحففي(جدال)الوزاريالتعديلاثارولقد
واسبابهالواقعالتعديلحقيقةحولالجدلوكان،الفريقينمن

،برأينااو«ال،عنبمعزلنبقىانالنويأونحنوتوابعه
فعلناوقدنفسه~التعديلفيسواءنظرناوجهةعنواالفصاح

وهذا»حوله)المتجادلينالطوفينوحجج(تفسيراتأوفي
استعماالوالكنالغير،جدالفيالمشاركةاللمجردولهمامنحا
أمر~حركمواطنبواجبنأوقيامأالعامالرأيخدمةفيلحقنا

متحيزغيروكحكم،ثالثكطرفمناوحرصاالبال«،حكومة
(متاهات)بيناوتضيعتضلأنمنالحقيقة(انقاذ)يممه

االستقالل(ايضاح)و(النارات)(وضوح)بينايالفريقين
.~ل~ز~كمافي

فييتلخصباسمهماالناطقتينالصحيفتينبينالجدالوعور
،آوألحكوميةأزمةفيالوزاريالتعديلهل:السؤالهأا

انهنهماواحدكلحاولوقدوالغايات؟االسبابوماهي
ممراحةيعترفانيستطيعلمكالهازوالكنظرهوجهة(يوضح)
(وضويح)عنفبالرغم،أوحجابغبارايعنعاريةبالحقيقة



تجرأالحقيقةامامزلناماأ.خرالبعض)ايضاح(و،ألبعض
منسنحاولولهذا،وجههاعنوالكشفنفسهاأعالنعلى
تصبححتىطالممنيكتنفهاماعلى!الضواءبعضارسالجهتنا
.ماونح(

وزراءبعدفيماصارواالذين-التعديلوزراءتحاثفلقد
فذهبواالحكومةمنلخروجهمالحقيقيةاألسبابعن-)ليةالتعادد
بآخرىوزارةتغييرعندتقفالوعميقةجوهريةأسباب(أنهاالى
المذهبالىذلكتتعدىولكنها»االقتصادوزارةبالغاءأو

للمبادىءجوهريةمخالفاتوالىاالقتصادلتحريرالتوجيهي
وطعن<نقد،كلهكالموهذا0عليوالدستورنمنىالتيو~ألمداو،
يحآندونواليهامنهاكانواالتيللحكومةبالنبةخطيرواتهام
الال3´هز´~)د~~و~نقدأيقبلمنفيهامنهمأحد
.كان

(كانحزبهم.نالحكومةمنالخارجونالوزراءقالثم
أجلمنوانهاالقتصاديالتحررلتحقيقكبرىوسيلةيملك

كانالتيالمضابقاتكلعلىيصبركاناألداةهز»علىالمحافظة
.الحكومة)فيأعضاءبهايقوم

تكنلمانالحقيقةمنكبيرجانبتحررالكالموبمذا
االقتصادوزارة)يملك(كاذالذيالحزبانوهيكلواهقيقة
بوزارةاالحتفاظسبيلوفي،)بملكيتها(يحتفظآنااليآبىكان

)المضايقاتكلعلىيصبر(كان-هيماادراكوما-االقتماه
تلكالخراجالحكومةداخليعملونكانواالذين~فمن

.غيرهدونبها)احتفاظه(و)ملكيته(منالوزارة



الذياالساسيالحقيقيالسبببانكلههذامنفواضح
فوخروجالحكومةمنالحزبيينرا>الموزوبجخرفيحاسماكان
بلهذافيالنعارضونحنحزبهمملكيةمناالقتصادوزارة
(.سبابفيمعهماختلفناوانللواقعمطابقتالوهمااننعتقد

.الوزارةبتلكاالحتفاظعلىحرصهموغايات)

بهااحتفاظهمعهدفيتكنلماالقتصا«دذ´د»أنعلى
االقتصادأنوذلك،للدولةالعامةوالميزانيةالماليةوزارةسوى
والتجارة،كالفالحةوزاراتعدةعلىموزعأكانا~بي
كالمكتبالمركزيةالمكاتبمنعددوعلىالتقليديةوالصناعة
وهذه«الصناعيةوالمساهاتاالبحاثومكتبللريالوعلي
.الحكومةبرئاسةملحقةتزالوماكانتالمكاتب

مسمىبدوزاسمااإلقتصادوزارةكانتكلههذافبسبب
تتدخلاداةاتكنولهذاالماليةوزارةعنعبارةالحقيقةفيوكانت
القوللهااذيقالحتىالوطناالقتصادميادينمختلففي

ومغالطةادعاءعردفهذاوتحريرهوتوجيههتظيمهفيالممل
الغير.

نريدالسابقينبيينالحنالوزراءنظرلوجهةتعرضناوبعدما
صحيفةعنهعبرتكمالهمالمخالفللرأيكذلكتنعرضأن
عاانهالىذاهبةالوزاريالتعديلعنتحدثتالتيالمنارات)(

للتعديلالعميقوالمدلولاالسباببتحليلالقيامانفيهالشك
سطوراوكلماتفيولوالحديثوكذلكألوانهسابقالحكومي



أنذلكفيمايقالأقلان:قائلةزادتثم،ثنايا»فييحملهعما
اومانالممكنمنيكنلماللتباسنهاشياحدأوضحيلالتعل
ريبوالفيهالشككاأنهعلىءواوالشكبهؤالءيضراندون
اسباباليقسركالموهذا)أمماسيمببعننتجالتعديلأن

يلالتعلعلىنحيماالغموضيتركبلءمدلولهيشرحوالالتعديل
0الجميععلىخطرلغموضحدآوضعانهالصحيفةقالتيالل

عليهقضىالذيالغموضءمزدوجغموضامامفنحن
تحتاالخيرةهذهوغموضالصحيفة-قالتكماالسريل-
.يلالتعلعن~يثهافيالوضوح)(عنوان

هلالتعديلحولالطرفينصحفهبينخالفنقطةوهنالث
بأنالقولعلىفيصرونالتعديلوزراءتعديل؟أماأومجردأزمةهو

ونفيؤكدلفوهمنحاواماءفيهاازمةاحدثالحكومةمنخروجهم
الدولةجهازلتخليصوهيلةهوواغا،بأزمةليسالتعديلان
كماالجهازهذااختاللفيأاثماتتسببالتيالرمل)(حبةمن

أنالذاهبينحزبهمبأسمالتعديلوزارةمشاركةينكرون
ءفيهالالحزابالعقليناشخاصايعتبرونالحكومةفيالمشاركين
.باملوبهسياستهالملكلجاللةبأنهذاويعللرن

أنفهوالكالمهذاعلىبشيآنعقبأنلناكانوذا
أويوجدونكانواالذيناالحزابرجالبأنيصوعلمالملكجاللة
جاللتهون.احزاببنوابوليسوااشخاصهماغاالحكومةفي
صفاتبحيعمرنخصوصاحكوميةازمةالوزاريالتعديليعتبرلم

منغيرناعنلمعهودةهيكماالوزاريةاالزمةونتاثجوشروط



النظامنوعألن«حاضرأوالماضياالعندنامتوفرةليستالدول
ذلكمنءبشييمحالاالستقاللمنذبالمغربالقائمالحكومي
أواقالتهاتعديلهاويتولى،بنظرهالحكومةيؤلفالذيهوفالملك
،مطلقاهذايغيرلمأخيرااعلنالذيوالدستور،إرادتهبمحض
االالحزبيينالوزراءمنيجداندونوثبته،واكد»شرعهبل

منءشرطوالقيددونوالمناصرةالتأييدبل،والتسليمالرضى
بالمثلواالعتباراالخذاالاليوملهمفليسءاحترازوالتحفظغير
أخرىومرةءالعنبيجصاالالشوكيزرعمنان:يقولالذي

بروح(و)الواقعاالمر(بدورهميقابلواأنوهوبقولهمنذكرهم
بهوبشرواهذافعلوافلو،)سليموقلبرحبوصدرءرياضية
محاولةالىاالمراحوجهملماغيرهمبهنصحوابعدماانفسهم

منآخرهيالتي)ليةالتعاد(بخرافةالتعديلعلى)التغطية(
فيباسمهاويمرجوابها،وبنادوا،فيهاينكرواانعليهميجب
حكوماتهامممنمخلتوماوشقاءبؤسمنتعانيهماأكثرمابالد

منما،الحكمفيوهميعملوااندوناالستقاللمنذالمتعاقبة
ويقضيالصالحالتوجيهويوجهه،الوعلياالقتصاديجررآنشأنه
واالطرافالحدودمشاكلويحلاالقطاعويصفي،الرأسماليةعلى
ءللحاكميناحراجأالحكمخارجوهماليومبهيطالبون.خذواعا

.الناسلبعفىومغالطة،الديماغوجيةفيوامعانا

الذينجيععلىالمسؤولياتلتوزهبعديحنلمالوقتإن
علىوأثروااالستقاللاوامتنلالسياسةوسخروابالحكمعبثوا

،العامالصالحخدمةفيوتهاونوأوالشعبالدولةحساب
رنيكنالذينفؤالد،االشقياءوشقاءالبؤساهبؤسوضاعفوا



وبلواهمومحنتهمتعا«متهمعلىالدموعواراقةاللعاببإسالةاليوم
شوورواليحمي،فعلوهاالذينأثامفياليشفعهذاوالكن
وأهلهاالبالدضذارتكبوهامن

مناشخاصخرو-مسألةليستوالسياسةالحكمومالة
،فيمامشاركتهمصفةكانتكيفمااليهاآخرينودخولالحكومة

غيرفيالمسألةواغاءأوأزمةوانتقالتعديلمسألةكذلكهيوال
وهو،البالدفيالصال~الحكمنظامإقامةفيايكلههذا
الداخليالفساداوضاععلىالقضاءمعااليوجدانيمكنماال

التدبيروحسنولةللجهازاواحكام،واالدارةالحكماداةواصالح
ونزاهةاستقاللوضمانالسياسةوفعالية،العامةللشؤون
والتكافلالعدالةعلىيقومجديدمجتمعوانشاء،القضاء
.العاموالصالح



ألتاريخاليبرئهمنيريهليس

»5«»رن««االتين~(4:العددددالدستوردد~

عهدمناالولىالسنواتفيكانالمغرباناحداليجهل
حكمهوبفرض<الوحيدالحزبنظامبقياممهددأاالستقالل
.البغيضةوديكتاتوريته،ية0االستبداوسيطرته«المطلق

البالدهذهفييومثذالوحيدالحزبانصارحاولوقد
ءإالحتيالوماثلمنمااستطاعوابكلتحقيقهالىالوصول
واالجرام،والعدوانواالضطهاد-تاوة-والمكيدة<،والدس
منعصاباتبوامعلةالعيالوسائلهذهومناخرى-تارة

الخوفألشاعة<مجهولينغيرمنهمكثيروالقتلةالجالدين
عنالسياسيينخصومهمعلللقضاء،الناسبينواالرهاب
هذه(مدبرو)اتخذوقد،واالغتياالت،االختطافاتطريق
كجنانبتطوانكاناشهرهابهاخاصةمراكزاالجراميةالفظائع
السابعكالمركزالبيضاءوبالدار<الريسونوجنان<بريشة
(_~تم).المشهورللشرطة

برياءاطماءبةهذا~بسبباالستقالل-عهدتلطخوهكذا
تسخيرفيالطامعونذرعأبهمضاقالذيناالحرارالوطنيينمن



الشوعلىوالمفطورونبا_كتاتوريةوالحالموناالستقالل
قاسيواألين»يعرفواأنمنأشهر~الذيناوالشكوالوحشية

عهدعلىاءاالعلالدمنايقاسهماوبماوشعبهالمغربمنهم
الغاشموحكمهمءاالثيماحتاللهم

الصراعذلكفهههحرديمقراطىكحزب،كاواذا
كلهاعلةوالديمقراطيةوالحريةالخيرقواتبينقامالذيالعيف
فيمجمةالسرقواتوين،بةالمغاراحرارمنغيرناوفيفيا
رجاالمنالكيركاذواذا،الوحياوحزبهاتوريةاالكتاشيعة
االجرامبلواذالعدذلكفحيةذهبواقدوالمقاومينفلينالما

واسدىيذهبالموذاكهذافإذاليوملحدفقدواأوأوماتوافقتلوا
كباتضحيتاوكانتعراكاكاذبل،عبأالواقعفييكونا
عزيزأنصراكانتكماوالديمقراطية،والحرية،الحقلقضية
الوطيةوالعزةاالنسانيةالكرامةانقاذهيمقدسةلقضيةمؤزرا
بهاا~الىيتطاولانمنالبالدهذهفيالتحريريةوالحركة
ءاثهحقوانكرواالساميةالقيملجمعتكرواالذياوالشك
الوبعيد(ذنبهم)كانمنلكلالمجنظهروقلبواواالمةوالوطن
.والوجهةالو.يفيمخالفتهم

العهدلذلكا~~)(الصحائفاناوالشكحسبواذا
فإننامنسيأنسياوصارتفيها:بماطويتقلالبغيضا~
بأنهذا-الحاجةفيكانواانليوقنوا-فعلوابمااليومأنذكرهم

بظالمربكوما،فعليهااساءومن،فلنفسهصالحأعملمن
.المعبيد



نكبوااوشقواقدالبالدهذهاحرارمنالكثيركانوإذا
كذلكهيتحملتقدنفسهاالملكيةفإناالشراراوالشكيدعلى
اليحتاجماالوإذايتهم،ومضايقتهمغطرستهممنوفمن

التذكير.

كاذالذيالوحيدالحزبخطازاءهالملكيةاهنتوقد
منتآذهالتاماالسجدمبحكومةالحكمكراميعلىمتربعأ
مناالمةحياةوتأمينالشر،واتقاءالخط<لدرءالوسائلانجح
االستجابةالملكيةوحاية،والدكتاتوريةواالفطهاأالطلمفتة

احقوةعياةشرعوهو،به>ديناطالماالذياالمةلمطلب
عمدالملكجاللةيدعلىهذاتموفعال،العامةوالحريات
فيوفعتهاالتيالعراقيلجيععنبالرغماثهرحهالخاسر
.معهاالمتواطةوالحزبيةالمجسةالحكومةطريقه

ارادةمناقوىالنهايةفيكانتوالشعبالملكارادةوالكن
الذيالملكيبالعهدالتاريخفيماعرفالملكفاصدرالطواغيت

الرأيوحريةالعام،االجتماعحريةلضماناساسيةبقوانينطبق
االحزاببوجودسمحهذاوكلالجمعياتوحريةوالتعبير،
القانونيةصبغتهالوجودلهذاواعطىالقانونداثرةفيوتعددها
،صفقتهاالوحيدالحزبدعوةيومثذخسرتوبهذاوالرسمية
الحريةقضيةعليهاوانتصرت،األرينبالفشلوباءت

..بعده.فالهكانانتصارأوالديمقراطية

هوتكبدقدكانمجموعهفيالمغربيالشعبانوحيث
غيرالولحنفيالحياةمابسالباثااالنسجامحكممناالخر



ثائرتهثارتاذيلبثلمفإنهابائهمناالحرارمحياهابأذجديرة
كاذالتي<0الجالالىددالطلوعبحركةهأاذهلهردعنفعبر

واالحتجاجاالستكارموقفمن«فعاآلبليغاتعبيرابهااالعتصام
.وسياسيأ،حزبيأالمسجمةالحكومةقا»والمعارقة

شعبحقآأنهعلىبرهاناصدقالشعباقاموبذلك
التيحريتهبلبهنفسهتحدثهقدمنكلوان،واالبطالاالحرار
يسولاو،الدموغزيرالثمنبفادحالدخيلغاصبهامنانتزعها

عهدوفياالستعمار<بعد-أرضهمنيجعلانشيطانهله
شكلفيآناسيأواحياءصورفيأمواتارضاالستقالل~

ويكونالمحالقبيلمنهومايرومفاغاسياد~العبيداو<اغنام
منوحديثأقديماالمغربتاريخوفيءبظلفهحتفهفييسقىكمن
.المجالهذافييفيماوالعبراالمثال

السيرخطرمنوالملكالشعبموقفمنكلكانوقد
ونظاماالنسجامحكومةباسمفيهالدكتاتوريةقيامنحوبالمغرب
سيطرةكلتياروصدالسير،هذاعرقلةفيحاستاالوحيدالحزب
السياسةوتناسقالحكمتجانسعوىبلاصحابهايفرضهاأنيريا

اخذعلى~6960سنةمايوفي-الملكاقدمءومنذاالمةوتماسك
اكبرمنكانمعآوالحكومة>لدولةرثأسةوتوليهبيده<الحكمزمام

منوالخطو»تنحية(~الشرعلىالحرصاليهالدافعةالعوامل
سدوبهذاوالسياسة،الحكم،جهازفيرئيسيحساسمركز
ءاداتهواحتكارالحكم،اختالسفيالطامعينوجهفيالباب

(الكن)االمرفيانوبماضحاياهواستعبادامكانياته<وتسخير



كانكمامغلقأيبقلمالبابوالكنفلنقل:الفرنسيةفييقالكما
الوحيدالحزبونظامالمنسجمالحكم«عاقوجهفيقبل،من

مناصبحواوانهمنفسه،يعيداخذقدالتاريخانظنواالذين
مناخيراطرأعماوبالرغم..ادر.أوقوسينقاب(منيتهم)
والمرتاحمطمثنغيرالشعبفإنالحكومةعلىوتقلباتاحداث
هذهاالنسجام)ورواسب(نحلفاتعلى،الحاكمةالهيئةالحتواء
انالبيانعنوغياالشراف،بلوالتشريفالحظوةمكانةفيها
الملكلجاللةالخاص)(الممثلمنصب،فييتمثلءمافقهذاكل

الوحيدالحزبحرمالذيالدستورعهدفيحتىيشغلهوفيمن
كيفيةوبايةصفة،بأيةاليومالحكومةتتأثرأنمعنىحرمكمانصا<
رئيسيهفيكثال(االنسجام)حكمهوالذيوخدينه)(بصنوه
قيامانكذلكالبيانعنموعن.منازعبدون(وقيدومه)السابق،
ذكرياتاسوأالشعباذهانالىيعيدالذيالوضعهذاواستمرار

بلانتكاسابلونكوصا،انحرافاالواقعفييعتبراالستقاللعهد
البالدفيالحكمنظاماحوجفماالعامللشعورالتحديمننوعا
اكؤليكونالوضع)(بمراجعةوالضمير(باختبارالقيامالى

اجراءفإنبالدناىفيالقريبالسياسيالتاريخاحداثمعمنطقية
الخيرمنالقائمةالسياسية)(االختباراتوقتفي(العملية)تلك

واكيد.واضحماهوللجميع

اليهاءومايسيالحكومةوفعفيما~هوذلكوليى
كمانغمةالطنبوروفيبلة،الطينفيمايزيدهناكبلومعنحمآ
الشكلية<(باالخالط)عليهاالصطالحمايمكنوهويقال
فيمضىعااكؤبارزةامبحتالتيو~~تمات)الممياسيةم



أوعاجآل<آخطاليقلقدنطرنافيفذلكالحكومةوضعية
الوضعيةفتئكولهذاالتامشكلهفياالنسجامحكمعلى،آجآل
اذمعآوالشكلاالساسيتناولجديتصحيحالىاليوماحوج
فافلتأ.يغفلوكيفمريض،؟وهوالناسيداويبطبيبكيف
منقرنهيخرجاخذقدنشاهد»ونحزالفساددابرقطععن

بأنمنهظناعتالهمنوينشطاخرىمرةمحقيرتهويرفعجديد،
لنهفة)وا(البعثمدعةوبأنرجعة،غيرالىذهبتقد(النكسة)

نفسفيلحاجة(نعم)لهقيلةالذيالدستورمعازفتقد
..السياسيين.(اليعاقبة)

منقدمي»قلباالمرالمعنيينفاندليلالاالمراحتاجوإن
مناسباتوفيالدستوريلالستفتاءالدعاثيةالحملةبمناسبةجديد
.الحكمنافذالدستوراصبحمابعداخرى

بمحالثالثفملوفينا«ىتدالدستورمشروعكانوإذا
واصحاب(نعم)انصاريمنحلمهذافإنالوحيدالحزبنظام

االستفتاءحلةاثناءالدستورذلكتحديمنالبيضاء)(الورقة
المشروعاتأبيدأنعلىدلعاوصراحةنصاحرمهماتجاهلومن

الغراضوسيلةاتخذبلواقتناح(عقيدةعنيكنلمالدستوري
الذيالسياسيةالهيشاتاحدىرئيساوالشكطليعةوفي،تخفىال
نظاميريدابدايكن(لمحزبهانالبيضاءاربالللهخطابفيقال

االمةفيالوحيلالحزبهوالحقيقةفيولكنه0الوحيدالحزب
~بوانبقولوهذااعقبثمكر»)منوكرهأحبمنأحبالمغربية
األيالحزبهووانهبالقوة،واحدأحزبايكونانيريد(ال



هذا´~):فمعجاللةحولاالمةويوحا.بأسرها.األمةبينيوحأ
يعتبربانهالقائلاعترفالتعبيرفيوالتناقضوالتكايسرالتحايل
هرجطالماالذيالدستوروأنفاالمة)فيالوحيد(الحزبحزبه
راغو.االترابفيولهبه

االخيرالوزاريالتعديلبمناسبةاخرى-مرةعادوقد
يمقلكانبلالساحقةاالغلبيةيمقلأاثما(كانحزبهانليقول
قائال:زادثمالمسلح)والنضالالمقاومةاثناء(؟)الوحيدالحزب
~الذيالواحدالحزبفكرةعلىيقوماالستبدادي(والنظام
العشرين)،القرنفيالسياسيالتطورمظاهرمنمظهراعنم
أناالاطقيقةتأبىالكإلمفيوالتحذلقالتطرفهذاخاللومن
هذاقبيلومنواسكاتها<اخفاءهايريدمنلسانعلىتننق

في)1963ا(ا18((العلم)جريدةتعمدأنواالسكاتاالخفاء
نهالثالثالفصلاثباتال(االحزاب)عنوانتحتمقال

أنمنعليهماينصاسقطتحيثكامل،غيرناقصاالدستور
الفقرةالجريدةاوردتفلماذابالمغرب)محنوعالوحيدالحزب(نظام
صلةاالغفاللهذاوهلالثالث؟الفصلمنالثانيةدوناالول
الحزبنظاممسألةفيواصحابهاالجريدةتلكنظر(بوجهة
الموافقةعدماالغفالذلكمعنوهلالمغربفيومستقبلهالوحيد
هذامغزىوهلالوحيد؟الحزبلنظامالمحرمةالفقرةتلكعلى
بالنسبةالمستقبل)(يرهنواانيدوز،وراءهاالومنالجريدةان
االنتخابات،فيمحتملانتصارنتيجةالوحياالحزبنظاملقيام

صاحبالحزبالىالحكومةالسنادالملكجاللةتنازلواحتمال
االستقالل؟موحزبكانانالبرلمانفياالغلبية



بخطرمهادأمايزالالمغربأنيتجلىماتقدمكلفمن
الدستورنصفيبمنر«التصريحوانالوحيد،الحزبنظام

والحقاثقالتجاربتناسواأونسواالدستورواضعيواناليجدي،
الهذايتجاوزواولمالوحيد،الحزبمنحعلىفاقتصرواالمغربية
ومظهرشكلهوالذي:لحزبي)االنسجام(حكمقياممنع

مجالفيالنظامهذايتحققلمواذاالوحيد<الحزبلنظام(مغربي)
واخطارهوعناصره،<جرائمهالسياسةبحالفييوحأفانهالحكم
0انالميلاللتبرزستور-االعهلفيفرصةاولبهايتحينالتي
اصحابهاعندموجودتينالوحيدالحزبونظرية)(عقليةدامتوما
الحريةومصيرحياتها،عنيرتفعلمالخطرفإنالبالدهأهفي

أبدأ.يحمدالماالعندناوقتكلفيمعرض



اطكمتضيةالوثبات
والسفطةالحقيقةبين

.69كا3فبراير4االنتين-(5!المدد،الدستور»>~

و(ضحايا)(صناع)بينقائمامايزالالذيالجدالإن
إلأخرىمرةيدعرناومغزاهأسبابهحولالوزاريالتعديل
بهأهأثيرفيماوالكن،المتنازعينالفريقينحوارالفيالتدخل
الحكمبقضيةبعيامنأوقريبمنتتصلمساثلمنالمناسبة
.اغربفيوالسياسة

يكن(أنهالىأمحابهفيذهبنفهالوزاريالتعديلأما
والتعاشرالتوافقعدمعلالقضاءالتهدفعودة(ء~)
نظفيهالوزاريالتعديلأذكما•الحكوشرالمجموعةداخل

وكاذ،أسبابعلعمليتهقامتبل•ارمجااليكنلمأوالشك«
.مدلوللها

كماوسفطةغرابةمنغلوفاللهذاتفيرهموأما
الماهرالفريقنطر)(وجهةوتمحيصقليلسيوقحهما
.للتعديل

فيهوالوغبةمدلولهكاذهؤالء«رأيفيهفالتعديل



بهاقاعدينالتقليدية)وفاعباألايصونهلمابالنهبة(التجدد)
فيالقيادةوتاوبت،الحكمبينهاتداولتالتيالياميةالهيات
.(دياميكية)فعالةقويةجعلهاعلتقارأذغيرمنالبالد

.وبعبارةالتحقيقيطيقوالالبحثعلىيقوىالكالموهذا
وانءآحداليجهلهاالتيالحقيقةأمابأفواههم،قولهمذلكآخرى
تظفرلمالبالدهذهأنفهي،نفسهفيلحاجةبعضهمتجاهلها

آو)الفعالةالقويةبالقيادة(أسف-بكلاالستقاللعهدفي
فيشاركبآنهاالخريتهمانآحايستطيعحتى)الديناميكية(
فتلكوالفعاليةبالقوةتمتازيجعلهاكيفيعرفأندون)القيادة(

شاركوالذينوجيعءاستقاللهعهدفيالمغربأعورتقدالقيادة
لمالنظريةتلكأصحابفيهمبماءكراسيهعلىوتعاقبراالحكمفي

حازمونقادة(انهمعلى-حاضراوالالماضيا-بيرهنوا
يظنواأنيكفيوال،سواء)التهمة(فيجيعافهم«)وفعالون
ا~يرةفالقيادةءيظنونكماليكونواالظنونأحسنبانفسهم
منوالفعالية،والدرايةءوالكفاءةباالستحقاقإالتكونالباسمها
فيوجد.ومتىآخرىجهةمنالشعبوتآيياوباعتراف،جهة

وا~~الحاكمةالقيادةمنالرفيعاألميلالنوعهذاالمغرب
عنوينفيهلنفسهفينسبهعنهيتحدثأنألحداليوميحقحق
الضالةتزالوماكانتالصالحةالقيادةفان،وبصراحة؟غيره

هذافيتوبعوامنوجعءاالستقاللعهدانبثقمنذالمنشودة
البالد)قادة(يكونوالمالحكمكراسيعلى)الكريم(العهد
انوحق)أنفسهمقادة(كانوابلءالعبارةلهذهالصحيحبالمعن
آووالفعاليةالقوةمنحظالذاتية)األنانية(القيادةلهذهكان



فيكلههذانتيجةتكنفلميترلون~كاه~)ا~-(
منملية1عئأريمل~عبارةالقيادةمنالرهطذلكإالجعلالواقع
وممنى~االمتيازاتذويومن،المحظوظينالحاكمين

لحدالدهربهايجدلمالتيالصالحةالقيادةحقيقةهيتلك
القيادةحقيقةأيضاهيوتلك،المستقلالمغربعلىاليوم
كبضاعةنفهاعناالعالن)(هةمنأكثرالتملكالتيالمزعومة
.والسياسةالحكممو-فيكامدة

وهي،اليرمالحكمرجالمن~عوهاأبداهانظريةوهناك
فيهاماكانالحاكمةالهيئةعنأزاحالو:اريالتعديلبأنزعمهم
بآنأيضاوزعمهم،جديدةبهذافأصبحتتقليديةئ~من

الشعبمنمرفوضةصارتقدنظرهم--فيالتقليديةاألحزاب
.المعلومالدستوربعد

والالبحثعلىكذلكهوىاليقكابتهىال.ووز~
التحقيقيطيق

هنجديدة)(حلةوخرجت~~مة>أنرل~(قأنز(ل
كاادفالحكومة،مجردأزعمااالليىمليوملرأي~ن~~ير
الجدةمنالتمايلعليهاايأنمل~~الملالتز~ل~ن

~~»~دجههماجرىكلاذ،~جديدةمايمبلها
~~أأد~د~د»»االدل~مأقيمتاخرىو«خول
الحكومةتبرز~~~رنهرع0ر~0ن<وررم<>~~
ا~طيدعيكرامجددة

بعامةالحكعن(تقلياية)مبنةكلبنفي~لتنالمروأما



واقعمنالحكومةيخرجوال،نفعااصحابهمجدىفالتعاملها
عنىوغيوسرهوشكالنظامأساسهيتزالماوهوافامرها
(ا~«)منوافراحظآآخذةهذاكلفىحكومناأنالبيان
أكلالتيوالعوأثأوالعناصر،واالشكالالصورشتىتجلىالتي
بعصرمنهاالغابرةباألزمنةانسبوصار~وشربعلهاالدهر
ءوالصاروخالذو»عصروهووأالنسالبوالتجديدوالرقيألعلم
بقالماهاحفاظاالفىعنادهاعلىمصر»فحكومناهذاومع

والجديرة«والتعارضالتناقضفىوالممعنهوالبلىالمدمفىالقرعة
حكومةعلىمؤخذماواكثرأكبرمنوهأاءواالنمراضبالتالشى
هذهرجالمنواحدألييمكنفكيف<وخارجآداخالالمغرب
منوهو)بالتقليدية(غرهرمىالىاليوميطاولانالحكومة
االبصارتعميالانها؟عوبهاوالزمابرزمنالتقلدمةمعدهشة
.الصدورفىالتيالقلوبتعميوالكن

الحكمتقليديهفىالطعنالىسباعين~فخرأوال-كناومد
والسياسةالحكماداهبطهيروالمطالبه،بقاشهاواستنكار،عندنا
:عنوانمحتالجرياههذهمناالولالعددفىكتبناهذاوفىمنها

جأرىتغييرادخالوهوبنصهمانوردهاالصالحنماذجاالنسالب
واهدافلممتضيا~مالءمةاكؤلصبحألدولةآجهزهعلىشامل

ميادمننحتلففيوالجاماالحررولروح،الحميتياالستقالل
.العامهالحاق

عميمااصالحأالحكماداةباصالح(هطالبعزكتبناكما
المغربفىالحكومةلتصبحوالناهجواالطارالجهازيشملكامآل
وبهأا،العملموفمهاالناجقوية،الكانمتبنةالنظاممحكمة



وهناهجهابعناصرهاصالحةجديدةحكومةعلىألمغرببتوفر
ايالعامالصالحسبيلفيوالمسؤولياتبالمهاماالضطالعتستطيع
هذاأجلومنوشعبهاالبال«مصلحةنطاقفيحقاتحكم~~
.صحيحةسليمةاوضاععلىتقومانيجب

نفسفيكتبنا)وعملمذهباالنقالب(:عنوانوتحت
النظموعلى،والبلىالتأخرمظاهرعلىبالقضاء(مطالبينالعدد
جوانبتطبعوالتي...والرتيللعصرمالثمةتعدلمالتيالقديمة
0ا_~والعهد،الغابرالماضيبطابعالمغربفيالحياةمنهامة

التجديدروحتهيمنأنالسبيلوالبالمتناقضاتمليئةوتجعلها
واالنظمةوالمفاهيم،العقلياتتجددتاذااالبالدنافيالحياةعلى

فيأمماسيشرطوهذااوالمجتمعللدولةبالنسبةسواءواالساليب
.المنشوداالنقالببسيامةمنوطتحقيقهو،صالحكل

يتهمناأنالحكمرجالمنألحديجوزمثالهذابعدفهل
طلبايضهاتفيعينالساوأكبرخصومهاالدونحن)بالتقليدية(

؟واالنقالبباالصالحللتجديد

االنلهمالحزبمنبوجههااخذاخرى)تهمة(وهناك
تملكال-زعمهمفي-أنهاوهي،الوطنيةالياسيةاالحزابال
صاحبكآن)ديناميكيا(أيفعاال،شامال،تاما)برنامجا(

مفقودهوماانفسهم_يملكونالملفقةالتهمةتلكأوأصحاب
التيالمغربيةالسياسيةاالحزابرجالمنغيرهمعند~همفي

.ذرعاوالماكرونالحاسدونبهايضيق

فيوجدتان-فعالة،شاملةتامة~البرامجانوالحقيقة



وهذامازعبدوزالوطيةالياسيةاالحزابأوجدتهافإغاالمغرب
رجالغيرفكرومن،ومكابروجاحدوحقودحسوداال0ريهالما

السياسيةالحركةنشأةمذوالتجديداالمالحبرامجفياالحزاب
فإذالحدفضلمنهأافيكاذواذا؟البالد0هذفيالوطية
ذووهااليعرفهالالفصل

منوالكن<برنامجأالتملكالحكومةاذهذافينقولولسا
وهومعرفتهتمكنوكيفاطين؟المومنالبرنامجهذايعرف
الحكومةتتفضلأذوالىالوجود؟منحظلهكاذاذ(ينشر

~~،شاملة،تامةبرامجمنعدهايكوذتدبمابالتعريف
(ذراتفييعصربرامجمنماتمكهكلاذنعتقدفإنا

نوعمنعباراتفيالبرامجهذهتلخيصويمكن،امحابها)
ووهيةونغيةعقليةعناعبازهافيتعبروهي،ودل)(ماقل
(باالكتفاءيمىبمامنهمواحدكليؤمنالذينالحكمرجال
اناالمشهور:القوليردأحالهولساذكرسيهفيويتربعالذاق)
بألعر_عهمانعبروهوإلحوفانبعديوليكن،أناهو

.(باالنانية)

أذقبلوشأنهمبنهاامحانتركاذالنريدهذاوبعا
الذيننحنأناوهو،وتاسوهنسر«تديكونوذبمانذكرهم
هو(دينهاميكيا)فعاالبرنامحانفرجاذنخرهوالأ~ه
هذهمناالولالعددفيودل)(ماقلعواذمحتملخماماورد
دولةالمغربوهوالمريض)(الرجلعنكفافقد،الجريدة
،الداخليالفسادوهوالعضال)(بالداءوممارحا،وعتمعا
ودللما،(انقالب)العمليةوهوالضروري)(العالجالىواشرنا



علىاخأناثمالصالحةالقيادةوهيالجراح)الطبيبب(على
(ماقلعنوانماأجلهنفصلانأالولالعددمنابتااه،نفسنا
االنقالبي،ألشورياالصالحيالبرنامجهذافصولومنودل)
هذاإللكاينمنوبتصريح،الدولةبتقشفمطالبتنا

خططهفيولوالبرنامجهذايعارضأناحداستطاعفهل
(ديناميكية)أكثرهوبماأيوأفعلوأشملاتمهوبماالرئيسية
المغربفيالتبقىحقعقبعلىرأسأاالوضاعقلبفيواجدى
االنقالبولهفيهيتحققوحق،ومقلدونوتقاليد،تقليدية
نشرناالذيالجريآالقويبرنامجهيطبقوحقءاليهندعرالذي
واالممالح؟التجديدفيالنماذجمنسلسلةالجريدةهذهفيمنه

اليومبعدالديناميكية)-(البرامجدعاةيستطيعوهل
هذهفيبهنا«يناالذياالنقالببرنامجمنشيثآيطبقواأن

صدورها؟منذالجريدة

،صادقيندعراهمفيكانوااذيفعلوااذفتحداهمانا
،وزيةولهو،لعب:ويفعلرذفعلواعاشيايفعلوالنوالكنهم
يو~ون(أبدأنعاآليكوذوال،9قواليبقىالتوالواذوتفاخر

كرهولونورهيتمأذاالاثهويأبىبأفواههماثهنورطفوااذ
.)وذالكاز



نبانالو
؟األمأسادهأم)الدوألخدمأ(

.156(فبرا~ا(االتين(6:ألعدد<<الدستور<<~

الغربيةالصحفاحدىأ~آووجتهاالتيالنظرياتمن
كلبأنألقولألحاضرالوقتفيالحكمرجالببعضصلةلهاالتي

يجب-سياسيبحنفيعضوايكنأواكانسواءهمواطن
تضفمالموألمر•وملكه،وطنهشيآكلقبليخدمانعليه
اثه:للدولةالرسميالشعارمعمتفقةبهذافتكون•ربه:اليهما
.الملكالوطن

واجباتمنذلكأنفيالنجادل.ننابالقولولنبادر
فهمناانوالتأكيدفيحالتوسبيلعلىهذاالىولنضفالراطن

كماالنبيل-الحقيقيلفهومهاوكبيقناالسياسيةللحزبيةا~
نفهمكيف:عنوانتحتالجريدةهز»منالسابقالعد«في0بينا

للوطنيةكذلكد~فهمناعنشيآفياليختلفان-الحزبية؟
منأسفبكلماحدثكلعنغمبالنعتبرها~مافتشناالتي

أمهيتكنلمانفضيلةحظيرتها«فيوانتكاساتخيبات
~:(ص)لقولهداليتينااليمانمميممنألنها<الفضائل
.االيمانمنألوطن



الوطنيةهيونطبقهاهنفهمهاكما-الحزبيةكانتفإذا
حزبيةشكبدونفإنهاومنهاجاءوسلوكأءونظاما<اساسا
جاع<واليهاالحقالوطنيةمنباعتبارهاألنهاومشروعةفاضلة
.وفالح<فيرومالحكل

منافلحوقديقول-منوبينبيننااذنخالففال
انيقالكمامواطن،وطيكلعلىالواجبمنانهصدق-
علنيين،الناولوبصفتهوملكهووطنه<لربهوخادمانحلمايكون
لقولورعيتهءووطنه<لربهكذلكوالخادمينالمخلصينواول
:نيأمركماثهان<اتتاكماثهعندأكرمكمن1:الكريمالقرآن
تحكمواانالناسبينحكمتمواذااهلهاالاالماناتتؤدوا
،رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم:(ص)ولقولهءبالعدل
احدولقولرعيتهعنمسؤولوهوراعالناسعلىالذيفاالمام
،~كمولستعليكموليتلقد(رض):الراشدينالخلفاء
.عبثااثقلكم´فغير:آخروزاد

منوعنضرأ،فويقأقل-كماالسياسي-الحزبكانوانما
اعتبار،بكلجديرأيكونافالاالمةيؤلفياللالمجموع
فياثنانيختلفاناليمكنكلمنجزءألنهواحتراموتقديره
شيء؟كلوفوقشيآكلقبلوخدمته،حبه

أفضلهوالمجموعأوالكل)(ذلكأناالهذامعنوهل
التياالمة)(االالمجموعأوالكلذلكوماشيآوسمي،شيآ
أنحربةأمةخيركنتم:قالحيثالحكيمالذكرفياثهكومها
ولقد-باثهوتؤمنونالمنكرعنوتنهون<بالمعروفتآمرونللناس



ويأمررذالخيرالىعوذيدامةمكمولتكنومطآ~أمةجعالكم
.المكرعنويعوذبالمعروف

اعتبرناهاسواءهاالسالمنظفيهاالمةحقيقةهيفهذه
الحريةعليطققدعاممماوفريقأ)وجزءاومجموعأكال

.ومعاخسآالملىالسياسية

<ولجصوع)(ككلقامت~~د~اذااالحزبيةوال،أمةفال
بالمعروفواالمرالخيرالىالدعوةعلى،)وفريق(كجزتواالنية
الوجهعلىويتحققيتوسلهذاكلوكاذ،المكرعنوالمي
بعفةاحزابها~وفي،عامةبصفةاالمةفيوالمطلوبالمشروط
.خامة

االحزابوجو«معتتأفىالفيهاوالقيادةاالمةووحدة
واالقتصاديةاسبةودلسر<االجتماعيةوالمناهجاآلراءفيواختالفها

التميليةوعالهاالعامرأيافيواالقليةاالغلبيةقياممعوال

و)الجماعةمعاثهيداذ(:يقولالرسولكاذواذا
علماءاختالف(:يقولكذلكفانه،)والعامةبالجماعةعليكم(

علماءاختالف(:يقولكذلكفإنه،)والعامةبالجماعةامتي
يتحدثآذالقركاذواذا)االعظمالواداتعوا(و)رحةامتي
فياثهيطيعوذالذينوالحكامالوالةوهماالمر)اولى(عن

بعدالعالةالدرجةفيلهمواجبةالطاعةمجعلعاونواهيهاوامره
قادةوهم)االلباباولى(عنكذلكيتحدثفإنه،والرسولاثه

الحلأواهلالمسؤولينوالحاكمينالوالةغيرمناالمةفيالرأي
.االسالميالدستورفييسموذكما،الشررىواهلوالعقد



انمافيهاالسياسيةوألقيادةاالمةوحدةانهذامنويتضح
حقوقيبينالذي(العقد)طرفيبينعكمنظامعلىتقوم

دستورفيعليهمايصطلحوهذالآلخربالنسبةمنماكلوواجبات
أولى(بطاعةو،جهةمناهلها)الىاالمانات(بأداءاالسالم
.أخرىجهةمناألمر)

ايالحاكمةوقيادتهااالمةبينالوحدةتلكبغيرالقولاما
منمجموعهي.انمالهاصوتوالرأيوالالشأناالمةاعتبار
االمعناهفليسر)يعقلونالفهم،عمي<بكمء(صمالبشر

،والعبوديةالجاهليةاوالجهالةعهدالىباالمةالرجوع
الحديثالعصراصطالحفيماعرفوالى<واالستبداد
هي(الدولة)تجعلالتيوالفاشستيةوالنازية»بالدكتاتورية

االمةلهاوتسخرذاتها)حدفي(غايةايالكل)فيالكل(
وخضوعتفانبكلالغايةتلكلخدمةواداةكوسيلةوجامحة-فودأ

علىمغلوبةألنهاالسخرةاالمة0هذفيوجدواذا،واستسالم
يكونأنيمكنفالسياميحزبمسمى-غيرأجلالىأمرها
االيكونانالوحيدالحزبلهذانيمكوال،لهالثانوحيدأاال
،طيعة<ريضةلتكونكرها-أوطوعامة-9ابهتتوحداطار
.الطاغيةالمتسئطةالدولةيذفيذلوال

يد:االحاديثتعنيهماقدهوهزأذ1:يقولاذولقاثل
شبراالجماعةفارتىومناالرفيشذشذومنألجماعةمعاثه
.عقهمناالسالمخلعنقد

نمآالكريمةاالحاديثهز«علنعترضذ1غيرمنونحن



ايبينهايوجدالانهونترو،سابقأاوردناهاالتينذكرومعن
عنهوالدفاعالتعبيرنظاموفيالرأيفياالختالفأنحيثخالف
بالتيوالجاالةالحسنةوالموعظةوبالحكمة،المشروعةبالوسائل

وشق<العامةالسلطةعلىالخروجيعيانيمكنالأهسنهي
طريقعنيتالفىهأاوكل<والفوضىالفتنةواثارةالطاعةعصا
فيويدخلالصالحالقانونداثرةوفيوعاوستهاالحرياتضمان
بمسؤولياتوالقيامالشورىمجالسفيوالعقدالحلاهلتنظيمهذا

العاميماأوبرأالنيابيةمجالسهابواسطةسواءاالمةبمساندةالحكم
يمةالننوالمعارضة،الحرةالصحافةفيعثآل

ضرورةبلظاهرةالو.يفياالختالفانوحيث
واجباتأكملمنعليها-افليسفطرالخلقاثهاجتماعيه-ألنهافطرة

ءاالراءمناالستفادةعلىسياستهاتبياناالمةفيالقيادة
ولةاللكانتاذاخصوصاالصالحةاالتجاهاتبينوالتوفيق
بالكرهتفوضهامعينةايديولوجيةايخاصامذهباالتملك
الوجيدألحزبطريقعناومباشرةأألمةعلىواكلوة،والضغط

ماضياوالفاشستيةالشيوعيةالدكتاتورياتفيالشأنهوكا
.وحاضوأ

المشاءألمغربيةالصحيفةقولنرفضماتقدمكلعلىوبناء
أداةالمغربفيحزبكلاعتباريجببأنهالمقالاولفياليها

بحقيقةومعناهلفظهفييلتقيالقولوهذاالدولةلخامةمسخوة
المغرباصبحفهل،الدكتاتوريةالدولفيالوحيدالحزبامر
الذيالدستورأنفعنبالرغمالمصيرهذانحواالنمنيتجه



باال-زابفيهواعترفت،الوحياألحزبنظامالدولةفيهحرمت
بسببانناوتمثيلهم؟المواطنينتنظيمفيتساهمبصفتهاالسياسية
بالدستورالقريبعهدهمفيكمون-الحاينساقاننخشىذلك
عنغنىفيالحكمويجعلوسيلةواالمةغايةالدولةمايقيمالى

.نفسهمللحاكمينالحاكمينمنالمسخرالحزبعناالاالحزاب
الصحيفةتلكفيمثالنقرأانتخوفناويضاعفخضتنايزيدوعا
لغيرالحكمعارمةيرادانمطلقاالعقلحكمفياليدخلانه

علموافقينكنافإذاالحزباليخدمهذاان~~ىالدولةخدمة
اذ،يمكنفالالعامالصالحخدمةفييكونانيجبالحزبأن

ءوكفىالدولةخدمةهيالحكمكارمةمنالغايةبأننسلم
أاثماتجعالأنفيهاالحكماداةوعلىنفهاالدولةعلىيتحتمبل
كلوجود)(علةهوألنهوالغايةالهدفالعامالصالحخدمةهن
الباالضافة،المجتمعدوبديميفيواالحزابالحكوماتمن

ئيممت»،القويموتطبيقهاالصحيحمدلولهافيالدولةانهذا-
سبيلفيوتنفيذيا،وتشريعياوحكوميا،سياسيامنظمةاالمةاال

ءأكثروالالأقلونظاموجهاز،اطار،فالدولةالعامالصالح
الجميعيخدمهابأنجديرةاالعتباروبهذا،االساسهذاعلىفهي
واجباتهداثرةفيكلالسواءعلىوالمواطنونكمونالحا

أل~والقيمة-االمةخادمةالدولةماتكونوبقدر،ومسؤولياته
الضامنةوانظمتهاقوانينهاوفقالعامةشؤونهاتدبيرعلىوعوض-
(خدمةفإنكلهلهذاوبديبةمنطقيةوكنتيجةءالعامللصالح
يمنالسابقااليهاالمشارالصحيفةعنهمتحدثتالذينالدولة)

فيوالالدونهاالدولةفوةهيالقاالمةخدمةااليكونواان



وانها،باالمةاالالتقومالدولةذ1هذاعلوالدليلمستواها
االمةامامسؤولةوعملياهوحكوميا،سياسيأعظمةكمجموعة

اليوميقفالذيوالمغربالعامورأيماوهياتهاممالسهافيكثلة
اليمكنلهترادالتيالدستوريةالديمقرالحية~~~عتبةعل
1ذ1ووالمنهاجمالفظذلكوفقاالاالعورفيهتيرأذناهنظفي

الجديد)االسلوب(ذ1،الصحيفةتلكتقول~هذامح
عامرمنالحكومةاعضاءاختيارهوالمغرببهعكماخذالذي
ذ5الدولة)(بخدمةالمهاةالطائفةمنشيدكلتبلتكوز
آخر؟شي>وا~مةشيآالدولة

يسمىفيماالرأيبهذاالقائلينمعندخلانالنريدونحن
معالتعابيرنفسا~ورونفيهيستعملالذي)الصمبحوارلم

.المقاصداختالف

كلغيرناومحانفسنامعواضحينكنافقدجهتنامناما
تنعرضاكؤوضوبحفيورغبة،بينوالحرامبينضو~فالحاللال
اعربفيالحكومةاعضاءاختيار.نمنالزميلةتلكاليهذهبتلما
فشلبعدوذلكالحزبي:وشخصيفرديأساسعلىكاناغا

السالفةالحكوميةالتجاربوافالس

منذالحكمعلىتعاقبتالتيالحكوماتإفالساما
<المؤلمالواقعهوأسفبكلءألنه،عليهتنعرضفالاالستقالل
باشخاصهاوحدهاالحكوماتوتفلستفشلان.مكنهلوالكن
واالفالسالفشليشملاندونأحزابكنوابأوكأفرادسواء



والدولةبلاستثناءالحكومات~ونتلكفيشاركواالذينجيع
التجارببيحاننؤكااذونحنفيها؟وبمنفيهابماكلها

كلوخيبتحكمهافيخابتقداالستقاللعهدفيالحكومية
مايقنينابقدوالحاكميناثسخاصالتعفيناسياستهافيامل
اعمالكمالينظرواغا،صوركمالالينظرافهفإن<عملهم
والخيبةبالفشلاالستقاللعهدفيالقائمالحكمتجاربمنيةواذا
وماناجحة؟جديدةبتجربةالمفلسةالتجاربهذهعوضتفهل
بصفةالحكومةاعضاءيختارأننجاحهادوأماوسروجنسهااسمها
أنفيكلهاالمسألةبل<المسألةهيهز»فليستالحزبية<فر«ية
بقطعللحكمصالحينغيراوصالحونهمهليختارونالذين
الجوهرية؟ثانويةهيالتيأوالحزبيةيةالغرهصفتهمعنالنظر
الحكوميةالتجاربعلى<غيرناحكمكما،حكماانناوحيث
منا~ا~الحكومةتركيبفهلواالفالسبالفشلالسالفة
نفسهاالخائبةالحكوماتتلكختلففيشاو~التيالعناصر
يمكنهل،اخرىوبعبارةوناجحة؟صالحةتجربةيعدانيمكن
اآلن؟الماكانتغيروتكرارامواراالفاشلينلجر«تكونان

عمابالوغمالحاضرة-الحكومةفإنهذاعنالنظروبصرف
احزابالمنتميةتقريبأ~اعناصرمنتتألفحكومةيقال-
يعلنلمداموما«فيهاوالقيا«ةللنشاطومزاولةمسؤولةبعضهابل
المشاركةاننعلم~فيمااحزابها-ميوالالعناصرتلكمناحا
كذللئه«اموها،بيالحنبا~نتماءمطلقالهاالمملةالحكومةفي
فإنناوبصيرةبينةعلىمنهنكونحتىرسمياهذامنشيآيعلنلم

أوظاهرينفتحزبينحكومةمعظمهافىالحكومةاننعتقد



<احزابهمثمانفسهميخدمونجالالهؤإلءوان»معزمستتور
اليومانفسهميلقبونمنكانوأذاولةاللحقمونيخلوقل

انهمهذامعنفهلواالمةولةاللبينيفوقونولةاللبخامة
االمة؟كالكمونيخل



)االنقاذ(الىسيلمنكلنبانالو
؟)االنقالب(بنير

19«»نرا>»ااالنين~09المد>.<<،ددالدمنور~

وانقالباتلثوراتمسرحايزالوماالعربيالعذاكان
ثورةإالالمراقوالدم،والعنف<بالقوةفجأة0تحققتعسكرية
اليوملحدانفردتوالتيءالبيضاءبالثورةو_فتالتيمصر

الثوراتتلكجعتكنولمواالستقرارءوااليجابية،بالفعالية
ضدفيهاوالجماهيرالشعوببهاتقومالتيالنوعمنواالنقالبات
فيينعدممايكادوهذا،الباليةواألنظمة،الفاسد.ةاألوضاع
فيفعالةمؤمنةفثاتوتحقيقتدبيرمنكلهاكانتبل،عصرنا
وازهاقالحقاحقاقأساسعلىقامتكما0النظامينالجيوش
وماحققتوبقلخاصةوجاهيرهاالشعوبتلكصا_مفىالباطل
أدتالجماهيروآمالالشعوبأمانواالنقالبالثورةفثات

والرسوبخ،والتأييد،الثقةبهذاواستحقتماأهلالىاآلمانات

الحيرةدليلالعربيالعالمفياالنقالبأوالورقوتيام
فياألوماععنراضغيرشبكلنعلورد،والتحول

،الحياةفيجديدمريقعنالمجدةبوسا~وباحت،مل1د1



االستجابةعنالحاكمالنظامعجزلهوكله~اال~~نحدان
وأحرار،آفراأالشعوبعصربصفتهومتطلباتهالعصرلمقتضيات

.تقهقرالوتقدم،مادةال

روعوامفهفوراتهوتالفيالعمرتيارصاالىميبلوال
والتي،حدينذوسيفهيالتيالقوةعلىباالعتمادواعصاراته

بىطوحينالساعاتأحرجفيعليهاالمعولينتعوز~
.يقالكما،قدرمعحذرينفعالقدأنهءكمااالنفجارات

كانبما~ثرغيرزمناظلقديقياألفرشمالناكانوذا
هذافيالسببفانوتقلباتتطوراتمنالعربيالقرةفييجري
والتحريرالمقاومةبحركةالفترةتلكطوالانشغالهالىيرجعكان
.الغاشمالخيلاالستعماراضد

التأثرعنوبمنأىبمعزلسيظلفهلالتحررعهدفيأما
علآلخرحينمنالطارئةواالتجاهاتبالهزاتبأخرىأوبكيفية
جسمالعربيالعالمأناعتبرناإذا،آوضحوبعبارةالعربي؟العالم
أيمنجناحانله~ثرأو،األعضاءجيعبحركتهتتحركواحد
غيروكالهاه،ا(نا-_نألحدأواألعضادألحديمكنفهلوآيسر
أناليومنستطيعالكناواذايسي؟الروظيفهيؤديالأنهأشل

فانناالتساؤلىمنبأكثرالمغربألقطاربالنبةهذافيتنحدث
نفسهااألقطارهز»اننؤكاأننستطيع-هزأمنبالعكس«
مسرحاكذلكهيأمبحتبلالحركةبعدالركودتعرفال

المربيالشرتىبانقالباتومالتووابطلهاتكونالقدآلحداث
فهذه،يكادآولهافوعاثللمامظاهرأوبوادوذاتهاحدفيوالكنها
فيفشلداخليالنقالبمسرحاآخيراكانتقدمثال--تونى



أوجبتالتيهياطورقشديدةأزمةخلفكنه9و،مهده
األسبوعهذافيالرباطمؤتمرالىوأدتالمغربتاخلسرعة
جهودمنوتبذلهمابذلتهمعبعدتظفرلمأيضاالجزائروهز«

منذوقع-كماحينكلفيمعرضةهيبل،الداخليباالستقرار
.ومدنيةعسكريةخطيرةلتقلباتمنها-الشرقيةالمنطقةفيأسبوع

القطرينورفيقالعربيالعالممنجزء-وهوالمغربأما
(جزيرةسيطلفهلالمشتركة-األهدافنحوالطريقفيبيينالمف
العربيالعالمفيهايرتطمالتياألحداثخضمفيواهناء)ألالم
للقاعدةبالنسبةشاذكمثلمركز»علىسيحافظوهلوغربا؟شرقا

المطردة؟

فيويجريجرىمايتجاهل.نللمغربفليسيكنومهما
مناالستفادةعنيتغاضىوانوهنا،هناكالمربيالمحيط
،معاوالمفربالمشرقأحداثوتمليها.ملتهاالتيوالعبرالدروس

وانهخصوصا...~~قصد)األحداثسبق(فييتباطوان
فيأخواتهاعنوأزماتهومشاكلهوأ~اضهأوضاعهتختلفقلما

اليدعرههاوذلك،يقياألفرالشمالفي.والعربيالشرق
ألوسائلفي-ارتجالوالعجلةغيرمن-السريعالجايألتفكير
المشاكلوحل،االمراضوعالجءاألوضاعلتصحيحالفعالة
هذاالدراكفعالةوسيلةمن~نظرنافي~وليساألزماتمنواخروبج

وتحدثنا)باالنقالب(سميناهومااليهالمسؤوليندعرناماغيركله
.)الوثبات(أولىفيالحديثبعضعنه

بوجهةنذكرأنلتقتضيناالراهنةوالمناسباتالظروفوان



ءعامةالمواطنينمنالغافلينالذكرىتنفععسىذلكفينظرنا
.خاصةالمسؤولينومن

كمايكنلماالستقاللعهدأناألول)ةالوب(فيقلنافلقد
بهاستبدواللزين»ونعمة»محنةلهكانبلالشعبأراده

)ءالسالتصرف(هذاعننشأو~ومسخوهوسخروه
ءالعظمىمواألغلبيةومحرومالضئيلةمواألقليةمحظوظ:مغربان
)الداخلياالستعمار(بغيريسمىأنيمكنالكهااءمسووضح
ءاماألعوتوالمعأمرهيستفحلالذي)اخلياللالقسا«(أو

.األيامتعاقبمحشرهوبتفاقم

االستقاللمنذالمغربيعانيهفيماالداخلي)الفساد(ويتجلى
االستعمارعنالموروثةالمشاكلكثرةمناالستقالل~اءومن

.األهليبالحكماهامةأواألجنبي

حلهابدونالتيالمشاكلهذهأمعنباألخصتحدثناوقد
مشكلةاالاألمالمشكلةتلكوماغيرهاحليمكنالالموفيالحل
وفينظرنافيوهي،فيهاوالسياسةالحكمأزمةأونفسهاالدولة
تجدلمالدولةدامتفمااالطالقعلىالمغربيةاألزماتأمالواقع
علىالتغلبتستطيعفكيفأزمتهامنمخرجاواللمثكلتهاحال

ألطبيبيداويوكيفوأزمات؟مشاكلمنالبالدماتواجهه
وهومريض؟الناس

منهافيوالمثكلتهاتحلاناليمكنالدولةانقلناثم
المعجزاتعصرمضىبعدماالمعجزةوقوععلىباالعتمادالمشاكل
لتشريوعلىا~يةالعميباستعمالالوالفنالعلممعجزةإال



أنبانتظاروال..تكنلموكأنهافتضمحلواألزماتالمشاكل
كماحقائقاألحالمباتخاذوالوالسلوىالمنالسماءعليهاتنزل
.يقال

ءاصالحمجردالىالتحتاجالمغربفياألوضاعانآوضحناوقد
وعلىالداخلي.الفسادعلىقضاءاالصالحهذايكونأنألبل

تمتازسليمةألوضاعوبناءءوالمفسدينالفاسدينمنأصحابه
ماجعلناوهذاالسياساتوأمثلالقياداتوأصلحاآلنظمةبآحكم
ا~بوساثلاليتمأننرياالذي(باالنقالب)منوطاتحقيقه
والمناهج،السياسيةواألساليبا~بالطرقبلءوالقوة

تتولأنوتمنيناءويقيناحقاانقالبيينمصلحينيدعلىالتشريعية
الذيملكهاقيادةتحتجعا،األمةباالنقالباالصالحمعركة

الملكثورةذكرىبمناهبةأعلنوالذي،مجيدثائر)هو(أبن
التحريرميدانفيمتواصلةوالمعركةمستمرةالثورةانوالشعب

»بأنواعهالتخلفعلوالقضاءصالحي9اوالتنظيماخليالل
ومتمتعءوالجهلالجوعمنآمنمهذبراقمغربيمجتمعوبناء
.شاملةاجتماعيةبعدالة

ذ1عليهمأيرفمااألهداففيمتحدينالجميعكاذوذا
اصطلحاالتيوهي<اليهابالوهولالكفيلةالوسائلفييتفقوا
زيالشابالملكبقيادةيكوذأذنر~الذي(باالنتالب)عليها
الحقعصبة.قال.كماحولهمنالوريةوالعزيمةالوثابةالروح
،وأالمتقات،االيماذرجالمنمالحةجديدةنخبةأيوالعمل
.والمؤوليةوالكفاءة



وظروفه،شروطه،توفرةإذاإالكألكيكونالانقالبوكل
ختمناوقدضحاياوال<تضحياتبدونانقالبوالوو~~

أساسعلىالبالداصالحعنللحديثخصصناهاالتي)الوثبة(
بقيادة-للمغرب~رفإذالماالتيةبالكلمةوموجهمنظمانقالب
المنشوداالنقالبيحققانحولهمنالعاهةالمختارةوالنخبةالملك
بماحبلىكانتانالحوادثوسيسبق!قف،للفساد~لفانه
قدالتيالقنبلةفتيلةالتعبير-بهذالناسمحان-وسينزع،يسوه
الوطنعلىاالنقالبيونالمصلحونسيوفيد~اباالنفجارتهدد
لهايكونقدبمايتكهنانآحديستطعالمحتملةاحداثاوأهله
،الرجاءهذاعلىاليومنزيدأنلنافهل).وخواتمتطوراتمن

الريضالمجتمعانقاذالىسبيلمنوهلإلوالصيحة،والنداء
؟الصالحةالقيادةيدعلىاالنقالبعمليةبغير



)العربيالمغرب(<»نبانالو»>
والوامعالخيالبين

7963فبراير25االتين-68المدد:<<ءءءالدستور~

ولم»6947بدايةإل)العربيالمغرب(فكرةظهوريرجع
العربيالمغربأرض)(فيتظهرأنالوقتذلكفيتستطع
أمبحوهكذا،القاهرةفيتنشأأنالظروفلهافشاءت،نفسه
كفكرة)العربيالمغرب(عنيتحدثونالعربيالشرقفيبةالمغار

بتيارومنفعلين،البيئة)بجاذبية(متأثرينوشعار،وشعور
آفاترنحوو~~،الثانيةالعالميةألحرببعدالطارئةاألحداث
وعملكفكرةيومثذ)العربيالمغرب(تبلوروقد،خالبةةجديل
بةالمغارالشبانبعضبهقاموسياسيوطينشاطمنابتااه
الذيالكبيرالسياسيالحدثكانثمالقاهرةفيطلبةكانوااألين
مصرإلوفدهذاوعقبالعربيةالدولجامعةنشوهو

تمضولمالجزائرومنبورقيبةالحبيبكالسيلونىهنسياسيون
والطلبةاباألحنرجالمنمغاوبةانساقحق6946سنة

~ايائصائحكمثتاطثسبيلفيالتكتلإلىالحرةوالعناحمر
في)العربيالمغربمؤتمر(عقدإلهذافأدىخاصةهناك~د~
قيامهاشأنمنكانالتيالعربيةالجامعةمقربالقاهرة6947فبراير
إلاألنظارذلكجلبوقد،الناشئةالمغربيةالحركةيعضاان



ومنالباغيالمتسلطاالستعمارتجاه)متحاقمغربيةقضية(وجود
بالقاهرة)العربيالمغربمكتب(تأسيسالمؤتمرذلكنتائج

جيعشاركتوقد،العامةالقضيةلصالحوالدعايةلالتصال
:عملكانتايالحركةهذهفيإمضاءبدونالمغربيةاألحزاب
فرذساأصبحتالتيالفرنسيةالوحدةخطةضداستطاعتماهناك
إد»جوسيلةبكلمحاولةالثانيةالعالميةالحرببعدلهاتعمل
.كرهاأوطوعافيهاأفريقياشمال

الخطابيالكريمعبدبنمحمدالفقيدالريفبطلتمكنولما
بوجودههناكبةالمغارجانبتعززأسرتهمعبمصرالنزولمن

لجنة(بتأسيساألمامإلجريثةخطوةالسياسيةبالحركةوساروا
مندوبيوبمشاركةوشقيقههووثاستهتحت)العربيالمغربتحرير
.المغربيةاألحزاببحح

أصحابهامعالجثة)العربيالمغرب(حركةبقيتوهكذا
فيمرةألولتظهرأنلهافأمكنالمغرباستقلأنإلمصرفي

بعضعقليبين(958أبريلفيطنجةمؤتمربعقد.ذلكارضه
والثالث،والمغرببتونسالحكمفيمنهااثنانكانألتياألحزاب

.وخارجهاالجزائرداخلالتحريرمعركةفي

نقلإلترميخطيرةقراراتيتخذأنالمؤتمراستطاعوقل
التطبيقميدانإلوالدعايةالدعوةمجالمنالعربيالمغربفكرة

تنفيذيةوهيئة،مشتوكوطيبحلستكويتىتقرر>وعاواالنشاء
وهكذانطاقأوسععلىاالندماجتحققعايدةوتكتالتموحدة
ا(مروأنءالقياموشيكأصبحالعربيبالمفأنللكثيرخيل



.حراباتخدتهاالتيالقراراتوتلكالوكيفءهزلالجد
صريحبتأييدحظيةقدوتونس-اعربفي-خصوصاحاكمة
.ليبياملكفيهمبماالعربيالمغربدولرؤساءمن

قررعاشيآيتحققأنالوقتذلكمنذالجميعانتظروقد
أن،الفترةتلكفيظنوربما،والتفاؤلاحماسجوفيبطنجة
آمرهافأمبحالجزائرتحررتثم<الجزائربتحريررهناألمر
قراراتتنوسيتأوفسيتهذاومعءوتونسكالمغرببيدها
؟..األكرىآثرغيرفايبقولمورقعلىحبراوظلت،طنجة
المغربدولوفودالرباطفيتأتموأناليومالظروفوتشاء

فيللنظرالالعربي)(المغربوحدةشعارتحتوالجزاثروتونس<
للتداولوالكنمنسيا)(نسياأصبحتبعدماطنجةمقرراتبعث
عرقلةتقفالتيالمشتركةواألزماتوالخالفات،المشاكل،في

والتوامى،الجوار،حسنوهوالوحدةدونماسبيلفيكبرى
هناومنالصفاتمنبصفةهذايقنيهممنجيعبينوالتعاون
مؤتمرمنذدعاتها<بهامارقدالعربي)المغرب(وحدةأنندرك
أخطارإلىعرضوهابلالوراء،إلىوالكنبعيدةخطواتطنجة
تحققت!إنالمعجزاتبمعجزةإالمنهاتسلمأنيمكنالوآفات

المغرب(وحدةإلعوةاللتعانيهاالتيالنكسةأسبابأما
منوتونسوالجزاثرالمغرببينماإلباختصارفترجحالعربي)
المداراة(دبلوماسية)على.حلهاتساعاقلماومتشعبةمعقاقمشأكل
األوضاعاختالفإلوكذلكوالتواكل،واالرتجال<والمجامأل
القياداتبينوالتجاوبالتجانسمعلوالواالتجاهاتواألنظمة



دخيلةإيا«هناكتكونوقاوالسياسة،الحكمزمامعلىااقابضة
القادةبينوتعاونوتقارب<تناهمكلضدعملهاتعملسوسةمل

عنحديثهمفق؟ماوهكذاالعربيالمغربفيوالمسؤولين
.أكثروالأقارالالصمحوارعنعبارةة)(الوحل

أسبوعينمنذالرباطمؤتمرفيأخرىمرةفوماتجلىوهذا
الشكل)البيضية(المائدةحولبلياليهاأيامثالثةماةماجرىأما

أوهامضحيةالعامالرأياليبقىحقكشافةأضواءعليهفسنلقي
وخياالت.

سلفاعليهمتفقأعمالجدولغيرمنالمؤتمرانعقدفلقد
المناقشاتأثناءالجوتغيرمامرعانوالكنسليمجوفيوافتتح
المؤملةالتسويةاتجاهفياألوليومهافيتكناالتياألولى

علىالمشاكا.طرحاالجانبينألنالجزائريالتونسيللخالف
الذياألمراألزمةبدايةاألولموقفهماعنتنازلأيدونالبساط
لمحاولةبةالمغارمشاركةغيرمنفرعيةلجنةتعيينإلاضطر
يكنلموالكنالثانويةللمشاكلالحلولعنبالبحثالجوتصفية
للمؤتمرالثاراليومكانولهأامنتظرا،كانكماحليفهاالتوفيق
وقدواالنتكاسالتماعمنعليهمعهاخشيالتيباألخطارمليئا
فيهامقترحاتونسمعالخالفحولبمذكرةالجزائريالوفدتقدم
ألجزائرفيالالجئةالتونسيةألعناصرمراصلةدونللحيلولةالعمل
الوفدوالكنتونسر،فيالحكملنظامالمعاديالسياسيلنشاطها
حكوماتامالتنومنهاكاملةبمطالبهبالتمسكهذاعلىر«ألتونسي
غيرأومباثراعونايعتبرأنشأنهمنالقيامبعدمكلهاالمؤتمر



الحكمألنظمةالمعارضةألالجئةللعناصرخفياأوصريحامباشر<
بملكحداعاالمؤتمرجلساتفياألحوالتأزهتوهنابالدهافي

جهد«باذالالليل،جلسةويوأسبنغسهيتدخلأنإلالمغرب
وكانتوالجزاثري،التونسيالوفديننظروجهتيبينللتقريب

شأنهمنبماالقيامبعدمالطرفينالتزامإلترمياالقتراحات
فيأحدهاتدخلبعدموكذلكبينهماالكالمحربيغذيأن

معتدلةتسوسةتتحققأنيمكنوبهذالآلخرهخليةاالاالشؤون
تلكولعل0النهائيةالتامةالتسويةانتظارفيالقائمللخالفومؤقتة

أسس.نبقولهرسميتصريحإليهاأشارالتيهياالقتراحات
أثناءطرحتقدوالجزاثرتونسربينيتمأنيجباالياالتفاق
بلبلةفييزيدأنالتصريحهذاشأنمنكانوقدالمناقشات
واالوتباك.االلتباسنتيجةاألفكار

بينتبودلتالمؤتمرونرقيتفأنوقبلالمؤتمرختمثم
وأمامالمغربهلك-بحضوروالجزاثرىتونسوفديرئيسي

فيقبالتبلمصافخاتوالمصورين~الصحفيينمنالحاضرين
نظن-فيماالمشهديكنولمءوتصفيقبضحكقوبلرمزيعناق

خداعاأوجد<واألمرمزاحابلوماسية،اللإليهلجأتمسرحيا
حرج.والمأزقتفاؤالأوخطر،والموقف

فقوةفتضمنفبراير(4يومنشرالذيالمشتركالبالغأما
وتونسالجزائراستعدادبارتياحيسجلونالخارجيةوزراءتقول(ان
والستئنافالعاديةحالتهاإلالديبلوماسيةبعالثقهماللرجوع
إاليتحققأنيمكنالماوهذايناير)(8منأالمتوقفةمفاوضتهما

يتملمماوهوحسما<الطرفينبينالقائمالخالفيحسمأنبعد



األول<المشتركالبالغمنالفقرةتلكباعترافالرباطمؤتمرفي
ناجزعملالعننفسيةحالةعنيعبروجاإناالستعدادهألن
-وهيالبالغمنالفقرةتلكتركتوالكنالناجز<حكمأو:في
إلأدتالتياألزمةعنالناشيآاألساسيبالخالفمباشرةتتصل
فيمحموداأثرابالرباط-الثالثيالمؤتمرعقدإلثمالمغربوساطة
أوالمؤتمرفياتجهقدالخالفذلكأنإلواطمثناناالنفرمى
بينمجاريحاإلالميا»تعيدالتيالتسويةطريقفيبعدهسيتجه
ذلكانمحىمامرعانأسف--بكلأنهإالوالجزاثر،تونس
يسمىهابصدورالنعثىاالطمئنانذلكواختفىالطيباألثر

فيهأدخلتوقدفبراير،(5فيا(تمتركللبالغالنهاشي)(بالنص
فقرتانمنهحذفتكماوالمخ<العباراتبعضعلىتعديالت
الجامعةوميثاقالمتحدةاألممبميثاقالتمسكبإعالناألولتتعلق

وتتعلقبلغراد،مؤتمروبيانونغبانلمؤتمرومبادىءالعربية،
تونسباستعداد-بالذاتالرباطمؤتمرتعيالتيوهي-الثانية

العاديةحالتهاإلىالديبلوماسيةبعالثقهماللرجوعوالجزاثر
األزمةنتيجةيناير(8منذتوقفتالتيمفاوضتهماوالستئناف
جوهرياتحويراحور»ثانبالغثمأولغبثصدرفلماذاالطارئة
القائم؟الخالفعقدةهيحساسةبنقطةيتعلقفيماخصوصا
نغربآخراألولالبالغنسخحقالمؤتمرانتهاءبعدحدثوماذا
مجاريمااإإلالمياهإلرجاعالجانبيناستعدادالنهائيةهيفتهفي

وفديوثيسابهافاهالتيالختاميةالتسريحاتمعهذايتفقوكيف
إليهتوصلالذي(للحل)ارتياحهماعنللتعبيروالجزاثوتونس

عنهاالعالندونإليهأشيرالذيالحلهذانوعهوالمؤتموون؟وما



غموضأموفوحأعلىهذاكليدلماذاوعلوتدتيق؟بصراحة
فثل؟أمنجامأعلى

إلىباالضافةواألحوالاثنالقرجيعفإنيكنومهما
ماوكذلكو(النهاثي)(المؤقت)المشتركينالبالغين(حادثة)
تدلفإغاشيآعلىدلتإنوتعاليق،تصريحاتمنماجبهما

الرباطمؤتمرخالليظفرلمالجزائريالتونسيالخالفأنعلى
بالمطالبوالتمسكالمواقففيالتصلبنتيجةعمليحلبأي

توصلالمؤتمريكونقدالنروضأحسنوفيالجانبينبكالالخاصة
أو~تسويةتكونألنقابلةأمسإلى~األمرآخر<»فعال
والكنالجزائري،التونسيللخالفنهائيةأومؤقتةجزئية
تملكالتيالتسويةتلكمسؤوليةتحمليتطيهالمالوفدين
فإنحالأيرفضها.وعلىأوقبولهامالحيةوحدهاالحكومتان
إلىيصللمأنهاعتبرناولوالفائدةعديميكنلمالرباطمؤتمر
أنهذلكوقضايا<ومشاكل<خالفات<منلمابحثهالعمليةالحلول
نقطوبحثمستديرةغيرولومائدةحولاالجتماعفرصة.تاح

ادآتواالمتعلالموقف~وعملمتبادلةصراحةفيالخالف
لتبادللقاءكانأنهالرباطمؤتمرفييقالمافأقللها،بالنسبة
المستقبلآفاقحولوحواراالمعروضةالمشاكلفيالنظروجهات
والنهاشياألملينمتهفيالمشتركالبالغصراحةأكد«ماوهذا
الحكومات،أماممتراكمةتزالماالمشاكلملفاتأنهذاومعن
فيمعرضةوالجزاثرتونسبينالجوعلى~أتالتي(التهدثة)وأن
بفضلالتهدئةتلكإلىالوصبرلأمكنواذاللتقلباتآونةكل

أننتمنفإنناالمغربملكقالكما-األهواءعلىالعقلتغلب



ألمشاكلوحلالخالفاتزوالبغيرنقنعالكناوانوتتقوىتدوم
والتعاونوالتضامنالوئامطريقفيوالموا~األشواكتبقىالحق
وشعوبه.المغربدولبين

وهدأتءالموائلورفعتالمصابيحانطفأتوقدواألن
بالمسؤولينيجارأفالالمواقفوتحادتاطقائقوتمحصتاألماكن

وكيفجرىبمااعتباراوأشدواقعيةأكثريكونواأنالمغربفي
اخليأد~1االمشاكلحلفيويحآواآمرهمفيحزمواجرى«
علىالبالدهز»فيوالوحدةالنهضةصرحوبناءةالغاسلاألوضاع
؟ثابتة.سليمةأسس
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-6963-أ~هذهعنالمتحدثونيتحدثماكثيرا
سيقعلماوحاسمةجداءمهمةسنةإنهافيقولونللمغرببالنسبة
القائمادمتورنتيجةوتشريعيةءومحليةمهنيةأنتخاباتمنفيها
هذهخاللالمغربفييتوقعونبهذاالمهتمينمنعدداإنبل

هذاتفسيروفيبالخطورة»يصفونهاسياسيةوتطوراتأحداثأالسنة
وأيممويكيفونءللخيالالعنانفيطلقونءشقمذاهبيذهبون
األوقما~إلنظرتهمعليهمتمليهماحسببالمتقبلويتنبأرن
البالد.هذهفيوالرجالواألشياء

فهووتطوراتانتخاباتسنةستكونالسنةهذهأنأما
األحداثأنوأمابأخرى،أوبكيفيةالدستورتطبيقمايقتضيه
وحاسمةمهمةبعدهاأواالنتخاباتقبلسواءألمغربفيستكون

شراأوكانتخيراحقيقتهااآلنمنيتبينأنأحديستطيعفال
ن،والسياسييهالمسؤولينتشغلأصبحتفإنهاأمرهامنيكنومهما
القلق،منشيئاجيعاففوسهمفيوتحدثالمواطنينمنوكثيرا
فيهاسيمارسالتياألولالمرةهيهذهوليستواالرتباكوالحيرة



قامواأنلهمسبقبلاالستقالل،~فياالنتخابحقبةالمغار
البلديةاالنتخاباتميدانفياألوليمقراطيةاللبتجربتهم
منتعرفالتجربة-يقالوالحق-كانت<وقدوالقروية<

سوءبببوذلكحقيقتها،0دونوشكلهااسمهاإالالديمقراطية
تزويرمنالمكشوفةالمخالفاتشقوارتكأبالتطبيقوفسادالنظام

أنواعمنهذاوغيرالضمائروشراءواغراء،وضغط،و~ليس<
فيالقياسيالرقملهذاالمباشرونضربو~والتالعب،العبث
الديمقراطيةقضيةإلكبرىإساءةفأساؤوااالنتخابتشويه
طاالالذينالمواطنينأعينفيمخروهاكماالبالدفيالناشئة
بالوطنخيراأنظمتهاإقرارسبيلفيوناضلواميالدهاإلتطلعوا

المغربيةبالتجربةالعابثينأوالشكجيحتحملوقدوالجتمح،
التاريخ،أمامجيمةمسؤوليةا~يمقراطيةمجالفياألول

أنحيثالثمراتأسوأذلكمنجنتقلاألمةوأنخصوصا
الخيبةمنففوسهافيوزرعتمصالحهاحسابعلىكانتالتجربة

السيادة~حقوقلممارسةكوسيلةاالنتخاباتفيأمالهاقوضما
الشرعيين.نوابهاواختياو

مرةهالمغربيتعدنفسهاواألحوالالظروفهذهففي
والقوميالمحلىالميدانينفياالنتخابمعركةلخوض-أخرى
ولهأاسبقتها<التيمنأوسعمدىعلىثانيةبتجربةسيقوموبهذا

مانتساءل:أنيجبوالكنوأخطر.أهمالقادمةالتجربةستكون
سواءبالمغربالعامةالحياةتكييففيأثرههووماهذا؟كلمعن
والحزبي؟الشعبيالصعيدعلىأوواككوميالنيابيالصعيدعلى



-وشعباودولةوطنا-المغربأنهلوأدقأوضحوبعبارة
ومنشآتهبأوضاعهيداجلعهداالمقبلةاالنتخاباتمعسيستقبل

وحياتهاتاريخيفيموةألول،البالدهذه~وهلواتجاهاته،؟
أيعليهغباروالفيهشبهةالومحيحسليمديمقراطيبحكم
التعبيرحسبوللشعب)ءبالشهمهالشعب(ديمقراطيةصميممن

كلعنها~الدولةان-تحققانم-هذاومعنىالشهير؟
بينشورىهاألمرفيكونفردية<صبغةوكلاستبدادية،صفة
والتقوىالبرعلىوالتعاونوالنظامالحريةداثرةفيالواطئينساثر
والمحكومين.الحاكمينمنالدستورأوالميثاقأوالعقدطرفيبين

جيعاالمواطنونويؤملهبهيحلمماهوهذاأنشكال
وسببيقالكماالسغن<تشتهيالبماالرياحيبقدوالكن
والسياسةالحكممجالفيعرفنظامأصعبالديمقرالحيةأنهذا
والسياسيةالوطنيةالتربيةطليعتهافيإألبتوفيرشووطمره،يستقرأالألنه

والنظاماالنتخابحقأساسعلىالديمقراطيةلممارسةالمالئمة
بال«فكلالعامالرأيورقابةوالمعارضةالحكمومسؤوليةالنيابي
منعليهاويسيطروبؤسجهلمنفيهايسودمابسببمتأخرة
ااديمقراطيةلتجربةصالحاميداناتكونأنيمكنالوفسادتعفن
وشكليةصوريةالديمقراطيةتكونوبهذامرضية،سليمةبكيفية
مهماواالمتيازاتالنفوذذويمنالميطرينصالحفيتكونكما

أيالعامالصالحخدمةمنالعامةالشؤونعلىالقاثمونا«عى
الدعامةتصبحوهكااالمواطنينمناألكثريةأوالمجموعصالح
أهامالمساواةوهيحقديمقراطيةكلعليهاتوتكنالقالكبوى
ومنهارة«متصدعةللجميع<بالنسبةالفرصوتكافؤالقانون



مصاثرفيوالمصالحبالناهنالمتأثرينالمسيطرينأقليةفتتحكم
بنشاطو~يستبدونيشاؤونكماالشعبمصلحةويكيفوناألهور
نتساءل:وهناوغاياتأغراضمنيريدونلماويسخرونهالدولة
عندناوينتظرهاالدستوريةا~يمقراطيةيرادالذيالمصيرهوما

نجيبأنوالصراحةالصدرمنإنهاآلتية؟االنتخاباتبمناسبة
الديمقراطيونلهايرضاهالذيالمصيرهويكونلنبأنههذاعلى
فيهاتتوفرقلما-أسفبكل-المنوبيةالناخبةالهيئةفإنحقا،
التصويتطريقعناالختيارحسنهوالذياالنتخابشروط
االنتخاباتفيجرىماذلكعلىبرهانوأقوىالسليمالنزيهالحر
أخرجتوتشويماتومفاسدلفاتنحامنالسابقةوالقرويةالبلدية
المقاصدتخطيىوجعلتهاالمثلى<جادتهاعلىاالنتخاباتهذه

الناخبينأكثريةأنالفسادفيهاتجلىصورةوأبرزمنهاالمتوخاة
التصويتمبدأإلفأساؤواالرجالأللوانكرهاأوطوعاصروا
وبطاقةالناخبورقةفيتصرفأسوأتصرفواكماوغايتهوحقيقته
كأملحوللديمقراطيةكمواطنينلحقهمكلهبهأافتنكرواالتصويت

البالد.هذهفيوالسياسةللحكمنظام

الهيئةعليهاتنطويالتياألساسيةالعيوبإلوباالضافة
وحدهالقانونيصلحهاأنيستطيعالعيوبوهيالمغربيةالناخبة
توجدالممارسةوطولالتجاربوحنكةالمثلالتربيةإلتحتاجبل

األوضاععيوبوهيوخطورة<فساداعنهاتقلالأخرىعيوب
حكومية-وسياسيةوخلقية،اجتماعيةمنبالمففيالعامة
ماتشكلالسيئةاألوضاعهذهفجمعواقتصادية-وحزبية
معخطرهويشتدشر»،يتفاقمالذينعليالدابالفسادمراراسميناه



الديمقراهيةهرحيقومأنهذامعيمكنفكيفوالليال<األيام
قبلأهلهايدعلىمكوبةألنهاالحظ،المكواةبالدنافيعاليا
أذنرضوعلىومالح؟خيرالفسادمعيرجىوهلاثها؟أعد

فهلبابهفياألعلىالمليكوذبدستوريزوأتدأوزودقدالمغرب
الكاملالتبيتىاذميدفيبالحياةالدستورهأايظرأذيمكن

هذامنشيايتصورأنيستطعالعاتلأيإذالسليم؟
ويقترناموآدمةفييلتقياأذيمكنالوالصالحالفسادألنمطلقا<

ليستبالدنافيالسألةأذجليااليتضحهذاومن..توأمة.في
مسألةهيبلبعدهاوماانتخاباتمسألةوالدستور<مسألة
هذافعلشايا<وفاعاألوامالح)وال«الفسادعلىتضاء

أكرهاوماوالدولةالمجتمعأمراضعالجيمكنوحدهاألساس
قيل<ىاالعمجلبمنأولىالمفاسدودرءبالدنافيهاوأخط
جيعا،نعلمهاالتيبالكيفيةستوراللإقرارإلاقهحينهافالمغرب
حعالته«علالدستورهذالحريقفييتجهأذبهيرادوحينها
يقذفأوقذفإنماعليههيماعلىالداخليالفادأوقاعبقا>
والى..منها.يتخلصأذيمكنوكيفمقأعلمإألهوةفيبه
أهلهشرومننغمهمنفيقذهبرحتهالمغرباثهيتداركأن

منلهييأمافإذالسبيلسواءأهلهويديمالحةوجهةويوجهه
مهكة~منونجاةمرضمنشفاءفيهايكوذلنانتخابات
علىستقومأنهانعتبلمةأنمنوخروجلمشكلة،وحل
كبرىألعوبةستكوذكماوتبيته،تفاقمهإلىوستؤديالفساد<
غفلةفيالسهببهاسيتلهىالغادرةالماكرةالسياسةأالعيبمن
ولهو.بلعبوليىوهوجدأ~»عنوغيبةمميره،عن



تقتصروقدتطولقدالزمانمنفتوةالمغربسيقادوهكذا
والتنازع،والتنافسوالتطاحنوالتشاحنوالتعفنالفسادطريقفي

ساعةتحينأنإلوالسلبيةوالفراغوالديماغوجيةوالسفاسف
فسادهمنللمنوبخالصوالفيهاريبالآتيةوهيالخالص،

الداء<جرثومةتتأملالتيالجراحيةبالعمليةإالأهلهيدتلى
...يقالكماأخوهاإالللحليدعيوالالكي،الدواءوآخر
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برشوتأوتحققتالتيالمنجزاتعنالعرشخطابتحدث
بحالفيأوالداخليةالسياسةميدانفيسواءالمنصرمةالسنةخالل
سياسةتستهدفهاالتيالمشاريععنتحدثكماالخارجيةالسياسة
جاللةتحدثوقدالحكومي،النشاطميادينمختلففيالمغرب
بواجباتهشاعروحكومةدولةوثيسحديثالخطابذلكفيالملك

المواطنالمنهتجعلالتيوالمسؤولياتالواجباتهز»ومسؤولياته<
ومعنوشعبهلوطنهاألولالخادمكذلكبلفقط<االمةفياألول
نظرفي-والحكومةوالدولةاألمةفيالرئاسةمنصبأنهذا

والمنجزاتباألعمالتكليف<بلتشريف<بمنصبليسجاللته-
والشعب<العرشبينالتجاوبيقويواألمةالوطنصالحفي

والتكاتفوالتساند<التعاطف،منجاللتهأوضحهماويتأكد
وحاضرأ.ماضيابينماالقائم

خطابفيجاللتهتحدثفقدذلكإلىوباالضافة
منوجودهيستمدملكهأنيعتبرالكملكالعرش
و~الضارى<ملكياتعليهاقامتالتياالالهية)يةوالننى
~اذ~فيددإلا~وةاالز~فيالمنحرفينالملمينعالك



اناطتالذيالشعبمنوجودهيستمدملكه>نيعتبربلايضأ
كما-لنااستأدكمن(فكانامووه،مقاليابجاللتهالغاليةثقته
المحجةفينسيرماجعلنالجانبناوتعزيزك-للشعبنحاطبآقال

كللاليصيبهاوعزيمةءثابتةبخطىالواضحوالسبيلالبيضاء،
متضامنينوشعبهاملكهاسعىامةعملاثهيتركولنوهنوال

والرفاهية).العزةوتحقيقءالمناهنوجلبالمفاسدالرهومتحالفين

اقوىيعبرودل)(ماقلصميممنهوالذيالكالمفهذا
وا~~والشعبالملكعالثقعليهتكونانيجبعماتعبير

وصالحنظام،منوالمواطنوالسلطةواالمةوالدولةوالمحكوم،
ذلكيجعلأناالشأنهمنليسهذاوكلوجدوى<ومتانة
كانولقاالكالمملكهوالذيالملوككالممنالحكيم،القول
اللكيةنظامالمنجزاتمنالعرشخطابعنهتحدثماأول
إنجاللتهفأوضحبة<للمغارالغاليةاالمالكأحدستوريةالل
والدهوالتزاماتبوعودالوفاءلمجرديكنلمالنظامهذاإنشاء
وضرورةبصالحيتهالملكمناقتناعاإنشاؤهكانبلءالمرحوم
فيتبقىانقالكما-متحضرةلدولةماكان(اذوجوده،
يبينأساسيقانونباونالعشرينالقرنمنالثانالنصف
منللحاكمينماويعينوينظمهاالسلطويحددوالواجباتاطقوق
والتعقيب)ءالمراقبةحقمنللمحكومينوالتدبير،وماالتسييرحق
كانالمغربفيالديمقراطيالنظامانشاءانجاللتهأضافبل

ومنظماته.بملكهالشعبخاضهمريرنضالنتيجة

حاولتاقطلتاالمنظمابنساألا~أللحن2وىر



تحولان-االستقاللمناالولالسنواتخالل-استطاعتما
والقهربالقوة،الطريقتقحوانالمغربفياايمقراطيةقيامدون

اذىمنسبيلهافيتحملواالذينوبناتهاانصارهاعلىوالبطش
طريقعنبالديكتاتوريةالوالهينبغيومنبأنانيتهمالمفتونينالمسيطرين
سجلفيوحفظهالتاريخسجلهماالوحيدالحزبنظامفرض
لألجيالعبوة

احقورمنينتزعوهانيمقرا~ن1ااستطاعمافكل
النضالذلكنتيجةكانانماواالنظمةالقوانينبواسطةوالحويات

لينهزمتضحيةمنوبذلوهثمن،منالمناضلوناداهومايرال
الغالبون.هماثهحزبأناالالهحزبويفوزالشيطانحزب

نعتنالتيالحريةهذهالبالدفيالحريةشرعتذلكوبفضل
حظهاساءالتياالفريقيةالدولمنغيرنابهانفاخيبلبها

نورهاليشحوجاهدواسعراطالماائزينيدعلىالحريةفيهافنكبت
واالستعباد.االستعمارنيرمنتتحرربعدمااوطانهمفي

فأوالهاومغاخرحسناتمنالمغربستورللكانوإذا
الدكتاتوريةحكمبمنعاووتوكيدهاباقرارهاممواءالحرياتضمان
الوحيل.الحزبنظامطريقعن

مجالفيخصوصأ~)استورتطبيقكانكيفماوالكن
السنة-فإنناهذهيرادانتخابهاخاللالقالمجالسنحتلفبواسطةالتمثيل
اواخلياللالفسادعلىيقضيأنهذاشأنمنليسانهنعتقد
لها،مسرحأالمغربءمافتيالتيباالزماتويذهبالمشاكل<يحل
وفسادهاسوشوعلى)ااخليةاالوضاعمادامتانهنعتقدبل

فيكانولوبالدستورواالمةالبالدامراليستقيمفإنهواختاللها



كلفياالمرأنذلكوالتنظيم،التشريحفياعلىمثآلذاتهحد
والالدساتير،بوضعوالالقوانين،يمنرهناليسودولةبالد

بتصحيحوهنشي>كلقبلهووانمااالنظمة،بتخطيط
واحكاماالطارات،ادواعلاالجهزة،واصالحاالوضاع،
بالنياتاالعما~انوكماومواتبهاانواعهااختالفعلىالقيادات
والمنجزاتبالنتائجعليهايستدلفكذلك

الالأبمستقبلالتفاؤل-كغيرنا-النستطيعانويؤسفنا
الشكليةيمقراطيةاللباسماالنتخابمعمعةفياقحامهالمجرد
المزعوم.ا~ستوريوالنظام

اساسصلحكالدستوريةبالديمقراطيةمانؤمن~و
االحقآعليهايتوفيلنالمغرباننعتقدوالسياسةللحكمونظام
واسنادالمفسدين،منوالتطهيرالفساد،علىالقضاءفيهيتميوم

اوالمسؤوليةتحملواانالذينواالكفاءالنزهاءالرجالالاالعور
وكانواواستحقاتر»جدارةعنهذاكلفعلوابمهمةاضطلعوا

سواءكواهلهمعلىالملقاةالواجباتواداءباالعباءالقيامفيأمناء
كمنفذين.اوكقادة

منينتظرونالذينوهاسباطمئنانالنتأثيولذلك
االنتخابمجالفيخصوصا-للدستورالتطبيقيةالتشريعات

اماالداخليالمجالفيهذاماوأمنمالبال«لصالحالمعجزاتتحقيق
الخطوطفيالتوفيقكاملنتمنفإنناالخارجيالميدانفي

التيالسياسةإنبقولهالعرشخطابوسمهاالتيوالتوجيهات
المشاكلالىينظرالمغربانالتعنيالتعبةعدممبدأعلىتقوم



فيماعبريجيعمنسلبياموقفأويقفاالكتراث،بعدمالدولية
جيعرفضالمبد.هذااليتلزمكماواحداث،وقاشعمنالعالم

عنمادرةانهااالاللسببجعةاالوالحلولالرشيدةاالنكار
واحدةاسرةاليومتكلالدوليةفالمجموعةأوالسرة،الغرب
االتصاالتبفعلقوياتأثيرابعضفيبعضهمافرادهايؤثر

بلالحضاريالتطورنطاقواتساعالمبادالت،وتزايدالسريعة
هدىغيرعلىالغيرركابفيالنسيراذفقطالمبدأذلكيعني
االالدوليةبالياسةتتعلققراراتمننتخذفيمانمارالواذ
االياممنيومفينقففقدفماثرنا،ويرميمصالحايالشمعما
مناوكتلةدولةموقفمعميعادغيرعليتالتىمعياموقفا
العنواقتامحاايماناعنمبهاموقفااذاكيكوذولكهالدول
.أوملقمغط

هيانماخارجيةسياسةكلبأنالقولالبداهةلمنوإنه
أومغيرة«كبيرةدولةلكلالداخليةالسياسةعليهاتنعكسمرآة

تكوناناليمكنالخارجيةسياستنافإنولهذامتخلفةاومتقدمة
ومنالداخلية،سياستناكذلكماتكونبقدراالوموفقةرشيدة
فشلنامعالخارجيالمجالفينجاحناالىالسبيلانهندركهذا

الحقبجدالعملعلينايحتمالذياألمرالداخلي،الميدانفي
حالكواشبرامنلمأرقياالمشهور:العاميالقولعليناينطبق
أسسعلىتقومالمخبر.انمادونبالمظهرتهتمدولةوكلداخل؟من
العنكبوت.خيوطمنأوهى

ليستالداخليةالسياسةعليهاتوتكنالتيادعاماتدا~



ضمانهاهيبلللمواطنينواطرياتالحقوقتشريحيجردهي
خطابتعبيرحسبوالعال)االمن(بسياجباحاطتهاوذلك

العرش.

واداراتمسرنةقوانينتضيةليستوالعدلاالمنوتضية
وحايةالمصالحميانةتضيةهيبلمتحركة،وادواتتاثمة<
المحكمةواالنظمةالصالحةبالقوانينالحرياتوكفالةاحقوة
االطشاذ،يسودهذافمعالقيمة،واالطاراتالفعالة،واالجهزة
التيالداخليةالقضايااولىهيالعدلفقضيةاالستقرار،ويتحقق
ألنهبلفعسبالملكاساسالعدلالألذاهتمامكلتسترعي
أكدكماوالجماعات<االفرادكافةبهيتمتناذمجبمقدسحق
منماتزالالمغرب،فيالعدلتضيةاذوبدييجاللتههذا

والتفيذوالتطهيرالتطيمالىمحتاجالتيالقضاياأعوص
وعاكموزارةعلىتنوفراذاليكفياذوالتوطيذ،واتوحيد
جاللةقا~هذاوفيوممىاستاالعدالةاللتتوفروقضاةوتشريع
كقيقمستهدفةاذالميدهذافيمبذولةجهودنا(ستنلالملك:
انواعجيعتوحيدالىراميةمتية،قواعدعلىواقامتهاالعدالة
الذيالعملسوأملكماواحدة<مماكمفيوتطيقهالتشرع
االتاليمجعفيالمحاكمعددمنوالتكيرالقضاةلتكوينبدأناه
عقا).بهااثهطوتىالتيلألمانةواداءاالسعلىتيسيرا

االقتصادتضيةهيشأنأعنهاالتقلاخرىتضيةوهناك
بأذنذكرالقضيةهذهاميةوإلدراكفروعه،بجميعالوطني
االطالق<علىالسياسةفييتحكمأمبحعصرنافياالقتصاد



واتجاهاتهلمقتضياتهفتخضعاالقتصا«تخدمالسياسةانومعنا»
فالسياسةصناعيهوعااكؤفالحيالمغربواقتصادوتطوراته
دونالفالحةعلىترتكزالتيهيبالدنافيالر~ةاالقتصادية
قالكمانرى،إنناثميقال،كمااوالتصنيعبالصناعةالتضحية
وانمغربيأ،اقتصادأبالغرباالقتصاديكونانالملكجاللة

ا~~~اا~عوسائلللمواطنينتتوفر
الحياةفيتتدخلانولةاللبامكانيكونوانلمراقبتهم<
دهارواالنالنموسبيلفيهذاالالمصلحةدعتمقاالقتصادية

المثمرالتوظيفنحوالمواطنونيتجهانالملكجاللةمحنرىثم
العقيمةا~رباتفياستعمالهاعنيهدلواواناموالهملرؤوس
ا~~ا~نب~تنقولكناوإذاوالتجاريةالعقارية

اصالحاتادخالكغيرناوننشدالوعلياقتصادنافيغيرهعلى:
أساسعلىالزراعياالصالحومنهاتحقيقالفالحينظامناعلىجارية
وذلك-جاللتهقالكما-الفالحيةلألوضاعشاملةمراجعة
هذافينظرنابوجهةنحتفظفإننااالراضيوتوزيعالملكيةبتحديل
رجاءنانبديانتظارهوفيالحكومة،مشروعمعرفةمننتمكنحق
احدااليلحقالذيالوجهعلىالزراعياالصالحيباشرأنفي
االجراءاتبسببوذلك-جاللتهبهصرحكما~ضررمعه

المخصصةالعادلةوالتعويضاتالمضمارهذافيالمتخذةالدقيقة
واالنتزاع.بالتحايدامالكهماليمتدمنلجمع

نشيرانيفوتنافالالفالحياالصال~عنتنحدثدمناوما
القرويةالمرأةبتكويناالهتماممنالعرشخطابفيماوردال

بواسطةوذلكالباديةبحتمعفيبدورهاالقياملتستطعوتهذيبها



المرأةفهأهكالرجلكفؤأتصيرحقلتوبيتهااالنجازقريبةمراكز
بالرغمومكنتهاالسياسيبالحقلهافاعتوفتالدولةأسرعتالتي
جديرةالتصويت،وبطاقةالناخبووقةمنوبداوتهاتأخرهامن
عليهاومالهامامعرفةعلىقادرةلتصبحواهتمامعنايةبكل

المجتمع.فيوكعضوصالحكمواطنة

قضيةالقضايامناسلفناهماكلعنكذلكأميةتقلوال
الصالحالحلايجادمنا~بيتمكنفيومواجباريتهالتعليم
منالوقتنفسفيسيتمكناجبارياجعلهمنالتعليم،لقضية
عليهادتييتوقفالتيواالجتماعيةالفكريةالنهضةاسبابتيسير
المادىالتطورايجادمنجاللتهعنهماعبرميتحققوبهذاالبالد
للمواطنين.االجتماعيوالتقدم

الملك،جاللةقالكما-العلياالوطنيةاهدافناكانتوإذا
فإنلتحقيقهاالقوىوتعبئةالكلمةواجتماعالصفوحدةتتطلب

وعظمتفكيرهاحسنمهما-ايضاجاللتهقالكما-الحكومات
التستطيعايديمابينالتيواالدبيةالماديةالوسائلوكثرتنشاطها
شعوبها.ومؤازرةبمعاضدةاالاالهدافو_غالخيرات<تحقيق



العربىاالنسالباماماغرب

.1963مارس18او..العدد،سزر،<الده~

في~السياسيالوضعاصبحمارس8الجمعةيوممنذ
العسكريةاالنقالباتفييتمثلثوريا-العربيالشرقبالدبعض
واالنحاللالسياسي،الفسادنظامضلفيهاتحققتالق

.االجتماعي
بقيادةالعراقيالجيشىقام(952سنةالمصريالجيشثورة~

نورينمالم~15»_تموز15بتاريخمسلحةبثورةقاسملكريمعباا
اخيرأواعقبتهااليمن،فيالجيسثورةاشهرمنذتلتهاثمالسعيد
~دمشقوثورة0نفسهقاسمالكريمعبدحكمضدبغدادثورة
سوريابينالوحدةانفصاماحداثمنبرزالذيالمدنالحكم
انماالحركاتهز»وكلالمتحدةالعربيةالجمهوريةاطارفيومصر
ءجاهيريةثوراتتكنولم،العربيةالجيوشمنقادةيدعلىتمت
كاناينالألوالسوريالمصريالعسكرييناالنقالبيناستثنيناواذا
االنقالباتفإن-نعلمفيما-الدماءفيهاترقلمبيضاء)(ثورة
فيهامفكتالتيالحمراء)(الثورةنوعمنكانتاالخرىالعربية
فيمستمرآمازالاأليالعراكاثناءاالرواحوازهقتالدماء<
وخصومها.الثورةبيناليمن



التيهرالطواتأويلفيشقمذاهبالباحثيذهبوقد
اسبابهاترجعهلالعربيةالعكريةاالنقالباتمختلفبهاتميزت
فيالقائمةاالنظمةالىأووفالظالاوالشعوبطائعالى

العربي.الرتى

قامتاالنقالباتتلكجيعفإنذلكحقيقةتكنومهما
استطاعتوفعالمصلحتهاخدمةالوهإفتالشعوبباسم
بينمااهدافهامنقليلغيرشيئاتحققانمصركثورةبعضها
ننامالىلتماتحومرعانالتياالولالعراقثورةاخفقت

والعراق،اليمن،ثوراتامااصحابهلمصالحمسخرديكتاتوري
اليهماترميربباعمالالقياممناآلنلحد:تمكنفلموسوريا
نبيلة.غاياتمن

العراقمنكلفيقامتالتياالنقالباتماضيأنعلى
االنقالبمصيرعلىذاتهحدفييطمثنانشأنهمنليسوسوريا
مسرحأوالعراق-مصرقبل-سورياكانتفقافيهما،يدالجل

بهاقامعسكريةتحركاتعنعبارةكانتعديدةالنقالبات
االنانياتارضاءمنهاالغايةوكانتأشخاصضلاشخاص
القوةهذهفكانتبالقوةالسيطرةوفرضالحكمعلىباالستيالء

شيثآوامتهاالبالدتستفيدان«وناخرىقوةضرباتتحتتنهار
الجيش،صفوفمنالمنبعثينالطواغيتبينالقائمالصراعمن

الكريمعبدسيطرةبقيامانتهتالتيالعراقثورةكانتوكذلك
العراقي.الشعبمنهااستفادقلماوالتيقامم

احدىفيبانقالبفوجثناكلماحذرينيجعلناهذاوكل



عامرعلىفتونربماااللهنهكماذنستطعفالالعربيةالبالد
أنابلالعام،الصالحنطاتىفيوالمجزاتاالعمالوهيالحكم

اذاخرين،ونمنببافراداطاحانهلمجردانقالبأليالنتحمى
سالةهيبلميطرين،مسألةنطرنا،فيليست،المذلة

غيراناالنطنولهذاشيآكلوفوةشيآكلقبلمملحين
العربيةتطاراالبعضفيتمتالتياالنقالباتبأذالقولفيكتين
الشعوب.لصالحوبالعملباالستقراريمتازقلماوفعأخلقتانما

فقدالعربيةالجماهيرهاسعدمفيالسببهوهذاولعل
معركتهفيوهوبغدادفيقاسمالكريمعبدعنتتخلرأياها
رجالرأياكمااجيثر«رجالمنعليه~االثرينفدالياشة

اتهمحقحركةايهمنالجماهيريمعوذاألخيرالعراتياالنقالب
انهمالصحفروتبلالشعبمنوا~سادالتأييدبعدممهمنظ
علىشهرمضيبعداالالسارعفيمظاهرةبأيةيمحوالم
افالشوالكولويللتمردالرابعةكرو،الذوبماسبة0أنقالباال

بلغوقدتاسمالكريمعبدالجزالعلهاها،مارسفيبالموصل
هميتولوذجعلتهمدرجةالعراقيةالجماهيرمناالحتياطبهم
التهمةلفياليهاافطرواانهميبدوالتيهرةالمطاتلكتطيم
القيادةاذيبدوكماالعبمنغيرمسدبانهانقالبهمالالموجهة

منماتمكتبعد91المظاهرةتلكتطيمعلىتقدملمالعكرية
ترويجتمعالالنهذاومعالبالدفياالمرزمامعلىالقبض
بهماتعبروكلالعربيةاوالعراقيةالياسيةالثخمياتمور

مناكثرالصحفروتبلالسياسية«مدىهاعنالجماهير
والتصقيقاتالهتافاتحقتمعبغدادفيا~تانوهوهذا



صالحفيكانتولوالينماقاعاتفيوخاصةالعامة،األماكنفي
بالنسبةواحتياطحذرعلىيدلهذافكلنفسهاالسلطاتتلك

حقحريتهاكبتعلىالجدهالمسؤولونيجرصاليللجماهير
اد.بغلفيالجديدللوضعلغوننحافيهااليظهر

~الكنعسكريأ،كذاا_كانانقالبهافإنسوريافياما
رثيىكانو~ااألنهيار،المتداعاالساسمضطربمدنينظام

ا~~~هفيالعراقمححدتهاقيعرضالسوريةالجمهورية
دمشقلحكامبالنسبة،خصوصأعقبا»<تحمدمااللتالفيكوسيلة
ا~يث.انقالبهاقبل

اعلنانهبغذادفي(منوه)عناالنقالبهذابهامتازوكا
واالثترا~والحريةالوحدة.هو:الذيشعارهاألولالدعةمذ
الداءوفيخطط،علويقومغاياتالىيدفانهبهافأبرز
الضباطذهبالورقلقيادةالوطنالمجلىامدرهالذي

بحركةالقيامعلالجشحلتالتياالسبابأذالىالوريوذ
قامتالتاريخ<فجرمذسوريا<أذ.لىترجع~النقالب
العروبةرايةقتالكفاحفيعلإعابيبدور
وشعبهاالعربيةسوريافإذهذااجلومنالعربيةوالوحدة
االكبرالعربيالولحنحدودغيرلوطمابحدودقطايعترنا
كلمةزكوعلالشتملالسرويالوطنالشيدأذواضانوا
للعربالبطولىوالكفاحالعروبةتمعيدعلويقتمرسوريا«
اجعين.

التيسورياراتعاليفيالنبيلالكويمالدا>هذاذ1غير



بلفقط،السرائيللنهبةالباحدودلهادولةتزالوماكانت
ولبناز،كالعراتى«لهاالمجاورةالعربيةللدولكذلكبالسبة
وجيعجنهية،كذلكلهافإذحدودالسرويااذوكماواألرأذ<
الوريوذبهماهرقمعطعآاليتأفىهذاوكلآدولةمتوعات

ولكنأواعتراض،جدالعلليتعميمةعربيةعوا~من
فيالشكونحناخرشيآالدولةوانظمةشيآ~1العو

بأمحابها(تبغولكنهاالثورةقيادةنددأعنهأعبرالتي:ئعوأهف
القيقةالبالدمعالحدوداللتقا>استعدادهمكاملاعلواانهم

الىسوريافيالكاملةالمواطةحقوققاطةالعربولمحالمجاورة
المشردالعربياالقاتبهايتحققالتيالوريةالتدابيرمنهذاغير
اليوم.السرريوذاالنقالبيوذيتخيلهكما

العربيةالوحدةمحاوالتبهامرتالتيالتجاربأما
فآوسعناجحةتجارباليوملحدأسفبكلتكنلمفبالصراحة

تنجحلمالتيالعربيةالدولجامعةعيطفيكانتالتجاربتلك
اليرجعفيهوالسببهذامناكثرنقللماننادرأاالمهمتهافي
برزتمنذالمتعاقبةوظروفهاواطاراتها،المنظمةطبيعةالىفقط

مناالعضاءالدولبينمايوجدالكذلكيرجعبلللوجود
يتعذرالذياالهوالخاصةواالتجاهاتالمصالحفيوتباين.ختالف
فيبينهموالتضامنالتعاونروابطواحكامالعربشملجعمعه

والضراء.السواء

ظلتحتالسوريةالمصريةالوحدةالتجارب:تلكواضيق
بلطومآل،تعمرلمالوحدةهذهفإنالمتحدة،العربيةالجمهورية



عشيةبيناضمحلتأنالتتعؤوهينشأتمنذ
....وضحاها
غير~.ماومصيرها؟يقدرلهاالوحدةهذهوحاة»~فأية
اوهالعربأنغيرذلكمناستخالصهايمكنعبرةواية
ماينضجهمالعوبيالوعيمناليملكوناألصح-علىقادتهم
التنفيهامرةحقيقةوهذ»صورتهاأكملعلىالوحدةلتحقيق
كانتمهمااألمانيمعهاتنفح7واالفعال.تؤيدهابينمااالقوال
انالنريدكلههذاومحلذيذةكانتمهمااالحالموالعزيزة
فنيياواعترابا~ثقتمسكنامعأننابلمتشائميننكون
~~دنقو~كاناأليالشرقيالعربيالمحيطفيبالوقاثح
~أنفياألمل~م7والوحدةوالتعاونالتقاربلمحارات
العربيةاألوطانئصالحاألشكالمقبشكلهذامنشيآ

منهالتجعلاالصالحتوواتإلاكاجةأشدفيهيالتيوثعوم_
راقية.سيدةعزيزةشعوبأ
بالنسبةالوضعاماالمشرق،لعرببالنسبةالوضعهوهذا~
الحاجةاشدفيكذلكفهوعنه~دآوفسادآيقلفالالمغربفيلنا
الملك(بثورةعندناعرفلمأتعيدجبارةاصالحيةحركةالى

لتواصلالمثلىجادتهاالىوترجعها<الحقيقيمدلولهاوالشعب)
المصالحاءماليومحقتضاءلتالتيالقوميةاالمانينحومسيرتها
لمشيئتها<المغربفيشيآكلسخرتوجاعاتبأفوادالخاصة
وهدتهامنوانتشالهامرقدهامنثورتنابعثبوجوبناديناوطالما
الفسادعلىبهيقضىانقالبمناليهو~~دعرنابماوذلك

المجتمعوتخططاالوضاع،تصحيحبواسطتهويباشرالداخلي<
الجديد.القومياالنقالبي



الشرقفيتقعقداووقعتالتياالنقالباتامامونحن
فيليسوثمعارنا:االيديفيمتنبتىاناليمكنالعربي
تلكبأنالظنالىالسبيلانهكماكان!عاابدعاالمكان

ماتعيبقدرالتعفيناأومطلقا<شيآفيالتعفينااالنقالبات
فيها.قامتالتيالشعوب

االنقالباتبتلكالقائمينألظموقفناهوهذاكانفإذا
المسؤولينببالاليخطرربماماأمرنامنيقنيهم-كرهنااماحببنا
البالد.هذهفي

الذيالمحرر)العربيالعالم(ميثا~منهذاعلىأدلوال
السوريةالمفاوضاتنتيجةدمشقفيمارسعشرالثانيوماعلن

انيكتمالميناللذالطرفينبينمشتركبالغبهروصلءالعراقية
بينقبلمنجرتالتيللمحادثاتتتمةكانتاغامفاوضاتهما
بله<ابنوالرثيسالناصرعباجالالرئيسمنكلوبينمحثليهما
القاهرة<قويبآستزورسوريةبعثةفيهتوجهةالذيالوقتوفي

وتنسيقالميثاق،مشروعلعرضوالجزاثروبغاادهوصنعاء،
العربية.الوجدةمنهاالتيأسسهعلىوالخططالجهود

حركةبهاتنبىىالقاالحداثلمواجهةاذناعددنافماذا
بغدادمنىاخامي)(محوروقيامالمحرر)العربيالعالم(ميثاق
والقاهرة؟وصنعاء،دمشق،طريقعنالجزائرالى

كذلكهذافهلبهزل،وليسجدءنظرنافياالمر،إن
~~~)فيد~اسثدأي



اجباثيالنظامفسادضدالشعبإجاع<<تاتالى<0
الضرائبوفداحة
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فييتجلالداخليبالفسادمراراماسمياهاذفيهالشككا
واالجتماعية<واالدارية،منها،السياسيةالعامةالحياةميادينجيع

ذلكمؤولياتأذأيمافيهالشكوعاوالمالية<واالقتصادية
فيالدولةعلتقعانماوأفخمهاهأكثرهاماالتيهالداخليالفساد
منالعهدهذافيكانواالذينجععلىأياالستقالل<عهد

مواءلألمةالعامةوذالشرتدبيرعنبأخرى)وبكيفية0مسؤولين
المستوىفيوسواءالمحلي<الصعيدعلىأوالقوميالصعيدعلى

األدن.المستوىفيأواألعلى

منيتملصانالمسؤولينأوالشكمنأحليحاولوعبثا
أعباءمنيتحملهمابسببعاتقهعلىتقعالتيالمسؤوليات
غيرهكاهلعلالتبعاتبحيعيلقيوانءالسياسةومهامالحكم،
وبراءته.بعصمتهالناسوايمامنفسهعنالتهمةدنعفيكمعا

~نأوتحملواالذينجيعالمعرفةحقتعرفاألمةن1
بىكر~ان»انيفيالغماداللهنضحيتهوالتزالكانتمامسؤوليات



كلفياألفواهتلوكهاوصغارهمكبارهمالمفسدين<جيعأسماءان
واخباوهمالبقاع،كلفياألصابعاليهاتشيروأشخاصهممكان<
وناد«مجلسكلفيبهايتنادروأخبارهمالبقاعكلفيبهايتنادر

ساعةتحلولما..حداد.بألسنةوالخاصةالعامةيسلقهاوأفعالهم
أوبابهاعلىالفسادمسؤولياتستوزعالمصلحينيدعلىالحساب

الحقتحقالتيالعدالةنطاتيفيولحنهوادة،والتهاونغيرفي
مالذفيهيجديوالءندموالعذرفيهالينفععاءالباطلوتدمغ
..فدى.وال

تتصاداالاألكبر،الفادفيهاويتجلقلالتيالميادينومن
األثقالمنالشعبويتحملعملتدمجالهاففيوالمالية،

وا0~~~بهماتوداالستقالألعهدفيخصوماوالتضحياتأ
..مبر.عليهلهوالطاقةبهلهيعد

علتدرتهوفيت0األعباثقلقتتوا.خارتوهكذا
ا_مالعل0هبرونفدوالمصاعب<عبالمتاقمل

..التضحيات.

واستولاألملوخابالدواء،وعزاءاللاشتدوحينما
حركةفيأخيراتجلىالذيالفعلردمنالمناصكانمىال

كانتبلواحتجاجاستنكارحركةمجر«تكنولماالضراب،
فيالمتغلغلةاألزمةجوانبأحاعنوتعبيراانذارا<كذلك
االستقاللعهدفيالمتواليةالحكوماتأجهدتهالذيالشعب
غيرمنبه،فدفعتعظيم،بالءفيواقحمتهوتصرفاتهابأحكامها



علىوالمحكومللحاكمبالنسبةعقباهتحمدماالالشعور،
السواء.

وقعكمااالضرابحقيقةيتدهرواأنبالمسؤولينوجدير
فيبل0ووضوحصراحةفيوالعبرالدروسجيعمنهويستخلصوا
يجسنواآناالاليمكنهموبهذاغيرهمومعأنفسهممعشجاعة

العامة-كماشؤونهعنمسؤولونهماأليوللشعبألنفسهم،
هذهبرعايةوتبعاتواجباتمنماعليهمبمقتضىءمطالبونهم

وتكفلء<المصالحوتصورالحقوق،تضمنالتيالرعايةالشؤون
السياسة.ومقوماتالحكم،مهامفييدخلعاا_مانات،اداء

جريثةابيرتلمنالراهنةالحكومةتتخذهماقاانتظاروفي
وتداركالفاشلةالمناهجومراجعةالفاسدة<األوضاعلتصحيح
فيسواءالسياسةومفاسدالحكم<أغالط.~حالسيئةاألحوال
أننعتقدفانناالتطبيق،أوالتشريعفيسواءالحاضر،أوالماضي
الشعببهايتضرركماالدولةكيانبهايتآذىالتيالفتاكةاألمراض
عالجهايباشرأناليمكناالجتماعيةوطبقاتهعناصرهبجميع
أمراضهيبلبالضمادات،سترهاوبرامالمسكنات،بمجرد
اليمكنبحيثوالمجتمعالدولةجسمفيبحرا~تعششخبيثة

الذيالناجعالدواءوهولهالثانواحدبشيآإالمنهاالخالص
الوحيدالدواءذلكوماالعضال،المغربي~أ~قبلمنوصفناه
ماعبرنااالاليومبعدأواليوممعهحيلةوالمنه،المفراألي
.إنقالب)(الجراحيةبالعمليةعنه

الداء،جرثومةاستئصالمننتمكنالجراحيةالعمليةفبهذه
والمجتمع.الدولةمنلكلمنهالشفاءوتيسير



يتجلىالتيالميادينموأحدالماليةميدانأنالبيانعنوغز
ذكرناوكلماالمستطير<شرهفيهايتجسمبارزةبصورةالفسادفيها
سارتالتيوالتبذيراالسرافسياسةتصورنا:لعامةالماليةفساد
همكانوقداستثناءهبدوناالستقاللعهدفيالحكوماتعليها
بالباطلأوبالحقاألموالمنمايمكنأكثرجلبالسياسةتلك
منهذاالعامةوالنفقاتالمصاريففيواالقتصاداالعتدالوعدم
منماجيمنهاسواءالعامة،الماليةفانأخرىجهةومنجهة

أوالمباشرةوغيرالمباشرةالضرائبنظامطريقعنالشعب
قدالخارجيةالمصادرمنأخذأوالقوميةالمداخيلمنماجلب
االتالف،أنواعمنببالاليحطيلما~ضةفتثتوماكانت

فييتورعوالماألينالموظفينبعضطرفمناالختالسوأساليب
والعهدالواجبخيانةعنالحاضرفيعونيتوروالالماضيه
ىمالعامةموال9ااتالفوساثلمنانخفيوغيرواالمانة
ونامع.وأكيد،فوضروري،فيماصرفها

نطامعامة،بصفةالماليةاذميدفيالفسادعلساعدوعا
عهدفيالبالدتوفروعدمخامة،بصفةوالجبايةالضرائب
الحكوميالقوميالصعيدعلىسواءصالححكمعلاالستقالل

التميليةالمجاسلحريقعنالشعبيالصعيدعلىأوواليابيمه
فيواجبهاألداءوالصالحيةالكفاءةذاتالجماهيريةوالمظمات
والمحاسبة.المراقبة

للفسادنهاشيحدبوضحالتعجيلبوبحربناديناوطالما
االصالحبتحقيقأيعقبعلىرأساأوضاعهبقلبكلهالداخلي



المالحوالحلدواءلكلالناجعالدواءيعطيالذياالنقالبي
فيهاتتخبطالتياألزماتمنبالبالديخرجوالذي~ءلكل
سيرها.ماتعترضكثيراالتيالعثراتعنط~ولةو~ى

أزمةتشكلأصبحتالتيالضرائبمشكلةيخصوفيما
نالملنحتلففي.خيرااالضراباتحركةعنهاكشفتاجتماعية
هيمحدودةخاصةطائفةالتخصمشكلةانهانعتقدوالجهات
الذينجيعتعيمشكلةانهابلوالصناع،التجارصغارطائفة
نظرنافي-فالمشكلةالمواطنين،منالضرائبنظامعليهمينطبق
النظاممشكلةهيعامة<مشكلةبلجزئية،مشكلةليست-

بدونالسكانجيععلىومطبقالبالدفيمومؤسسكمااجباثي
وكذلكأصلهمنفاسدالنظامذلكأنفيهالجدالوعااستثناء«

النظامأنمنالسابقالماليةوزيريدعيهبمانقولوالتطبيقه،في
فيخلفهمنعهدعلىتطبيقه،فيوفاسلأساسه،فيصالح
نظامأنهيفيهاالمراءالتيالحقيقةبلفحسب،الوزارة

عهدعلىسواءمعا،والتطبيقاألساسفاسدالمغربفيالضرائب
اليممولهاذاالحاضر<الماليةوزيرعهدعلىأوالسابقالماليةوزير

حقيقةحولالوزيرينبينوصراعجدالمنمايقيرممطلقاالشعب
30فياجباثي)(االصالحباسمتأسسالذيالضرائبنظام

يممواغاء6962ينايرفاتحفيبهالعملوبدأ(96(ديسمبر
فادحظلمعلىقائمةألنها،سيئةمونتيجةواحدشيآالشعب
اعتبارأيودونحق،بغيرالناسأموالمواستنزاف،مراح
ومصاعبهاالحياةلمشاكلوالمراعاةوامكانياتهمالمواطنينلطاقات
منهم.معينةلطائفةالبةالمغارلجمعبالنسبة



الماليةووزارةعاهة<الحكومةعنايةتنصرف،أنالنرىولهذا
يجببلضيقة،داثرةفيالمشكلبحلاالهتمامالخاصةالحالية
معنى،منالكلمةمافيبكلعامكمشكلاليهتنظراانعليهما
لجعلهأصلهمنالضرائبنظامبمراجعةالمنشودالحلفتعطياه
المسؤولينرأيفيحقاوعادالوتطبيقه،أساسهفيصالحانظاما

الماليةوزارةبالغأعلنههوماهذافهلالسواءعلىوالمواطنين
فيعميقفحصاآلنيجريالماليةوزيرتعليماتبناءبقوله:
شكلياتأواالصالحماهيةفيسواءالجديداجباثيالنظام
األخطاء؟فيسبباتكونقدالتيالتطبق

أنهمنالبالغنفسفيماورديجديهلهذاانتظاروفي
الحضريةالضرائبلمصلحةالضروريةالتعليماتاعطيتقد

المفروضةالضرائبانيبدوالتيالضرائبدافعيمطالبلمراجعة
بموضوعيةهؤالءوضعياتستدرسأنه.ومنفيهامبالغعليهم

وانصاف.

أماماليومتوجدالحكومةفانوذاكهذامنيكنومهما
والبالداألمةالخراججادةتعملأننرجوخطيرةاجتماعيةأزمة
نطاقفيالعامالصالحيخدمبمااجباثيالنظاممشكلةبحلمنها

والعدالة.واالنصافوالواقعيةاالستقامة<



الدالةتحقيقوسائل<<>>الونبا~
بالمغربالمالاالمالحفي
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وهيالماعة<سكلةعنالحدثالىأخرىمرةنعود
أساسهفيناساظامأنهأكدناالذيالضرائبظاممنكلة
)الجباي(باالمالحسابقاالماليةوزارةماسمتهواذمعا،وتطيقه

سواءالمغربفيمعهودغيرنوعمنفاداإالالواقعفييكنلم
االستقالل.عهدفيأواالحتاللعهدفي

عقيمجدالأيكشعبالميمناانهنؤكاأخرىومرة
وزيوهوهلالمزعوم00صالح«داالذلكمسؤوليةيتحملهنحول
دونالتأسيسعنمسؤولالسابقوهلحاضراأوسابقاالمالية
«ونالتطبيقعنمسؤولالحاضروهلمعا<عنهماأوالتطبيق

أنيجبالتيوالحقيقةفارغ،نقاشهذافكلالتأسيس<
يعرفالشعبأنهيواحاضوالسابقدالليةوزيرااليتجاهلها

والبدعايةيتأثيأندونأصحابهاعلىالمسؤولياتيورعكيف
..والخداع.المكرفيوأسلوبهمامصدرهاكانمهماتهريج

ا~و_تتلكلتوزربعديجنأالوقتكان،واذا



البطالحاذقدالوقتأذفيهالشكفمماهوعدالةبانصاف
وبمراجعةسلطاذ،منبهااثهأنزلماالتيالضرائبوالغا>الفساد

بدلللضرائبممالحمنظوباغاذفادحةتعتبرالتيالضرائب
أخيراعبرالذيالشبلحرفمنبالفسادعليهالمحكومالطام
التياالجاعيةباتباالفراومعارفتهواحتجاجه<استياثهعن
افامة.المغربيةالمدذمنعدةفيتمت

شرعتهالذيالدستورعهدفيالمغربية،الحكومةكانتواذا
لها،ماصفالوبمساندتهالسهببرفىعكمأذتريدالبالدفي
تتنافىالواذاطين،المومراخعنتتصاممال.ذعليهالجببل
الحال،بلساذباتاالفراعهأفمحتالذيفعلهمردعن

والفعال.والمقال،

الشعبعلىحقوقااالستقالللعهابأنمقتنعينكناواذا
منوتنجزهمهام،منبهتقومأنالدولةعلىمايجبلكثرةنطرا

الواجببأنكذلكمقتنعونفنحن«الميادينمختلففيمشارين
منعليهتفرضهبماالشعبالترهقبأنالدولةعلىيقضي
االيالسإلىبموتسيرالمواطنون،اليطيقهاوتكاليففراثب

لبالءمفتاحوهوالحاكمين،عدلمناليأسوالاثه-القدر«
السواء.علىوالمحكومينللحاكمينبالنسبةمستطيرولشرعظيم

نظاممراجعةفيجدياتفكرأنللحكومةيتاقكيفوالكن
قبلنفسهاتراجعأندونفداحتهوازالةفسادهألمالحالضرائب

انللحكومةيمكنهلأوفح،وبعبارةالمالية؟سياستهاتراجعأن
وأمسحكيمة،قواعدعلىوترسيهاالسياسةهذهأودتقيم



الصالحبخدمةوكفيلةوحيف،ظلمكلمنسليمةلتصبحمتينة
مايلزم،بكلنفسهاتلزمأندونودولتهااألمةبيناشتركالعام
العامةاألموالواتالفوالتبذيراالسرافسياسةعناالقالعوهو
الدولسيرةيسيراالستقاللعهلفيالمغربجعلكا0حقبغير
علىالعامةميزانيتهفييعيش(فقير)أنهحينفيالمبذرةالغنية

بالرشد<وصفهااليمكنبصفةالخارجيةاتوالمساعلالقروض
..ال.واالعتلالحكمةه

منقعلالتياليرقتلكعنالمغربيتراجعلمفاذا
المفرط،(انر)بطابعسيادتهموتطعالعمر،(برامكة)حكامه

الزاف،الفوزبيأسةمايمىمجاهلفيباستمراروتقحمم
يتحققاواذاالخارج،وفيالداخلفيالمهكةالمتلفةوالدعاية
مياسةوبالتزامواالسرافالتبذيرسياسةببذالتراجعذلك

متظرثبالصرانظامبامالحالمطالبةفاذوالتقف0االقتصا
محرا>.فيوسرا)واد<فيصيحة

.ذالسبقكما«لهوالتقفسياسةمانعيهواذ
والمصاريفالفقأتفياالقتصار~الجريدةهذهفيأوفحاه
ومتج.وناغ<وأكيد،ماهوهروريعلللدولةالعامة

حتمايقتضي-قبلمنقلناكما-التقشفسياسةوالتزام
مناليجديفيماوالمنافسةوالمباهاة،األبهةمظاهرعنالتخلي

العامةالميزانيةارهاقعدميقضيكماوالموأقفالتصرفات
والرحالت<والمؤتمرات0والحفالتاألعياد.بمصاريف
اشتهرالتيوالهداياوالمآدبوالضيافأت،والبعثات،والتبرعات،



األموالمنأتلفتوالياالستقاللعهل`ه5د´أ~هالمغرببها
سبيلفيصرفتأووحياتهمنشاطهمفياطنونالبها~انتفحط

وافتقارافقواعليهماهوغيراليومالمغربلكانوالتجهيناالصالح
منأكثراليوماالولةعلىمايجبالوباالضافةءالميا«ينشقفي
الرقابةالحكومةتنظمأننرىالتقشفبسياسةاأل~منقبلزي

للعبث،فرصاالتكونحقالعامةالمصاريفمجيحعلىالصارمة
مومعلومعاءالمشروعغيروالثراءواالمحتالمىءءوالتالعب
..ومشهور.

اري0االاالصالحبتحقيقالدولةتبادرأنكذلكونرى
التسييرضروراتكفا،وجعلهالبالد،فيالحكمجهازال~د
ودمجة<الزائلالوظائفإلغاءاإلمالحتضيهيةوعاوالتجهيز.
مصلحةاليهاتأعووالضرورةبهاالتقضيعاأخرىفيادارات
استغاللأليالتحضنحقالعموميةالوظيفةنظامواحكامعامة<
الوظيفة.علىالمتطفلةالعناصرطرفمن

العامةاألموالالسترجاعتعملأنا~وآل~دأ~ا
وتطبيقههذا؟لكأينمن:تشر~بسنوذلكحقبغيراألنوذة
أحداستثناءدونالدولةحسابعلىأثرواالذينبحيحعلى

علىالضرائبسياسةتراجعأنللدولةيتسنكلهف_ا
بالنسبةالعدلأساسوعلىواالقتصادية،االجتماعيةالحقائقفوء
؟اولصالحه،الشعبباسمنطالبها«فهلالمواطنين<لجميع

أومستحيل؟موعسر
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بالمغرب؟األمريكيةالقواىفيتمماذا

1963أبريل8.التين~24العدد:»،منور«الد~

صبغةاألمريكيةالمتحدةللوالياتاللكيةالزيارة.كتت
والريسالمغربملكبينفيهاتمبماخصومابارزةددياسية
بياناتمناألولبهأدلىوبماومحادثاتاتصاالتمناألمريكي

فيالمغربنظبوجهةللتعريفندواتمنوعقد»سرعات،0
نيهاوالموفالرأيترميحوفيومغربية،دوليةهامةتضدياعدة
أوكنيدىالرثسمعمواءهرعااالنالحسنجاللةكاذكلها
األمريكيينالمؤولينمن.ليهمقدثأوواياهممحادثمنمع

اقوى1هذفكاذظهر(فيماالمعروفةاألشياءتفهموااألين
معا.للجانبينبالنهبةالتوفيقعامر

األمريكيةالمغربيةالمحادثاتعنعرفماكلمنويتضح
ءواقتصاديةواستراتيجية«سياسية<كانتتناولتهاالتيالقضاياأن
مقامخالل-استغرقتالمحادثاتتلك.نالمعلوممنأنهكما

وجرىمر!حل،ثالثعلىوكانتكثيرةأوقاتا-بواشنطونالملك
غير.الرسميترجانبحضوروالريسالملكبينمعظمها

بينالسياسيةالمحادثاتبهختمتالذيالشقركالبالغأما



عنيتحدثلم-الصحافةفيكتبلماخالفا~فإنهالجانبين
النظر)وجهات(تبادلعنبلالكلمةمعنبكل(مفاوضات)

مشتركة).مصلحةذاتهامة(قضاياحول

(شرحالملكجاللةأنمنبعدفيماوردبماهذاتأكدوقد
البالغفيكما-بدور»أشارالذيكنيديللرئيسنظرهوجهة
الشرقبينالقائمةالمشاكلحولحكومته)نظر(وجهةإلى

والغرب.)

بلمفاوضاتهناكتكنلمأنهعلىبصراحةيدلهذافكل
عامةقضاياعدةفيالنظروجهاتتبادلعلىقائمةمحادثات
كليجعلبماحولهاالتفاهمالمتحدةوالوالياتالمغربيمموخاصة
شأنها.فياألخرالجانبوبموقفبرأيخبيراجانب

منفيهوردهوماالمشتركغالبكجوهرأذفيهشكالومما
بينالبيضاءالدارفيتمالذياالتفاقأكدكيياييسالرأذ

(5د5دسمبر22فيورإيزنهاوالريساثهرحهاخاسىمحمد
تبلالمغربفيالمرابطةاألمريكيةالقواتبسحبتضىوالذي
أذسبقالتيالرغبةاألمريكيالرثيىأكدكما0(963نهاية
االمكانياتبمختلفالمغربيةالحكومةمساعدةفيسلفهعنهاأعرب
باءق،أغراضوفيمدنية،منهاتإلىبالمغربالقواعدلتحويل
البالغنفىفيكذلكوردماأخرى،جهةومنجهةمنهذا
المتحدةالوالياتتقومأذعلىاتفقاالدولتينأثيرأذمن

للسياسةوفقااالقتصاديةالتقيةمنهاجفيالمغرببمساعدة



بينالتقليديوالتعارذالعريقةوالصدآتة،األمريكيةالخارجية
.البلدين

شجتعنالمشتركالبالغأعلنهماكلتقريبافهذا
هيلالتفامنهأاغيرأماءوالرثيسالملكبينالمحادثات
إالشيئاعنهاأحديعلمفال~أسرارهناككانتإن~واألسرار
البالغسكوتأنغيرجدا«قليلونوهمالعلمفيالراسخون
معرفةدونيجللم~قصدغيرعنأوقصدعنسواء~المشترك
منباعتبارهاالخفاءطيفيتظلأنأريدربماالتياألشياءبعض

صحتإن~هذاومنللطرفين،بالنسبةالدولة)(أسرار
لمدةاألمريكيةالعناصرببعضيحتفظأن~لديناالتيالمعلومات
والكنالقنيطرة،بقاعدةالمواصالتمصالحفيأخريينسنتين
تلكخاللبةالمغارالفنيينتكوينتضمنأنهوومقابلبشرط
تحويلهاعلىتمقداالتفاقفإناألخرىبالقواعديتعلقماأماة<المل

مغربيامدنيامطاراالبيضاء)الدار(بجوارالنواصيقاعدةبجعل
العظمىالمطاراتفيالشأنهوكماالعالميالطيرانإشارةرهن

أالصالحاتمركزوبإحداثءالدوليةالجومةللحركةالمفتوحة
(قربكريرابنبقاعدةالمدنالطيرانأجلمنوالتدريب
(ناحيةسليمانسيديبقاعدةفالحيةمدرسةوبإنشاءمراكش)،
الغرب).

فيما~تكنلمالنتائجهذهأنإلهنااالشارةتفوتوال
األمريكيالمغربياالتفاقعنبالرغماالدراكسهلة-يظهر
وبالرغمالوطن،أرضعنالقواعدجالءحولجديلمنالمؤكا



وحسناالستعدادحسنمنفريكياطالمحادثأظهرهعماكذلك
االتفاقلذلكتطبيقاترابهبتحريرالمطالبللمغرببالنسبةالفهم
هذافكلصريحة<والتزاماتتعهداتمنفيهلماوبالوفاءنفه
االجتماعاتأثناءطويلةساعاتالرئيسينبينالمحادثاتشغل
علىالجديداالتفاقألفاظحولالمناقشاتكانتبلبينهما،الثالثة
المودةجومنسادهامارغمسريعةوالسهلةغيرالقواعدتحويل

الجانبانالتزمهاالتيالصراحةبهتخللمالذيالجوهذاوالصفاء،
ملكيمنعلمنقاشمنجرىماأنعلىواأل~يكي،المغربي
ارتياحهعنرسميةكلمةفيذلك،بعديعبر<أنمنالمغرب

فييحتذىكمثالعنهتحدثاتغاقمنحصللماواطمشنانه
المغرب.بالدغيرفياألجنبيةللقواعدالقادمةالتصفيات

وفياألولالساعةمنذ~بالمفملكأنبالذكروجدير
يضعأنعلىحرص-كينياييسالرإلوجههالذيالخطاب
السيدرأسهموعلىاألمريكيينالمسؤولينأمامالقواعدمسألة
إرادةا~هىحولأوغموضمعهيبقىالواضحإطارفيكينياي
مأدبةفيألقاهالذيالخطابفيالملكأعلنفقدوموقفه<المغرب
استقاللهعهدفيالمغربمهاممنأناألبيضبالبيتالعشاء
المخلفاتومنهانوعهاكانكيفماالحمايةمخلفاتعلىللقضاءالعمل
المغربباسمسابقا(الحامية)الحكومةالتزاماتعننتجتالتي

منوجهاتمدنعدةفيأميركيةاستراتيجيةقواعدبقيامكالسماح
الوطني.ترابنا

بصارحأنإالالمغربملكأبىهذاإلىوباالفانأ



تقومالتيبالقواعدالتحدقالوالياتفيالعاموالرأيالمسؤولين
التبعيةعدموهياالستقاللعهدفيالخارجيةسياستناعليها
عنالمغربيبعدهذاوكلااليجابي،والحيا«االنحياز،وعام
أحالفهاوعنالباردةحربهافيالمتطاحنةبلالمتنافسة،الكتل
السياسةتلكولكنجعا،«واالنانيةالعامالسالمعلىالخطرة
معوالتعاونالصداقةوتقويةلكسبالمغربلهيعملوماتتنافىال

تصفيةتحتمنفسهاالسياسةوتلككالمشتالخيرفيهلماالجميع
المسخرةالمنشآتهذهتصبحوهكذابالدنا<فياألجنبيةالقواعد

بوساثلموجهة-جاللتهقالكما-محكريةأغراضسبيلفي
وتنميةتجهيزمنالمتخلفةالبالدإليهتحتاجمالخامةسلمية

خير-المغربملكأضافكما-هذاوفيواجتماعية،اقتصادية
أجع.العالموفيأفريقيافييحتذىمثال
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يومالثارالحسنجاللةألقاهالذيالخطابكانلقد
أهمبواشنطون،الوطنيةالصحافةناديفيمارس،25الجمعة
تحدثوقاالمتحدة،بالوالياتالملكيةالرحلةأثناءسياسيخطاب
الصحافةرجالمنالجمعذلكأمامالملكجاللةفيه

باقتضابفيهتناولصريحاواضحاحديثاالسياسيةوالشخصيات
يواجههاالتيوالمشاكلالقضاياأهم-الوقتلضيقنظرا

ملكتحدثكماالوطيآوالحكماالستقاللعهدفيالمغرب
بأمووخبيروحكومةدولةرئيسحديثكلهذلكعنالمغرب
العليا.ومسؤولياتهبواجباتهوشاعروشعبه،بالده

الملك؟جاللةقالفماذا

التيوالمقدسةالوحيدةالغايةهوالحريةحبأنأعلنلقد
نكالهاالمتحدة<الوالياتوثمعبالمغربشعبعندهايلتقي
بهاواالحتفاظالطفرسبيلفيوفحىوجاهدالحرية،تعشق
بلفقطالحريةيحبالأنهجاللتهأفافثممجيدة،عزيزة
عدوانحرمهوقتماوقداستهاقيمتهاعرفوأنهخصوصايحترمها

أعظمأنفونفسهيعتبرأنهموفحاجاللتهوزادمنها<االستعمار



بهذاوجايرشاعردولةوثيسكاهلعلىتتحأن~زفسؤولية
ليالوسعهفيماكليعملوأنإلحرية،يحترمأنهياالسم
وماامةمهانةبهاونعتنونعزها،نملكواالقالنعمةهاهتكون
المسؤولين.يدعلىأوالمواطنينيدعلىسواءأرضنافوق

بتصقيقاتالرائعالكالمهذاقابلواقدالحاضرونكانوإذا
عليهنعقبأننريدالبدورنافإنناوالتقدير،واالعجابالتأييد
وتضحيتهبكفاحهالمغربيالشعباستآعالتيالحريةأنمنبأكثر
الوسائلبنفس-استطاعكمااالستعمارقبضةمنينتزعهاأن~
لهايوجدقلماالداخلبعز،اثهااعلوبغيعبثمنيحفظهاأن~

إال~شعوبهبححأصبحتالذيالثالث)(بالعالمينمىفيمانظير
نظامفيكثلةأوالمقنعةالسافرةتورياتاالكتاسيطرةتحت~حدآنادرأ
الوحيد.الحزب

ويجرسهاالتشر~،يضمنهاحقيقيةحريةبالمغربفالحرية
منأوالمستبدينالحكاممنوتداستهانأنمنالبالدهأهأحوار

المنحرفين.المواطنين

الحرية)ن-زلنك~-الملكجاللةأوضحهوعا
جهةمنوالتعبئة«واالنتاجوالفعاليةجهة،منوالديمقراطية

هيبل0متعارضةأساليبوالمتنافيةألفاظاليستأخرى،
بعيد.حدإللبعضبعضهامكملة-هذاعكسعلى

القضاياعنلحديثهتمهيداهذاجعلالملكجاللةوكأن
منهمالشعبو~المغربفيالمسؤولونيواجههاالتيوالمشاكل

العام.للصالحخدمةحلهافييرفقوا)ن



فيوجودهاتفرضالتيالمشاكلهيما:جاللتهتساءلوقد
صميمة<داخليةبكيفيةال-قالكما-تفوضهوالتيالمغرب
مشتركةمشاكلكذلكبوصفهابلسوا»،«ونبهخاصة،وبصفة
النماه؟طورتجتازالتيواألقطارالثالث)(العالمبالدبين

الملكجاللةفقالالخطيرالهامالسؤالهذاعلىالجوابأما
علىجلوسهمنسنتينثمرةهوليسطويلتحليلمنيستمدهأنه

النشاطمنعديدةسنواتثمرةهوبلوالسيادة،الحكمكرسي
أنيعتقدأصبحكلهلهذاونتيجةالسياسي،والكفاحالوطني،
مشكلةهيإغاالنموطريقفيالسائرةاألقطارفيالكبرىالمشكلة
حقبلفقطالقلوبعلالنفسهاتفرضأنيجبشعوريةجد
أنيجبماهوشيآفيهذاويتلخصوالعقول،األرواحعلى
ساثرفي(التحولواجادة،إرادةمنالناميةاألقطارتملكه
بارزوعنوانمعانيهاوكثرتألفاظهاقلترائعةعبارةالميادين)
والمستقبل.الحاضرفيوصالحخيرومفتاحناهضةأمةلبرنامج

عنيتحد~ومول)0وتل(ماعلاللكيقتصرولم
االميةأوالمتخلفة0البالمنغير«وفيالمغربفيالكبرىالمكلة
الذيللتعولأهلةنعربماشياالحد~نملبليقال،عما
~البا~،الميادينفيقولاذ:ميدكلفي0ومجا0يرااذمجب

مميرهرمادتاواحدكلععلالذيالتحول0وباألخمى
أبغويعترفاالحدسيكوذماأتوىيحى~وومرعا

وحد«ومؤولسؤول<بأنهوجدانهتراوةفيأالعترافيكونما
الفداء)(بكتريسىماأمامهيوجدالوبأهمميره،مز



وتذنهالغيرالتهامأووالعجزالتقصيرعنلالعتذاروسيلة0نيتخذ
الحياة.فييعانيهعمامسؤوالبصفتهبالحجارة

نواجهفهلومصيرناحياتناعنمسؤولونوحدناأنناوحيث
فيحليفناالتوفيقيجعلوبمامستواها،فييكونبمامسؤولياتنا

ناقصة؟غيركاملةادائها

جاللةقالكما-يقتضيخطيراألمرهذاعلىالجوابإن
أجابوفعالالصراحة،منوكثيراالشجاعة،.منكثيرا-الملك
الفلسفةتلكوبفضلاستقالله،غداة-المغرببأنجاللته
لم~والعقولالقلوبمنالقريبةوكذلكالوقورة،الصارمة
يقومفورافأخذوالتكاسلللخمولوالللديماغوجيةاليستسلم

هذهبينالمسافةبعدتبينماوسرعانوامكانياته،مشاكلهحساءط
والتهريجغيروفيبتواضعفآخذمطاعه،وبيناالمكانيات



معالجةمفضالأخرى،بعدومرحلةوويداءوويدايسيرفوضاءه
أحنهيبالتياألشياء

نطوفيالصالحة،الحلولتتطلبالتيالمشاكلومن
ازديادنتيجةمنةكلفيجديدتشغيلألفثمانينإيجا«جاللته،
فياألراضيمنهكتارألفستينضياعلعدموالعملءالسكان
المدارسفيطفلألفثالثمائةوايواءالجارفةالمياهبسببعامكل
والقياموالطرق،والسدودالمستشفياتكثيرهنوانشاءحول،كل

وتنظيمهاالعامةالماليةتدبيرو.حكامالعامة،اال«اوةبشؤون
العامةاحاباتوضبطسالمةيضمنستطاعتننيمأحن
عشراتبعدولوواحداواحدأالدولةدراهممصيريعرفبحيث
مشاكلمنأمثلةهالملكجاللةقالكما-فهز«السنين»
المغرب.

هنالمغربعنيقالماجاللتهيكتملمالمعهودةوبصراحته
التعبيرحدعلىالصغرى)المتناقضات(بالأوالعجائببللأنه

.الملكي

لهحلفتهاالمشاكلمنكثيراللمغربإنالقول:وخالصة
عنالسؤولوحا»وأنهاالستقالل.عهالهخلفهاأوالحماية
زرالتحولمشكلةهيأساسيةمشكلةبحلوهينةنفسهاإيجاد
يملكهبماسواءإنجازهيجبالذيالتحولهذاالميادين<جيح
واهكانيات.وساثلمنعليهيحصلأنيمكنهأوبماالمغرب

كذلكهوهلوالكنذاته<فيواضحشيآهذافكل



امتاعهلأخرى،وبعبارةالمغربيالواقحمجالفيواضح
أنمشاكلهمواجهةويتولأ~««زماميملكصاربعدماالمغرب،
ساثرفيمنهالمطلوبالتحولكل0وتوفيقبإجادة~يحقق

ضمير«معقاصلالناسأقلكانولوهأحداإنا~دين؟
عنيجيبأنأسف<بكلءيستطعال-نفسهمعوصراحة
~الملكجاللةقالكما-يزالمابفالمفولهذابااليجاب«ذلك

واجا«ة(بإرادةسماهماإلواالحتياجاالفتقارأشدفيبلمفتقوا،
محدو«ةإمكانياتمنلديهبماتمسواءالميادين)جيعفيالتحول

يستطيعوريثماكافية<فعالةوساثلمنييسوءأنعليهيجببماأو
أنعليهيتحتمالمنشودةالكبرىسياستهبوساثليظفأنالمغرب
الملكجاللةقالكماالخاصةلوسائلهالمالئمةالجريثةالسياسةينج
استطاعةفييكونوهكذاسيويةد9افويقيةاطبالكتلةاجتماعهفي

بماالميا«ينسأثوفيالتحولسياسةيحققأن-أرادلو~المغرب
أماى<ملوأبعاأهمهومأانتظاروفيإمكانياتمنيهلل

كما-يكونجديلقوميمجتمحخلقأجلمنالمجديالتحول
لخرنافيفليسمحبةوبكل:حترام»بكلجديرا-اللكعنهعبر
نشأتها<منذالجريدةهذهفيموارابهناديناماغيرآ~شيئا~

منالعبارتينفيمابكلصالحة)(قيادةيدعلى(االنقالب)وهو
معز.

أذهالمتعدةالوالياتمنالملكعوةبعدهالعقنهل
ساثرفينقالوالتعولسياتمجعل~ب1.تدامنؤمل
وعمال؟9توواجادمادما1ر1تد1بهذنيكوذالميادين
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األوضاععنااليجازمنءبشيالسابقالمقالفيتحدثنا
والتياالستقالل،فجرمنذالمغرب،فيتسودمافتقتالتيكحامة
تشكلأصبحتوالتأزموالتعغن،السوء،فيقصرىدرجةبلغت
مناليومحقالبالدأصابماكلتفوقكبرىقوميةطامةمعه

والدواهي.الكوارث

رسمهاالتيالعريضةالخطوطعنباقتضاب<تحدثنا،كما
فيالتحولواجادة(_رادةسماهلماأمريكا،فيوهوالمغربملك
وهوامع<بالووالصدعباطقيقة،الجهريفتناولمالميادين)،جيع
جهودمناالستقاللفترةفيبذلهمامع~المغربان

ماواجههيجهلأنيستطعلم-ومشاررأعمالمنوأنجزه
أواالستعمارعصرعنموروثةومعضالتمشاكلمنويواجهه
االستقالل.عهدفيطارئة

التيالحكوماتعهدفيالمغرب،اناخرى،وبعبارة
شقفيخطواتتقدمقدكانانسنوات،سعمنذتعاقبت
فيمشاكلهعلىالتغلبمنهذامعيتمكنلمفانهالميادين،



طويلةمسافةقطعومنوأصعبهاأكثرهاوما،والخارجالداخل
موالتخلفالذياللدودعدوهضدالفاصلةمعركتهفي

وهواالأل<العدوبلاألكبر<حليفهضدوكذلكاالقتصادي،
أنهالمكانهذافيوتكرارامراراأعلناالذيالداخلي)(الفساد
بجدءالمغربتوجهوالىعليه،القضاءالىسبيلمنليس
الداءذلكجراثيمباستئصال~الالمثلىالعامةالوجهةوحزم،
نفسهاتفرضالتيالجراحيةالعمليةطريقعنالعضالالقومي
آجالأوعاجال-منهاالمفروالتيسابقه،منأكثريومكل
بثقةقويةصالحةقيادةيدعلى(االنقالب)عمليةوهياال

الشعب.لصالحووفيةالشعب،

الملكعنهماأعلنوهومعروفاأمبحقدالدواءداموما
جهتنامنعنهوأعلناالميادين)<كلفيالتحولواجادة(بارادة

أشدفيكذلكالمغربداموماصالحة)،قيادةيدعلى(باالنقالب
باسمعقبعلرأساالفاسدةاألد~عفيهتقلبأنالالحاجة
لمواجهةهأايقنيهمالذينينتظرفماذاواالنقالبالتحول

الزمغ،أوضاعمنمعهموبالبالدبأنفسهموالخروجمسؤولياتهم،
صالحة.سليمة،ءجديدةأوضاعالوالفسادوالزيف،

حولومتحاقمتفقةامغربيةالنظروجهاتكانتوإذا
أويؤخيفماذاالواجبةالتغيراتوجوهرالقائمة،األوضاعحقيقة
الميادين؟ساثرفياالنقالبأوالتحولانجازيعرقل

-والمواطنينالمسؤولين-بةالمغاريمنعماذاأخرى<وبعبارة

فيالنظرويعيد«ضمائرهم<ويحاسبواأنفسهم،يراجعواأنمن



الذاتيألنقدأوختبار9أهأابعا-ينطلقواأنومنأوضاعهم«
علىثوريةحركةفيأفواألهااألمانتحقيقنحو-يقالكما

لتحطيمثوريةحركةمنالبدانهقلناواذاوالمغسدين؟الفساد
شاملجذرياصالحمنالوضعمايتطبهكلوتحقيقفساد،كل
كانمثلماومصيرهاالجديدةالحركةتلكأمريكونأننعيفلسنا
التحريرمعركةبعدءوالشعبالملكبثورةماسميومصيرأمر

وفشلوقهقرة<ضعفهنبهأصيبتمانتيجةوذلكالظافرة«
المهاويفيوتتردىالسبلد~األهدافتخطىءجعلها

واأسفاه!

مبالغة»باون0نسميهآنمايمكنالغربعاشوهكذا
وتحتاالستقالل~فيثورتهضياعوهيالكبرىبالمأساة

هوانهأافيائوثيسيوالسببالوعلي)(بالحكممايسمى،
أمنوااألمرزماموتسلموااالستقالل<ماحققوابمجردبة»المغار
سادةوصارواأهدافهم،كلوحققواأمانيهمكلأدركوابأنهم

هنكانواعا،مذافتمكنوالغيرهم،عبيداكانواأنبعدأنفسهم
منهذافيوماوالنفوذوالسلطةالحكموهومنه»~ومينقبل
يجاهدوا«لموكأنتمشيء>كلتناسواأومعهمانسواونفعجاه

وأمتهماللوطنهم-ألنفسهمليعيشواإالويتحررواويضحواء
وألحكممقهاك<ألحتلاألجنبي،أيما(زلبالقول:عمال
بعدك!).وأتحكم

اللكثورةاهملةهوفياألملضاعبالطبيخهذاومع
الحكوماتجحبهاوانحرفتوالتشييدالبناءفترةخاللوالشعب
والشخصيات.اب،األحنرجالهنفيهاشاركواومن



االنقراضكلتقرضأ(الحماية)اذواألمراأل«هىبل
أوبةألمغارعنبالرغمهاستطاعتانهاحيثاالستقاللعهدفي

سراواستمرارهاوجودهاهقفظاذهمنهمالكيرينبتهارذ
فأمبحاو.لقاب،أسماءوعتوأنماط،أشكالفيوعالنية
مننسمعأمبحاكماسائرة،أخرىوتارةمتعة<تارةشاهدها
الذعةنكتةفيهبذلكاالعترافاألجانبمنواحدغير

االستقاللعهدفيالحمايةماأحسنكقولهم:~شامتةو~ية
الورقفياعمنبهمامرحافهوشيآعلىهذادلفانإه

والفسل،بالضعف«وأمابتهااالستقاللعهدفيالتحررية
أومغاربةكانواسوادوالمستغلينالمفسدينجعلمنعةواالمحالل
مزاألعظموالسوادالمغربكله:هذافيوفحيتهم.جانبأ
فال!)الالممأدبةفي(باأليتامشي>،أشبهماروالذينأباءا
انتهياقدهالتحريرحركةمنسواتسبعبعدهالنهايةهذه

أمرناعنمسؤولوذهمالذينجعباانتهىقدأوبأنفسنا
ومميرنا.

البدوكان-يقالكما-المحالمنالحالأوأمكانواذا
الحديةالوسيلةهيفمايسعسرولكلدواء،منداءلكل

وباعطاء،والمالالحالسوءمنفيهنحنعابالخروجالكفيلة
عسرناوبتحويلوالحتمعبالدولةيفتكداءلكلالناهنالدواء
~عبونالتيغيراكلهلهذاوسيلةمنننرنا.ليست-فيإنهيسرا)

ساثرفيالتحولواجادةبارادةالملككذلكعنهاوعبرباالنقالب
منالروحلبعثالعمل-اخرىبعبارة-هأاومعنديناليا

وحقيقتهامدلولهاالبهاوالرجوعوالشعب،الملكثروةفيجديد



فيوالشعبالوطنلصالحالمثلىجادتهافيبهاالسيرواستثناف
والمستقبل.الحاضر

هذاعلىمتفقينوغيرهم،مسؤولونبة.المغاركانوإذا
الذينجيعأنوهيالحقيقةهز«علىكذلكيتفقواانفيجب
وأخطأواوشوهوها،ومسخوها،االستقاللعهدفيالثورةأضاعوا

جديدمنلهايردواألنصالحينليسواوالطريقالهدفبها
أنيجبولهذاووجهتهاوحيويتها<وماهيتهاوحرمتها،اعتبارها،

سيرتهابهايسيرواكياألوفياءالخلصرجاهاأيديالىالثورةتعاد
واالمالح.والتنظيم،البناءطورفياألولى

فيصادقينكانواانبةللمغاراليمكنأخرىحقيقةوهناك
العصرانوهيعنها،يتغاضواانمواقفهم،فيوصوحاءأنفسهم
واجتماعية<ءوسياميةعلمية،وثوراتانقالباتعصر

إالميدانكلفيوالتقدمالتطورالىالسبيلوانهواقتصا«يةد
وحركة.ونهضةروحا،العصربمسايرة

الىالحاجةأشدفيالمغربأصبحوذلكهذاأجلومن
الثورةلتقودوالصفاتالشروطجعفيهاتتوفرصالحةقيادة

انحراف.والضعفغيرفيولصالحهاووحهاالبناءةاالصالحية

الرجال؟همفأينموالسبيل<هذا



مذوالمؤولباابمبانالالوئبالذ

واالخنبارفوحالورئن
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مشروعفياالستفتاءمناتخذناكناأنناالمعروفمن
هذابعدأوضحناواننامتالتصوعناالمساكموقفالدستور
منغيرناسلكبينمابنا،خاصاكانالذيالموقفهذاحقيقة

أو(ال)أو(نعم)وهي:التصويتفيأخرىطرقاالمواطنين
الصحفبعضقالتكما-ثالثةالمواقفتكنفلمءالمقاطعة

بأنناهناونذكروامساكا،ومقاطعةوامتناعا،تأييدا،أيأربعةبل
فاالولواالمساك،والمقاطعة،االمتناع<منكلحقيقةمحصناكنا
أما(ال)عنتبكانتالتيالزرقاءبالورقةالتصويتفيتجارقد

وتفصيال،جلةالمطلقالتامالرفضأساسهامتناعافكانتالمقاطعة
موقبوالفليسوذاك،هذاغيرفكانالتصويتعناالمساكواما
ليسالتصويتعناالمساكانأوضح،رةوببوفضاءوال

ءومغزاهمدلولهلهصريحموموقفبلموقف،اتخاذمنامتناعا
فالالتصويت،علىالمعروضالمشروعفيرأيالملتزمهأنوهو
والومقبولةمسلمةنصوصعلىالشتمالهنظرابأكملهيرفضه
النظراعادةالتحتاجاخرىنصوصمنتضمنهلماجلةيقبله
عناالمساكقررناولهذاوالتصحيحاالصالحقصدفيها



أساسها«فيصرفتناألتيالفصولبتعايلالمطالبةمعالتصويت
موقفنايتسملموبهذاالشروع»قبولعنومرماهاوثكلها<
بر.يء9داطعنجااهتجاكونهعنغمبالبالسلبيةاالمساكي
للتصومتمعروضاكانوهالمشأناخرىوبعبارة(ال)أو(نعم)
موقفاتخاذمنمناصيومئأشنايكنفلمتفصيال،الجلةعليه

المشروعبأن~ثو~رآبالتعديللبةالمنامعمتالتصوعناالمساك
كله.مرفوضغيروالكلهمقبولغيركان

أحدا،نساولنالدستوريمسا~9اهنهأاموقفناوفي
والصالحالضميرعليناأمال»كيأالخاصوأينامناستوحيناهبل

الخاصرأينارفضواأوواأيلاألينعنتميزناوبهءالعام
األينعنقيرناوبهالعام،والصالحالضميرعليناأمال»كما
أصبح1962دسممبى7وهنأالمشروعقا~اأورفضواأوأيدوا

وأمة.«ولةللمغربأساسيكقانونقائماالدستور

تنقاليةاط)حكامهأهدعليهنصلماوطبقاأساسه،فعلى
تتررآشهرعشوةالىنحسةهنيمتدأجلفيالنالبرتنصيبمن
هذاومعنالقادم»مايو_7فيالنوابمجلسانتخابإجواء.خيرا
الؤسساتاقامةعلىبالعملالدستورتنفيذفيسيقرعانه

أوقليمي9اأوالقوميالمعياعلىسواءالبالدفيألتمثيلية
انوبهذاأكتو~«آ~هااآلتيةاألمشخاللوذلكالحلي«
للفرغنهاشيحدوضعسيتمالبيعي<سيوهاأألهورساوت

فجرمنأالبال«علىيخيمالينوهاخيماأليالسياسي
الغوغهنوبالشعببالبال«الخروج.نوبديمياالستقالل<



طالماذاته~فيهامشيآالتمثيليالنظامحياةالالياسي
لحقوقأالستقالل~فيالواطئينممارسةتتحققحقبهطالبنا
المنتخبيننوابهمبواسطةالعامةممشؤوهبيرتوذلكالسيادة

الشرعمعز.

الصحفاحدى.ثارتالنوابمجلسانتخابوبمناسبة
منوهيثاتهمالواطئينمواقفمسألةأسبوعمنذالمنوبيةاليومية

بالقاطعةأوبالرفضأوبالتأييدالدستورهشووععلىالتصويت
انيلوااناالستفتاءفييشاركوالملألينيجقهللمته:فتساء
اجابتثمالبرلمان؟قيامالىسيؤديالذينتخاب9امعركة
سابقا،االستفتاءهنهوتفهكانمهمامواطن،لكلبأننفسها
بهماالخاصالقانونأساسعلىوالترشيحاالنتخابفيالحقكامل
عنالماخيفيألمقامعونيفصحأنأليهاالمشارالصحيفةوتمنت
(بقصة)سمتهعربالحديثيومذاتفيهتمواموقفهمأسباب
)استوري.االستفتاءفيالمشاركةعناالمتناع

االستفتاء،عقبموقنناأوضحنافقدالينابالنسبةأما
لسوءيتعرضأوأ~علىأمرهاليلتبسحتىوضوحااليوموزدناه
التمثيليالنظاماننؤكاذلكالوبا~ضافةءوالتأويلالغهم
بلفريق،دونبةالمغارمنبفويقخاصايكونأناليمكنيدالجل

حياتهمأساسألنهوباجميح،للجميعيكونانيجب-مونظام
أيلأنهبدعوىبهيستبدانألحديحقفالءالقبلةالسياسية
مواقفهماتخاذفيأحرارفالمواطنوناالستفتاءفيستورالل~وع
افعلوالهم:يقولأنألحلوليسءومصلحتهمضميرهمبوحي
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واالنتخابسابقا،االستفتا>لجوهرغالقفهذاتفعلوا،الأو
.حاضرا

~~»ألسباباالستفتاءفييشاركوالمالذينوان
أشكالمنبشكلموقفهمفكيفواومعنويةودستوريةوقانونية،
أوكلهااألسبابنفسحاضراتدفعهمقدالتصويتعناالمتناع
الاخرىوظووفواعتبارات«ءأسبابتدفعهمقدكمابعضها،
وفيالعملميادنفيالتعرففالسياسةاالنتخابفيالمشاركة
العنيدة.أوالمتصلبةأوالجامدةالمواقفالحياةمعترك

سواءللمواطنينتكونانيمكنالتيالمآخلكانتوكيفما
هذافاناالنتخابكقانونتطبيقيةقوانينعلىأوستوراللعلى

وهذهالعامة،التمثيليةالمؤسساتبناءفيالمسا~مناليمنعهم
~مموقف~-آنفأذكرنا»لما-التتنافىنفسهاالمسا~
والتنازلالتراجعالتعيانهاكماالدستورياالستفتاءفيالمشاركة
االستفتاءفيالمشاركةدونقبلمنحالتالتيالمآخأعن

وعنلناعنلقانونأودستوركلانالبيانعنوغيبالتذييل،
وانالظرف،ويواتيالفرصةتسنحممناماللتعديلقابلغيرنا
واألحكامالنصوصمنيلهتعلينبغيفيماالنظرصالحيةللبرلمان

التطبيقية.وقوانينهالدستورفي

هز»فينوعهمناألولسيكونالمقبلالنوابمجلسانوبما
وخطورتهأ~شكباونستقرالمغربيةالناخبةالهيئةفانالبالد

أصلحاختيارفيومسؤوليتهاواجبهااداءحسنعلىوستحوص



التشريعبمهمةسيضطلعالذيالغدبرلمانلعضويةالعناصر
.العامالصالحسبيلوفيالشعبباسمالحكومةعلىوالرقابة

واجباتهمأماماآلنوبعداألن-يوجدونالمواطنينفجمع
ومعانفسهممعالوضوحساعةهيساعةفيومسؤولياتهم
البال«لصالحواالتجاهاالختيارموظرفظرفوفيغيرهم.
ومطامع.وحقوق،مقومات<منلهموماوالشعب



فعدث)ربكبعمأ(واماددالوتياتدد
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الوقتفيالغربعلىبهااثهأنعمالتيالنعمأعظممن
عهدفيبةالمغارمنهاحرمطالماالتيالحريةهذهالحريةالحاضر

ظلفيعندنااألجانببهاتمتعوالتيالغاشم،االستعمار
منالمخلصينوتضحيةكفاحبفضلالمغربتحرروالبدادلهوا
نيلهاإلالمواطنونطمحالتياألولاألمنيةالحريةكانتأبناثه،
بغيرإذإيجابي،وعتوىحقيقيمدلولذااالستقاللبهاليكون
أخوىبعبارةأومسمى<بدوناسماستقالل9ايكونإنماا~ية
وقوامروحهيفالحريةير«تكلأوتحركلمنمغوغآيكون

ومغزاه.معنا»معهافقافقذتفإذاالحق<االستقالل

وبهذهستقالك،االفرغعألماأعز~ا~يةفإنولهذا
وشعاو«ومزمحضوالوعبارة،كلمةىدتعتبرالفإنهاالصفة
وكثوتطرقها،وتشعبتأشكالها<تعددتقدالحريةكانتهوإذا

لهتقرضتماهوهذافيالسببفإنمعانيهاواختلفتمتاهاتها
ومنواألخطار<األفأتمنهذاعصرنأفيوحقالتاريخطوال
هذاكلمنخرجتأنهاالنتيجةوكانتوالتحريفالمسخأنواع
دليلوأكبووالمعنى.اللفظفيودقتهاونقاوتها<لسالمتها<فاقدة



فتثتوماكانتانالألواالستغاللاالستعمالسوءهواهلعلى
أنفسهم،يسمونعنحتىاانياأقطارمنكثيرفيلهراعرضة

لمكثيرةشعوبانرىزلناومارأينأوهكذاوزورا،كذبا(باألحرار)
حقأالستعمارمنعليهاأئغروضةيةالعبرهربقةمنتخرجتكل
هوماوأينابلوقهرا<ووظلماوقساوةشدةعنهايقلالفيماوقعت
الحرية<باسم~يدمنالشعوبتلكاستعبادوهووأفني«أشل

القولعليهاقيصلوهكذاواالستقالل،السيادةعهدفيوالتحوير
منكمالحرية<(أيتهاالكبرى:الفرنسيةالثورةمحهدعنالمأثور
باسمك!)ترتكبثمجوا

لهايكونحيثراإالتوجدالالحريةأنيتضحسلفوكا
منلهتقرضتعماوبالرغم0حسيوواقححقيقي~لول

إلحبيبةتزالمافإنهاعصرنافيالشكوك
وتتخذهاتعتبرهاالتيالحيةاألرواحعلىةوعزينالحرة،النفرمى
الصفةوبهذهومواطن<إنسانلكلمقدساحقابلاألعلى،مثلها
الجزءألنهاغال»كلويرخصءصعبكلسبيلهافييصون
قدرهحقو~رههزأعرفوماوروحه«االنسانذاتهنيتجزأ

ءمجاعةأوكانفرداحريتههنوالمسيطوونالبغاةحرمهمن9إ
تهدأولمعليهاتصبرلمالحريةفقدتالتيالشعوبمجيحفإنولهذا
ومنوالتضحية«بالجها«السليبةحريتهااسترجعتحتىنفسلها

9مننفسهاالشعوبهأهفييوجلأنالمؤلمبلءالمؤسف
الماضيبدروسيتعظونوالوالتجاربالعبرمنيستفيدون
وحديثا.قديمااألممبتطوراتيعتبرونوالوالتاريخ«



فيعراكاإالالحقيقةفيفليسالحريةسبيلفيالعراكأما
هأاوفيمكروهيخلو.منالعراكوكلواآلراء،المبادىءسبيل
تاريخطوالدماءمنأرواح،وأريقتمنذهبتكمالعراك
اؤها.عدكألكفلهااؤهاوشهدأبطالهاللحريةكانواذاالبشرية«
االنسانيخوض)نجديرةالحريةأنيصدقونالالذينوخاذلوها
شأنهاواعالءنصرتهاسبيلفيوالنفيسالنفسويبذلمعاركها،

قوماثهخلقففيتبديال،اثهلسنةتجدولنخلقهفياثهسنة
والحياة،المالالسبيلهذافيمسترخصينالعبوديةأمخالليجطمون
فيمعهاوهمالحريةلتبقيشيآبكليبخلونمنأيضاوفيهم

أنفسهمفيواالنانيةالهعهديخونونوبهذاواألصفاد،السالسل
الحريةبعهدالحانتينهؤالءجانبوالىالعان،مجتمعهموفي
أنيريدونلمازاعرفواإنقومالمجتمعاتفيكذلكيوجد
بهايظفرونيومبالحريةيفعلونماذايعرفونقلمافإنهمروايتحر
عاذافنعوفحقيقتهاعلىالحريةنعرفأنهوواجبناكانولهذا

ألنفسنابالحريةنصنعماذاتحررنا<إذانعرفكما~رء
السواء.علىولغيرنا

ولهذاأ~ار«قومبطيعتهمبةالمغاراذقكإذنبالغولسا
وهذهأوال،أبيحررجلفالمغربي0(باألمازيز)التاريخفيعرفوا
الوطيآتارغهوفيفيهعكمااذاللذهااألباهوهذاالحرية
علىمحافظأذاستطاعقداألحراريكهحركالحزفالمغرب
والحديثالقديمفيمحدودةأماكنوفيقليلةحقبفيإالحريته

وطالواتوغلواقلماالماخيفيأرفهعلىأغارواالذينواألجانب
فيسيطرواالذينواألتراكاليوم،حقهذاعلىتدلوآثارهمنيها



لمإسالميةأكثرهاوشاسعةكثيرةعالكعلىالعثمانيةااولمةعهد
فيهبماكلهاالسالميالعالمحكموايوم0يحكموأنيستطيعوا
كانواانعثمانآلبساللحيناألمربلغبلوالجزاثر،تونس
~بهويتنجدون،0ودويخطبونالمغرب،جانبيرهبون
أراضيعلىاستولالذياالستعماروحقي،المتاألجنبي
لهذااحتاللهطالقدوالجزاثوتونسفيهابماوالعروبةاالسالم
منيتمكنأندونسنةالثمانينحوالى-مثال-األخيرالقطر
االستعماربجوارمستقلةحرةظلتالتيبالدناعلى0نفوذبسط

.كثرمعهاحربفيدخلنااالستعماردولعليناتألبتولماالغاشم
أنعلىبقادرلبالدناالمستعمريناحتالليكنولمقرنثلثمن

معركةانتهتوقدسبيلها،فيالجهادوعزيمةبالحريةااليمانيفقدنا
األحرار.المكافحينيدعلىبالنصرمغربنافيالحرية

أخرىمعركةالمغربفيقامتاالستقاللأدركناأنوبعا
وكفروالهاتنكروامامرعانبةالمغارمنفئةضدالحريةسبيلفي
قائمة،أرضنافيلهاتقومالحقالمهدفيقتلهاإلوتطاولوابها«
وأهلها.للبالداستغالليجرداالستقالليكونوحق

كانوابة،المغارمناألعظمالسوادوهماألحرارأنغير
هذهفيالحريةتنكبأنفأبوابالمرصادالحريةوأعااهانميتللطق
بينالصراعكانثماالمتعمارءعهدفياألولىنكبتها~البالد

واالختطافاتاالغتياالت<وكانتواألشرار،األحرار
منهاتحملناالتيا~ةالسيئةوالتعذيباتواالضطهادات،

أن«وننصيبأوفر-واالستقاللالشورىحزبرجالنحن



والحريةالحقصوتهوالذيمموتنايخفتأوقناةلناتلين
للحريةكناوهكأاالعليا«والمثلالةسبياعفي،والجهادوالشجاعة
البال«،هذهفيمنازعبدونوأنصارهاودعاتهاوأسلحتهاألسنتها
فيتحققحتىا~يةبميثاقسمينا»هابتشر~لبينالماوحدناوكنا
انسجام<حكموالحيلةوالقوةمعناتنفعلمانبعد1958.بريل
سياسة~وال

الغربسماءفيعاليةتخفقالحريةورايةالوقتذلكومنذ
لمالتيالدولمنغيرهبهاويفاخريفخروطننايزالومافكان
القويالحكمنظامتحتلتعيشإالوأفويقياآسيافيتستقل

طالمابالحريةجديرةغيرالمتخلفةالشعوبأناعوىالديكتاتوري
ينقلبونباألمسالمحوريناألحراروأيناوهكذاالتخلفالزمها
شعوبهمعلىوأباطيلهمأشخاصهميفرضونطواغيتإلاليوم
فيوضحواوعاوكوابحرياتها«وطالبوابحقوقهانادواطالماالتي

دونلهمإالتكونأنيريدوالمالحريةكانتإذاحقسبيلها
فيشأنهميشاؤونمافعلمنتمكنهمحريةكانتوقدشعوبهم<

ين.والماكالمستبدينشأنهذا



بالدنافيالحريةاستعماليسيآأناألخطارتلكأشاومن
الوسائلبكلعليهاوالتآهرللحريةالكيدأنواععليهمجربناقوم
..ألمنهار.مكمهمعهدعلىالتشريحفيهابما

يقلماالإنفنقولصراحةهذامنكشوإلونأهب
معلةذلكأمامالزجريةالقوانينتبقىأنذلكعنخطوا
قيل.كماقانونباونبلدبالمفكآنالتنفيل

وتحميهاللجميع<الحريةتشرعقوانينللمنوبأنواطقيقة
وفيلها،الخالقاتعلىوتعاقبواالستعمال،الممارسةسو«من
بحقهايعبثأنمنوهميانتهاواحدلكلالحريةضمانهذاثل

تنفيل<بدونلقانونحرمةوالبالقانونقومةفالحريةالعابثون«
حياةعسف9وظلمغيرفيوصرامةمبمنالقانونتطبيقوفي

بهانعتزالتيالحريةهأهوعبثكياكلمنوانقاذهاألحرية
فيمابال«نابهاامتازتوالتيءوالصايقالخصمبهالناويعترف
الحكمأنظمةكثرةعليهطفتالذيألثالثبالعالميسمى

.وحيد.الحزبنظاملخلفيألطلقاالستباا«ي



.لأل~اد.امحرار9باالحربأإغا

.1963بوليون6االنتين~38:العدد،»ددالدهشرر~

المغربانالحرية،عنتنحدثونحزسابق<مقالفيقننا
وعنواآلسيوية«األفريقيةالقارتينفياألقطارأكثرعنامتاز
العامةالحرياتبإقرارالمعمور،قاراتمنغيرهافيكذلكأخرى
سنواتبعدهذاتحققوقدالمواطنينلساثرمحارستهاوبضمانفيه<
األحرارخاضهامعارككلهاكانتاالستقاللعهدمن

البالءأبلواالذينالشوريونرأسهمبةدوعلىالمغاردا~يترا~ن
واألموال،جمام،األفيواألذىالشرمنوتحملواالحسن،
العزةعنالدفاعفيوأمتهاالبالدهذهمفخرةجعلهمماواألرواح
قاساهماكلإننعموالديمقراطية،الحريةونصروالكرامة،
الداخلفيواالعجابالدهشةأثارقداألباةاألحرارالشوريون
والوفاء،االخالص<فياألمثالمضربأصبحواحقوالخارج
الحكممعارضةفيالقدوةخيرصارواوحقوالتضحية،والثبات
عنتعبيروهواالنسجام،باسمالمغرببهابتلالذياثفالن

المغربعلىوفسادهاواستغاللهاوطغيانهاامحزبيةالسيطرةفرض
إحدىفيمرةقرأناأننانذكرذلكوفيوأمة.ودولةوطنا،

وفمادطغيانتحتتثنبالدعنتتحدثوهياألجنبيةالصحف



السنينفيالمغربوضاعطفيهااألوضاعوتشبهالحزبي،الحكم
تتوفرالأنالبالدتلكنكبةفيزادعاإنءاالستقاللمناألول

بهمايضطلعكانكماحكيمةومعارضةءحقكفاححزبيومثذعلى
الحزبهذاكفاحفبفضلالمغرب،فيواالستقاللالشورىحزب

الطغيانلسياسةومعارضتهالوحيا<الحزبنظاملغرضومقاومته
نظامواقامةالحرياتبتشريعومطالبتهواالستغالل،واالجرام،
أنالمغرباستطاعءصحيحةدستوريةملكيةظلفيديمقراطي
ماإدراكمنبةالمغاروقكنءالبغيضةالدكتاتوريةقبضةمنيفلت
كانتلماوصاحبهالعرشفطنكماوخطرها،مكرهامنبهمحاة
النضالذلكنتيجةفكانتاالستيالء،لهاليتمخطمنتبيته

ءويقطتهمالمواطنين،توعيةمنعنهنشأوهاالحر<الوعلي
الحرياتشرعةإنآمورهمفيبالحزموأخذهموتبصرهم<

و~يةءالمشروعةبالوسائلعنهوالتعبيرالرأيحرية:العامة
والنظام<القانوننطاقفياالجتماعوحريةواألحزاب،الجمعيات

عملقوانينوهي(958أبريلفيالصادرةبالقوانينهذاتحققوقد
إلخروجهاعدمعلىاالنسجامحكموشيعةالوحيدالحزبدعاة
إثقالهاعلىهذا<عنعجزواحينماعملوا،كماالوجود<حيز

مسمىبدونإسمابالدنافيالحرياتتكونحتىوالقيودبالشروط
0يتحققلمهذامنشيئاولكنالعنكبوت<بيتمنأوهى
راغم!الترابفيالكاثاينوأنفأردناهاكماالحرياتفكانت

البالدهز«فيبهايتمتعونالحريةوأعداءسنواتمضتثم
ومترصدينمتحنينبلمطمئنينوالراضينغيرويستفلونها
أوليريدونكانواكمامنهاغيرهمحرفانمنتمكنهمالقللفرص



~تهملفوفىوسيلةواتخاذهاألنفسهمافتكارهاوهناألمر<
وأبناشها.البال«على

وطننافيالحريةبنكسةيأتيالذيلليومانتنارهموطال
ال«راكلهمسنحت~عمةألغرأنفنوأبالدستورفوجثواإذاحق
وراءومراميهم.طماعهمالخفاءفعماوافيه«طمعوا»(لماها

أكثرودستوريونالملك،منأكثرملكيونبأنهممتنافرينستار<
احكاماوجنواورقصوا«وفرحواهرجوا«وكمأمتوري<´دللهن

والكنالمؤاتية»بالفرصةوأحتفاءللتمثيلية،وتقاناءللمناءرة
منهمهمةالفروضاعتخطتهموفشلتظنهمخابماسرءان
قابالنصرمنكانوابأنهمآمنواأنبعدخاسرينبوافانقب
أدر.أوءنقوسه

أنصارهابينا~يةسبيلفيالعراكمجددالرتتذلكومأ
فيتدورتزالومادارتالو.االنتخاباتومعركةوخصومها

فيشاهدهاالتيالعاديةاالنتخابيةبالمعاركشبيهةليت_0المغو
معركةمغربافيفتخابيةاطالمعركةإذبلالديمقرالحية«البالد.
أرضهيالتيأألرضهذهفيمميرهاولتأمين~ية1لفعاذ
دامتأذبعدأ~أراإألنيها1يعيشرن1أباؤهاويدالحرة
فيها.االستعماردولة

ننتصرأنيمكنالاليومضهانخبىألتيالحرية~كةولكن.
الدستور،أحكاممنوضحوماقوانين<منشوعمابمجر«فيها
كانواذاللجميع،العامةالحرياتتضمنالقوانينكانتفإذا

الوحيدالحزبلحاممويكلالحريات«تلكيؤكدالمغربيألد_تور



عنتعبوكمنظماتاب-ن8ابتعد«فيهيعترفالذيالوقتفي
كلفإنالشعبية،الجماهيروتربيوتنظمألسياسيةاالتجاهات

الءالعصريةالدساتيرمنلكثيربالنسبةتهومينأهيتهمعهذا<
حاضراالقائمةا~ياتتهددائتياألخعارمقاومةفييجاي

أنشأنهامنألتيحكام9اجعاتخاذمنباالبلوأستقبا.«
وتسخيراستخدامالديكتاتوريةوأنصارألحريةأعداءقلىتمنع

وجهواسراوالتآ~واالساءة»واالذايةوالتحطيم«للهدمالحريات
فيقدوةخير~فعلناإنهولنانفها<الحرياتتلكمصيرعلى
الديكتاتوريالحكمميرةتحت.مقاباعاشتالتياألهم

جايامنأمرهازماموتملكتتحورأنكادتماوالتيالنازي»
حرةإنهافيها:يقالبأنجديرة«ساتير،لنفسهاشرعتحق

تجاربأملتهاوأحكامنصوصمنتضمنتهلماوذلكديمتراطية
إنأخوىوبعبارةالحديث،تاريخهامنالمحنةةفيفياألممتلك
~ثومةالستئصالألجراحيةبعملياتهاقامتأنبعدمم»اطتلك
الناعةوضماننفسهالتحصينعملتجسمهامنالعضالألداء
هذافيفكانتالفتاكالداءبنكسةأخرىمرةتصابأنمنلها

ألوقايةالمشهورةالحبيةالقاعدةطبقةأنهاحيثوحازمةحكيمة
هابقدرألسياسيللطبتصلحقاعدةوهيالعالج»هنخير
المقال:يتضحوبالمثالالجسمي،~تصلح

لمشروعالواضعونضمنهماذكرلماكمثالناكر»طأول
الرابحالفعلفيور«ماوهو655السنةفيالفرنسيألدستور
والكتابةالقول،حريةيملكإنسانكليقول:ا~يآ~

وينشو»،فكرهعنيعبرأنيمكنهعامةوبصفةوالنشر،والطباعة»



حرمةالنتهاكالحقهذااستعمالحدونطاقفيعنهويدافع
حلىنصعشرالسابمالنصلأنكماوع.الحثرفيالواردةالمبادىء ~

)ماحريةبكلالجمعياتتأسيىحقيملكونالناسبحيع~أن
ترميأوالمشروعفيالضمونةبالحرياتالمستلىبحعياتهمتقم
إليه.

الدستوريالشروعأللكالمؤسسينأنهذامنويتبين
سوءمنا~ياتإنقاذمنيمكنهبماالمشروعيسلخواأنأرادوا

هذافيكانواوقاءواالذايةللهدمكوسيلةاتخاذهاومناستعمالها
كثيرففوسفيوغلفاتهالنازيالحكمضدالمقاومةبروحمتأثرين
الفرنسيين.من

لنايقامهاأليوهوبابهفيوأجدىأهممثالوهناك
فهو<_949مايو8فيالمؤرخألمانيافياالتحاديةالجمهوريةدستور
تكونالتيمنهاوباألخصالجمعياتبعضالتاسعفصلهفييمنع

عشرالثامنالفصلأماالشعوببينالوئامفكرةضدموجهة
الذينلألشخاصبالنسبةالحقوقمنالحرمانإمكانعلىفينص
كلإنيقول:هأاوفياالنسان»حقوقبيانأحكامضديعملون

الصحافة<حريةوباألخصالتعبير«حديةاستعماليسيآما
و~يةالجمعيات،وحريةاالجتماعوحريةالتعليم،وحرية

الملكيةوحقوالتلغرافية«والتلفونيةالبريديةالمواصالت
النظاممحاربةبقصدوذلكالسياسيىاللجوءوحق(بالكس،

األساسيةالحقوقهز»جيعمنيجردالديمقرالحيالحر<العام
بهذاالحكمفيالمختصةهياالتحا«فيالدستوريةوالمحكمة
مداه.تحديد«فيالتجر~



الوالياتدساتيرمنعددفيتوجداألحكامهز»ومثل
خاصةحديةاعطاءهوواحدشيآإلترميوكلهااأللمانية«

ومنالعسكري،العدوانوروبحالنازيةلعودةتالفياللديمقراطية
فيألمؤرخبأ«واليةدستورمن6(8الفصلنذكراهلعلىاألمثلة

تتألفأنالسياسيةلألحزاب(يمكن:ونصه،،(947امايو8
مبادىءوحركتهابرنامجهافيتعتنق<أنبشرطوالكنبحرية،
والهيشاتالياسية،األحزابتأسيسويمعالديمقراطيةالدول

القضاءالتهدفالتيالجمعياتأنواعمنوغيرهااالنتخابية،
الدولةأوالشعبضدالقوةاستخدامإلأوالوطنيةالحرياتعلى
منالنوعهذافييشاركونالذينواألشخاصالدستور،أو

االستشاراتأواالنتخاباتفيمشاركتهمتقبلالالنظمات
الشعبية).

منكل.نعلىالدستورنفسمن124الفصلوينص
للموا~المضمونةوالحرياتاألماميةاطقوقاستعماليسيآ
والحرياتالحقوقهز»محاربةبقصلذلكالدستور،طرفمن
أهليةذايبقىأنيمكنوالمتوراللحظيرةمننفسهيخرج
تتخاماتجاهستوريةاللوالحرياتاألساسيةباحقوةللتمتح
نفسها.عنالمشروعالدفاع)ابيرمنولةالل

وأاا:يا)باالتياناوينانيوالمةأمتورمن(33ا~وينى
ييماعلىمايو.هها69فيرخالمو

ةالمعفوسس9التقويض.وللغميعملشخص(كل
ا~يات_وباأل~االجتماعية<اطياةعليهاتنبيالتيوالسياسية



~نحق.0أ،«::<عد.أ_-مبنى-وباد.»سر،وذئكذا::::~.د<،..ت.د.دتترثر0ى
ساسية9أوق~>نحة«تمتعأنيمكنه.ألرجوي<لعملىرفسةن0
حركاتهاأوبرنامجها«مي:لتيوالجمعيات:لسياسيةاباألحنأه
فيألمشاركةمنتحومفإ..ياألنر~ءزئكهنف´ياتإلى<
تنخابات.ا(

(ألمانيا)هيكالنمبوودولةدستورهن::لسابعالنعملوينص
وكلالقومي،بالعداءتظاهركلأنخلى؟347ينأيوةفيربحا(

ويعتبرمحنوعالجنيةالكرامةعلىريغىك«كلزر«ددأ~
ووبحمنالمستمدةالمذاهبينشروناألينخامي:ألشأماجرتية،
أنفيجبالنازيةالمذهبعن~افعونأوالعسحريالعا~اء
يشغلواأنيمكنهمواليشغلونها<التيالعاهةالوظائفمنيبعز«!
سحبيمكنكماوالثقافيياالقتصاهالميدانينفيمهممنصبأي
يمكنكماوالثقافياالقتصادياليدانينفيمنهمالتصويتحق

يصبحونالذينالشعبونوابهنهمالتصويتحقسحب
النيابيةمهامهممن~عزلهميمكنالنوعذلكمنبنشاطمتهمين
البرلمان.فيالثلثينبأغلبيةمتخأبقوأو

الصبغةلتقييدأوإل~ءمحاولةكل:55الفضلويضيف
فيتدخللملوللمواطذين،األساسيةوالحقوقللدولةألدءقراطية

بهأاعليهاالعقابويجبللدستور.مخالفةتعدالتنفيذ،حين
بحاليمكنوالالتطبيق.وساثلتحديهالقانونويتولاالعتبار.
باستعمالالنوعذلكمنهيالتيللمحاوالتالمشروعية.عطاء

الدستور.فيعليهاالنصوصواألشكالاألساليب



الؤربخأالنيا)لمبرانديورغوالية«ستورمن8الفصلوينص
الذاهبيشرونالذيناألشخاصأنعلى(947فبراير6في

النازيةالمذاهبعنيدافعونأوالعسكرية«الروحمنالمستوحاة
يمكنهمواليزاولونهاالتيالعامةالوظائفمنيبعدواأنيجب
التصويت»حقهنويجوعونوثقافياقتصادي،منصبأيشغل

للفاشستيةالمضادةالديمقراطيةاألحزابأن«_ائفصلويضيف
الترشيحاتبتقديمالقانونلهايسمحالتيوحدهاهي

لالنتخا~.

تبيتإلترميالدستوريةواألحكامالصوص0هذفجميع
الداخل.فيالديمقراطية0أعدافاوهايتهالديمقراطىالظام

فيواألحكامالنصوصتلكورودأنفيهشكالوكا
صالحفييداجلوسالحاقانونيا،ابتكارايعاستوراالصلبه
الديكتاتوريةمنقاستبالدفيخصوصاوالديمقراطيةاطرية
العالميةالحربقبلالسنينعشراتعليلةاألمرينالوحياوحزبها
الثانية.

علىهذافيلجرواواألحكامالنصوصلتلكالواضعينوإن
فيقاسيةتاريخيةوتجربةالتفكير<فيصحيحقويمنطقأساس

الدكتاتوريةسيطرةمنا~ربعا-اعتبرواولهذاالسياسة،
الحريةأعداءان-بالدهمفييمقراطيةاللتنظيموعند

يجوزالنازية<قيامعليلةمنهمامواطنيهمحرمواالذينوالديمقراطية
للهدموسيلةوهايتخذالحقمنهمابدورهميجرعواأنيجببل

وفيالعامة،والحرياتالحقوقضدوالتآمووالكياوالتحطيم،



إالعبكبيالالشركيزرعومنيداذالفقيدينكماالمحكمة:
داثرةفيسياستهاومعارفةالحكومةانتقادجازإذأخرى،وبعبارة
واألنظمةالحرياتاغاذمطلقايسرغفالالعاموالصالحالقانوذ

اذعلىبالعدوأدا~متلك~لحر_تفااالثأمالرتكابالديمقراطية
كما~الدستوريوذعوذالمشرعمدوذاكلهذاومعااألنظمة،هذه
بوساثلبالدهمفيالحديةالديمقراطيةالدولةتسليحإلىهرأيا

فدنفسهاعنالدفاعمنالدولةهز«تمكنوفعالةجديدة
الديمقراطية،بشريعةيسمىماأوجدواوبهذاالداخليين<األعدا>
والمواطن.االنساذحقوقبياناتعهتعبرماوهي

واألحكامموص.النهتلكاتخاذفياآلراءتختلفوقا
للحكمكانإذاولكنوالديمقراطيةالحريةأعداءضدالدستورية

فإنهالحرياتوالغاءاحقوةدوسفيوشريعتهمنطقهالديكتاتوري
هذاوشريعتهامنطقهاالديمقراطيةئلدولةيكونأنكذلكيجب
الحرياتوصيانةاحقوةضمانفإنأ~ىجهةومنجهةمن

أولعراكإلىبلوحزمعزمإلىيحتاجالديمقراطيةنظاموتثبيت
أجلمنالمعركةوفيالقوانينمنعنهيتفرعوماالدستورسالحه

نصف9وخيانةتقبلأنيمكنالتوريةااليكتاضدالديمقراطية
والديمقراطيةالحريةمعركةإذالسياسة،أقطابأحدقالكماخيانة
كانواذاووماثلها«وأملحتهامنطقها،لهاالتيبالحربشبيهة
وسيلةكلتبررفإنهاوساميةجليلةغايةوهيالغاية<هوالنصر
ودمتورية.تشريعية

والديمقراطيةالحريةسبيلفيعدناقائمةا~كة>امتوما



غيرنامنأقلنكونأنوالمصلحةالحكمةمنفهلاالعتورباهمم
~والدستوريوالسياسيآالمعنويالتسلحمجالفيوحزماتعزما

وأشياعالحريةأ~اءمنوالمتاستوينالمتمقوطينعصابة
الوحيد؟الحزبودعاةءالديكتاتورية



.أ963بولبوز8ناالتبه39ا~د:<،منورالد0~

الحسنالملكجاللةاخيرابهاقامالتيالرسميةالرحلةإن
المتحدةالوالياتالىرحلتهمنشأنااقلتكنلمفرنساالىالثان
اشهر.منذ

فيالثانالحسنالملكجاللةانالبيانهذاعنوغي
وبشهادةباعترافعاليابالمفرأسيرمنالخارجالىرحلته

والراحةللتفسحليستالملكيةالرحالتوان-اننسهماالجانب
الدبلوماسيةوالجامالتالزياراتتبا«ل~دوالواالمتجمام،

ومشاكلهاالبالدبقضاياوقويةوثيقةصلةذاترحالتهيبل
وخيرلها،والحلولالتسوياتاحسنسبيلفيالمبذولةوبالمساعي

رسمية،محادثاتمنحالتالتلكاثناءيمايكلهذاعلىدليل
وعالقاتهالمغربأ~يقنيهممنجيعمعواحاديثواتصاالت
مختلففينتائجمنالمباحثاتاليهتؤديومابالخارج«
الميادين.

الرحالتمنيستاؤونمنالخارجوفيالمغربفيوجدوإذا
هأافيفالسببفيهاأوالطعنا~منالتقليلويحاولوناملكية



واعتباراتنبيلة،غيرعواطفاالتمليهوالوهناك،هنامعروف
الكراممربهانمرانبنايجارولهذاأكثروالاقلالمغرضة
الزبلاماوصا~~حقهوبمااالمبآليينغيراعراضأعنهاونعرض
~ن9واذاءاالرضفيفيمكثالناسينفحماواماجفاءفيذهب

نتمالكفاللفرنساالملكيةالزيارةمراحلعندقليالنقفانلنا
(جامعةاحتفاءفيالمتجليالثقافيالمظهرابوازعن

واستحقاقجدارةعن-رئيسهاقلد»الذيالمغرببملكبوردو)
االالجامعاتتمنحهاالالتيالفخريةالدكتوراهاجازة~قالكما

وفيالشخصيات.كبارمنوغيرهموالمفكرينالعلماءمنالفذاذ
غاصةوهيالجامعةبردهةالملكجاللةالقاهالذيالرا~الخطاب
وعاكطالب،ذكرياتهعنتحدثالمدعوينوكباروالعلماءباالساتذة

والكنهجديدا،اختباراعليهفرضتحياتهمنمرحلةكلانقاله
مراحليقطعامبحالنهاشيوامتحانهاا~مرحلةاجتازبعدما
عملهذابعداالنقاذ،دوراتلهاليستامتحاناتبمثابةهي

بهاخصهالتيالتنويماتلتلطيفوصراحةوانحلجاللته
باغالطهسماهعمابالحديثبمقابلتهاوذلكالحقوقكليةعميد
انباعتبارالجمعيعرفهاان-قالكما-يجبالتياالغالطهذه
التيالديمقراطيةفيلنظرياتهتعرضثمالحقيقة<مصدرهوالغلط
وفيأساسهافيالتحوالتمنكثيرأعصرنافيتحملتانهاعنهاقال

الثقةانالمشاهير:احدقولذاكرأبايجازهذاوشرحشكلها
انوموضحااعلى«منالسلطةتنحدربينمااسفلمنتنبعث

االشياءحقيقةعنالتغافلوالالديماغوجيةتعي9الديمقراطية
نظرفي-الديمقراطيةاناخرىوبعبارةللصعوباتوالتحاهل



ي1القوي«المعيدعلجاعيةاتفاقيةاالليتا~بملك
علكذلكبلفقط«لتز~مات1وتعهداتعلييتالعقد

فيالدولةمتككمابينهم«فيمااداالنرتلزمعقدةوهيعقوبات
اذجاللتهكتماالدستوروعنوالجماعةباالفرادعالقتها
جهود«علالملكيكافى>ذ1ارادالنهتآكريةعليهوافق.لعب
عليكانهاذارادكا~1له0.~امجادسبيلفي.لمتواصلة
توفيرمعاهااذالديمقرالحيةعنقالكماله،اعطاهالذياألطار
ليةالمؤوامالفاقدهاوالترقيةللمحروموالتعليمللمحتاجالكسرة

وال~1المولجميعبالنهبةسواءتكوزذ1فيجبالديمقرالحيةفي
اعلنهوكابجيلأوبحزباورلجرخامةميزةتكوزاذيمكن
التيالحريةميانةاضووريمنانهتوكيداواكدهالمغربملك
تبالغاذالدولةعلعرمالديمقراطةألنلحية1لديمقر1جوهرهي
الملكلجاللةلقاءاولوفيوشؤونهماالفرادحياةفيالتدخلن
الخير،هذااسعاأكولل1لجز1القرنيةالجمهوريةرثسمع
ذ1قائألوالمغاربةالمغربيمجدالكويم،فيفهيستقبلوهو

واونظبةالمغارهممنعرفواهكيرقووذمذ«~~~
شهامتهقادتهشجاعشهمكعبالعمورخاللمناليهم

امسفذااذبهبلغحتىاالعمالجالثلمنكيرالوشجاعته
الىطالئعهبلغتبلاالسبانية،الجزيرةشبهفيعالكاالهيفي

الجزاليقول.لقرنيينفإذولهذافرنا،فياللوارنهرففاف
~التعاتبةدولهعونةكعببةالمغاروذيعتبر~دوكول
..داخلية.عنمنبهمامركلرغمشحميتهقفظ

وهيخصومأالغومرفيواثرهاتيمتهااالعترافاتولهأه



0واالعتداوالصراحةبالخبرةاشتهرتكبرىشخصيةمنماذرة
.بالقوميةوالتشبعبالننس

ملكبينتمت<التيالسياسيةالمحا«ثاتانذلكغيرومن
بينهماجرتالتيللمحادثاتكانتانماالفرنسيوالرثيسالمغرب
التيالمحا«ثاتوكلرسمية،غيربصفةمايوشهرفي(بشأن)
المفاوضاتصبغةالتكتسيالقالدولرؤساءبينعادةتجري
لبحثوبينالمنلالمتفاوضينمنالفنيونالمختصونيقوالهاالق

لهأهخاضعةكانتقدالفرنسيةالمغربيةالمشاكلوحلالقضايا
وجهاتتبا«القدوالفرنسيالمغربيالرئيسفإنولهذاالسيطرة<
البلدينبينثقالعالوتوثيقتنميةتهمالتيالقضايافينظرها
واال«اريالفيالتعاونميدانفي~قيلكما-ربطهما~~ين

تبادلكماالعادية<الدوليةالصالتمنامتنصالتواالقتصادي
العالمية،السياسيةالصبغةذاتالقضايافيآراء~الرئيسان
الترحيبكلمةفيوردتالتيواالشاراتخاصةمنهاواالفريفية

الزيارةاميةتبوزباريسمطارفي«وكولالجنرالبهافاهالتي
بالنسبةحقبلفقط،وفرنمماالمغربلعالئقالبالنسبةالمئكية
المباحثةيؤكاالمشتركالبالغنميفيماوو»انكماالعالميةلالفاق
والمغربيعامة،الدولالميدانفيالسعةمشاكلحولتمتالتي

خامة.واالفريقي

جعية~فمنالملكشرفعلىالمقاصةالغدا>حفلةوفي
اوفحتبتسريحاتالمغربيالضيفلى0االديبلوماسيةالصحافة



وألخارجية.الداخليةالقضايافينظرهوجهاتقبلزيمناكثر

المغرببانجاللتهصرحالداخليةالسياسةيخصففيما
طريقفياتجه-والمحاوالتالتردداتمنفترةاجتازانبعد

دستوراليوجدأنهالاشارالمناسبة0وبهذالدستوريةالديمقراطية
مايوجدبقدردساتيرتوجدواغاالجمحعلىمفروضنموذجي

انواعهيالتيللديمقراطيةبالنسبةصحيحهذاومثلدستوريون،
علىاالنسانيبرهنانهي.جاللتهيقول-والمسألةواشكال،
االمكانبقدريكونتنظيمياطارمنعفيوالشجاعةالجرأة
التعايشمنوالدولةالمواطنينيمكنبحيثومتوازنامتناسقأ
واالستفادة.الطمأنينةمنمايمكنبأ~

للمنوببالنسبةانهاالملكاكدالخارجيةالسياسةمجالوفي
فيالخارجيةسياستنامحورألنهاتتغيرولنتتغيرلماساسعلىتقوم
واالسالميةالعربيةالبالدمعالتضامنهي:تلكاالستقاللعها

وعدماالجنبية<للسيطرةالخاضعةاالقطارجيععنوالدفاع
بعزيمةالعملكلههذاالباالضافةثماالنحياز<وعدمالتبعية
وحلالمعابوتذليلالعراقيلعلىللتغلبوذلكالمضادةوثبات
وسيلةايةا~القبلالتفاوضيةالسلميةبالطرقمشاكلنا
ى.اف

حينماوجريثأصريحأجاللتهكاناالقتصاديالميدانوفي
منذ-االخطاءهذهاناوضحانهغيرالمغربباخطا>اعترف

اواالرتجالفياالفراطثمرةاتكن-اليومالاالستقالل
للضرورياتبالنسبةواضحغيرتقديرعننتجتواغاالخيال،

فيخطأالحتتاقاداالسستقديرفيالخطأوهذاواالمكانيات



يتولالذيالسياسيالعملان~~اكداخرىوهوةالنتائج
فرد،يحتكرهاميزةيكوناناليمكنالرجالوقيادةالشؤونتدبير
مستمر!اصالحاوتقتضيالجمعتهممسألةهوبلطائفةاو

والنتائج.للمقدمات

ه~ا~ندوتهفيبالحديثالمغربملكتناولهوكا
تنصالدستورمقامةأنالىمشيرانظره،فياالشتراكيةمفهوم
هذاوشرحاجتماعيةديمقراطيةدستورية،ملكيةالمغرب.نعلى
مجالفيبالتزاماتهالقيامعلىالحوصكليحرصالمغرببأن

تعتبراالشتراكيةانجاللتهيرىولهذاالجميعلصالحاالشتراكية
الخارج،منيستور«منتوجاوليستعملاسلوبشيآكلقبل

االشتراكيةأنكمابج،الخارال~دبضاعةليستوباالحوى
تسويةفيعليهيعتمدواحداعالمياعالجا~نظرهفي-ليست
مندعاتهامايتعدأبقدرتتعدداالشتراكيةانبلبحيقها<المشاكل

بينالمطابقةعملفيشيآكلقبلهيفالمشكلةاالشتراكيين،
حاجيات،منومالهبلدكلضروراتوبينأالشتراكيةمفهوم

منانهيعتبرالغربفإن~الملكجاللةيقول-هذاأجلومن
االقتصاديةالمساواةأسسعلىالنظامفيهيقومان.الواجب
المواطنين.جيعبيناالقتصاديةوالعدالة
أثناءواألجوبةواألحاديثوالتسريحاتالخطبجيعوفي
أنفيريايأمرألذيالرجلبصفةالالمغربملكظهرالرحلة
بلالثالثبالعالميسمىفيماالدولرؤساءمنكثيرشأنيطاع
(الذيالعامةومسؤولياتهبواجباتهيشعرالذيالرجلبصفته
~~).~نأنويريدويقع،ويفسر،يوضح،



المغربفيالديمتراطيةحقيقة
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يمقراطيةاللبتجربتهيسمىفيمااشهرمنذبالمفيوجد
نحتلفتأليفاجلمناالنتخاباتفترةفيونحنبناويجدراالول
تنحدثانالتجربة«تلكفيهاتتجمالتيالتمثيليةالمجالس
البالدلحاضربالنسبةوحيويةاساسيةتعتبرممالةعنباختصار
هلالمغربفيستوريةاللالديمقراطيةنشأةهيتلكومستقبلها«

اجادهلاخرىبعبارةأوناجحة؟صالحة،سليمةنشأةكانت
اليهاتاقواطالماالتيستوريةاللالديمقراطيةاالنظمةخلقبةالمغار
فيالحكمعليهاينبيانينبغيالتياالنظمةكأصلحبهاوطالبوا
واالستقالل؟والحريةالسيادةعهد

التيالسياسيةاالحداثفييوجدهذاعلىالجوابان
وا~كلأنعلىزيادةاشهر،عدةمنذالمغربويعيشهاعاشها
هناليهادتومااالحداثتلكحقيقةاليجهلا~ا~من

الصراحةفانانفسناهحصرحا،نكوناناردناواذاتطورات<

ولوبالواقحونعترفهرةولوكانتبالحقيقةنجهربانعليناتقضي
ونحنالتفاؤلنتعماوالالتشاؤم«النصطنعوبهذامؤلمأكان



واقعونبحثوالصراحة،والصدق،الحق،حديثتنحدث
هزفيومستقبلهابحاضرهاونعيبالدنافيالناشئةالديمقراطية
الوطن.

بكيفيةبالدنافيأنشئتالديمقراطيةانفيهالشكعا
النظاموحقيقةتتفققلمابأساليبتنظيمهاوبوشرمرتجلة

تتطلبهاالتيغيرواوضاعظروفوفيالصحيح<الديمقراطي
والسياسة.للحكمنظامواصعبكاملحيمقراطيةالل

طفولتهاكانتكمابالدنافيالديمقراطيةميالدكانولهذا
الديمقراطيةمغربةانهذاومعنبارزهمغربيبطابعمطبوعين
وتقاليدهمبة،المغاربمفاهيمو«الحلأبعدالمتأثرةكانت

بدوناستاالديمقراطيةمنجعلناوبهذاومساوثهم<واغالطهم«
أووخرجنامثلهاأخرىإلفاشلةتجربةمنفيهاوسرنامسمى<
ومهملةهزيلة،طيةبايمقراالنهايةفيهذاكلمنسنخرج
جوع.منتغيوالالتسمن

ونطمثن0بهانرضىانيمكنالالرهطهذامنوديمقراطية
متينةأسسعلىعندناالحكمتنظيمفيعليهاونعتمداليها،
األيالتمثيلهذاللشعب،تمثيلوافيداحسنولضمانصالحة،
وتوفيق.بنجاحالعامةالشؤونتدبيرفيالفعالةالمشاركةمنيمكنه

قلناكماهوبالدنافيالناشئةالديمقراطيةأموانوحيث
السليمةيمقواطيةاللمن0مانرجوكلمنهاننتظرأنلنافليس
االبوابفغاتيحمنالديمقراطيالحكميمكنناانوهوءالحية



ومشاكلهالمغربلقضاياالحلولوساثلومنوجوهنا،فيالمغلقة
تكونلنواحدة،وبكلمةواصعبها!أكثرها،وماالداخلية،
السحريةالعصابمثابةنشأتهاونتابعأ~ز~و~كما-الديمقراطية

والتينفسها<تلقاءمنفتحلالمعضلةالمشاكلالبهانشيرالي
يسرا.والعسرسهال،والصعبحلوأ،المربهانحولاننستطيع
وتتحسنالظروففيهوتتغيرالمغربفياالوضاعتتبدلانواال

مراحلستجتازالفتيةديمقراطيتنافإناالحدا~وتستقيمءاالحوال
اساسيةعناصركلهاستؤلفواختباراتبتجاربوستمرواطواراء

محنةوهيالمغربفيالديمقراطيةبمحنةعليهنصطلحانيمكنفيما
يعانيهاالتياالستقاللمحنةعنوخطرا،ءووطأةشدة،تقل،ال

سنوات.ببعمناكثرمنذوالشعبالمغرب

جانبفيقوانابكلأاثماسنكونالمحنةهز»وفي
علىالمغربفيلغورهاونعملبها،نؤمنااتيالحقيمقراطيةالل

وزيغالعبآالديمقراطيةانيحسبونالذينالديمقراطيينمنأدعيا~
بسالحهاوضربهاباسمها،عليهاوالتآمرلهاالكيديحاولونوالذين
بهايفعلونيتركوهمفلنبالمرصادلهميمقراطييناللوالكن

منبهايجيقعاانقاذهاسبيلفيجهدايدحرواولنمايشاؤون<
االمممنغيرناتجاربوفيالماضية،تجاربنافيولناءمسمكر
يمكنهاوماالبالد،هذهفيالديمقراطيةوالقواتالعزائميقويما
المبين.والفوزالتام،النصرنحوالحريةمعركةفيقدماالسيرمن



االيمقراهيةقضايامن
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معينديمقراطيبنظاماليومالمغربتزويدمحاولةأنفيجدالال
أشهرسبعةمنأا~ستوراعالنواناالول.الساعةقضيةيعتبر

الماضي،مايو(7فيالنواببحالىانتخابواجواءونصف،
هذاكلالحال،الشهرمن28فيالجماعيةألمجالسوانتخاب
فياالولبةالتبمواحلمنويعتبر0المحاولةتلكفييدخل
التجربة0هذحقيقةالبايجازأشرناالسابقالمقالوفيالمغرب،
البالد،هأهفيوغوهاالديمقراطيةلنشأةبالنسبةانهانكتملمالتي

منكثيرفيالفتيةالديمقراطيةوتعوفهاعوفتهاكالتيمحنةإالليست
خاصة.االستقاللالحديثةأقطاوا

السابقللحديثواتماما
كذلكبايجازنبحثاننريد

صحيحة.ديمقراطية

المغربفيالديمقرالحيةنشو>عن
علفياألساسيةالجوانببعض

قصدناالديمقراطيةعنتحدثناكلماهرأننامانزكوهوأول
التطبيقيوالشكلالعملي<األسلوببلءالمذهبيةالنظريةالمجرد
العامة.الشؤونوتدبيرالحكمونظامالسياسيةالتجربةميدانفي



علىالبالدفيالحكومةقيامالديمقراطيةفيالبديهياتومن
الكيفيات~بكيفيةالشعب<اختيارأياالنتخابأساس
فيهيتمكنقطوكلفيتوجدالديمتراطيةانهذاومعنالمعهودة،
والذينالحكمبمسؤوليةيكلفهمالذينالحكاماختيارمنالشعبه
العامةتصرفاتهمكلعنلديهمسؤولينهذابسببيكونون
أسامياالذيالتمثيليبالنظامألديمقراطيةمنالنوعهذاويسمى

أصعبمنباالنتخابالحكامواختيارالحديث<الحكمنظامفي
النضجطليعتها:فيبشروطمنوطألنهالديمقراطية،مافي

الناخة.الهيئةعندالوطنيةوالتربيةالسيامي،

االنتخابية،القوانينصالحالشرطهذاالويضاف
تعبيراالعامةاالرادةعنالتعبيريضمنبماتطبيقهاوسالهة
طرفمناالخاللووقحاالول،الشرطانعدمفاذاصحيحا
ديمقراطيةتوجدانيمكنفالالثانبالشرطالحا~نأوالناخبين

الشعبيالتمثيلطريقعن

فيهاتتوفردولةفياالالديمقراطيةتقومالعامة،وبصفة
وأبرزتالزمهاالتيوالتطبيقالقانونوضماناتالعامةالحريات
وحريةالجمعياتوحريةالرأيعنالتعبيرحريةالحريات:تلك

للقانونخاضعةالدولةتكونانيجبواحدةوبكلمةاالجتماع،
علىوالحاكمونالمواطنونالجمع»اليهيحتكمالذيالصالح
الحرياتتضمنبوجود.الذيالعدالةنظاميتحققوبهذاالسرا،.

االنتخاب.بواسطةاالختيارحسنيضمنكما

النظامقيامعليهايتوقفالتيالشروطأهمهيهذه



مععالقتهافيالقوانينالتحترمحكومةفكلالحقيقيالديمقراطي
ساثرلهايخضعكمانفسها،هيلهاالتخضعهيالمواطنين

انحيث«يمقراطيةصبغةذاتتعتبراناليمكنالمحكومين
وفيالصالحةبالقوانين9إوتحياتوجد.ناايمكنالديمقراطية

حقبالقوانينتتقيدأنمنديمقراطيةحكومةلكلبدفالظلها
تصرفاتها.لسوءعرضةألمواطنوناليكون

بالنسبةوأنظمتهاوشروطهاالديمقراطيةحقيقةهيهذه
نتساءل.أناألنبناويجارالسواءعلىوا-مكومينللحاكمين

انينبغيوالكنصحيحوهذاومساواة،حريةالديمقراطيةهيما
قدكماالخوفىعكمانظاماتكونانيجبالديمتراطيةاننضيف
انهيالديمقراطيةانباطاليتوهونالذين<الناسبعضيفهم
تكونالوكذلكونظامقانونكلمنومتحللينأحرارا»يكونوا
االجتماعيةوالحياة،البشريةالطبيعةتقتضيهاألحزابتعددبغير

وزيا«ةالحديثةالديمقراطيةالدولةنظاموفياألساسيةوالحريات
بلذاته،التعد«فيالخطرانهنانوفحأننرىأسلفناهماعلى
ينشأوعاالضيقة،الحزبيةالنعرةفيوكذلكفيه«والمبالفةكثرتهفي

واألعلماعالشريرة،حساساتاالتمليهماوتطاحنصراعمنعنهما
العملمجالفيالمباحالتنافسمعالمعقول،التعادأمااجاعة،
كمامصلحتهافيهبلالديمقراطية،علىفيهخطرالفأمروالسياسة

فيهايتبادلالتياطقيقيةالديمقراطيةاألممفي-مثال-نرى
فيكونالسليمالحراالنتخابأساسعلىاالقلعلىحزبان
المعارضة.فيالثاييكونبينماالحكمفياحدها



النشاطميدانفيوتنافسهااألحزابتعددمنويتضح
وعلىالرأي،فياالختالفعلىيقومنظام!لديمقراطيةانوالحكم
مجالفيخصوصالنصرتهوالعملاليهالدعوةفيالتنافس
االنتخا~.

وفيةمادقةتكوزذ1الديمقرالحيةاألحزابعلعبولهذا
مبدأفيهايتعكمبعماباتشبيهةسياميةأحزابمجردتكوزنال

الحزبانهذاومعنالوهيلةتبررالغايةاذوهواألشرار
~مةبمبادثه،باألخذنفهعترمأذعليهعبالديمقراطى
األعل.وراثدهاألسمىأنونههوتاالذيالعامالمالح

وعناألحزابتعددعنالديمقراطيةلحياةغنالكانوإذا
العامالنشاطميدانفيأووالحكماالنتخابمجالفي~اء~~~
واالوالبرامجالنظروجهاتاختالفعلىتعددهايقومانبدفال
تكرارأبعضهاوكانوشقاق~وانقسامخالفبحردالتعددكان
يقتضيهمايناللذالتنافسوالالتعددبيورالماوهذااألخرللبعض»

منالناخبةالهيئةأوللشعبيمكنالتعددأنحيث،الديمقرالحيالنظام
أنهذاإلاإلنافةويجباالتجاهات،وأحدالطرق»إحدىاختيار
إلأيالمعقولالتنافسغيرإلالديمقراطيةفيالحزبيالتعددييؤهال

هذامعالديمقراطيةدانوالتطاحنالتعارضوإلىوالبغضاءالعداوة
االعتدالمزبدفالالمجديالحسنسيرهاتسيرأذيمكنال

اقتضتهماكلماوالتعاونالتفاهمسبيلفيالتنازلومنالتنافس،في
بينالسلميالتعايشمنالبهأخرىوبعبارةانعامة،المصلحة



تعملوالتيالبرامج<وفيد~~النظرفيتختلفالتي~اب9ا
انيجبالسلميالتعايشذلكسبيلوفيالعام،الصالحمةلخل
معارضةوكللبعض<بعضهاتحطيموعدمألتسامحبينهايسود
العام«الصالحمنومستوحاقوبناءةنةهتنتكونانيجبصالحة
انيجبكيفالمعارضةمسألةنشيروهناالمشترك«الخيرالوهادفة
أنهيالمعارضةمهمةكانتإذاانههنانزيدانونرىرك~ن
أصوبماترأهسبيلوفيوالتوجيه،النقدأساسعلىتعارض
وائعارضةلذاته،النقدتتجنبانعليهاواجبفأولوأ~<
وظيفةبمثابةتعتبرالتيللمعارضةرسميةمكانةتعطيوحيث
عامةوبصفةالجاللة)لصاحبالوفية(بالمعارضةوتسمىءعامة
سبيلفيللتعاوناستعدادعلىتكوناناألحزابعلىيجب

البالدفيالحكمسيرضمانالتعاونهذاوفيالعام،الصالح
فيبالدخولثميقالكماتحكم،أنمنالحكومةبتمكينوذلك
أومصلحة.ضرورةاليها«عتاناالئتالفيةالحكومة



فعاق؟الديترايتط
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والسياسةللحكمنظامكأملحبالديمقراطيةااليماناليكني
موضوعيةبكيفيةالديمتراطية~نفسهااليمانهذايفرضبل

بعبارةأوفعال؟وسياسيحكومينظامهيهللمعرفةوعملية
المطالبوتلبيةأألمان،بتحقيقكفيلةالديمقراطيةهلاخرى<
الشعب؟بهازيظالتي

ألن~بااليجابأوبالسلبنجيبانالنستطيعوهنا
تختلفوأنواعأشكالهيبلواحدأ<شكالليستالديمقراطية
الديمقراطيةتكونانيجبانهغيروالعصور،األممباختالف
تسرضهذابغيراذوفعالةايجابيةتكونانأجلمنعملية

وبهذهحتما<الفشلبكونمعهاالتيواألفأتلألخطا>الديمقراطية
يمقراطيةاللانمنونسمعهماسمعنا»الىنشيراننرىالمناسبة

انغيرالديكتاتوريةمنوأسمىأفضلوفلسفةكمذهب
تأثيراتفوقهاوبهأاواالنجان<التقويرعلىمنهاأقدرالديكتاتورية

بهالنسلموالكننااألممبعضعلهذايصدقوقداليأوف
أجلومننظامأملحالديمقراطيةاننعتقابلمطردة،كقاعدة
نظام<كأهمعبعليهاتنغلبانيجبنظامكأملحفحققهاان



فنظمهاوكماوننشثهانريدهافكمابيدنا،الديمقراطيةونجاح
انقولنامنيفهمفاشلة،د~ينبنيانأوناجحةتكونونطبقها
انهابلءوالزللالخطاءمنمعصومةانهانظامأصلحيمقواميةالل

والكنهاالزالت«وترتكبلالخطاء~آنفاقلناكما-تتعرض
الديمقراطيةخطأفانولهذابنفسها،اخطاشهااصالحعلىقا«رة
النظامينأخطاءبينقارناولوبالهاالديكتاتوريةقياماليبور
الشعوبوتاريخضررا،وأشاخطأأكثرالديكتاتورية،لوجدنا
وحديثا.قديماهذاعلىشاهدخير

علىيجبفماذاباالنجازاتيقاسالنجاحكانوإذا
باختالفيختلفهذاهوانالجوابتحققه؟انالديمقراطية
هرأنالديمقراطيةعلىواجبأولكانواذاوالمجتمعات<األمكنة
واجبهافانالحكومات،طرفمناألخطاءارتكابدونتحول
ليتحققاألزماتمنوالخروجالمشاكل،لحلتعملهوانالثان

الناميةالبالدوفيواالقتصادي،واالجتماعي«السياسياالستقرار
يوم-الديمقراطيةتتمكنانيجبكالمغرباقتصادياالمتخلفةأو

بالنسبةالبطالةمشكلةتسويةمن-سائدانظامافيهتكون
رفعمشكلةهيأخرىخطيرةمشكلةحلومنالشعبيةللجماهير
البالدتخوجوبهذااألمريقنيهممنلجميعبالنسبةالمعيشةمستوى
الذيموالمجالوهذاالحادة،واالجتماعيةاالقتصا«يةاألزمةمن

فيأوالمتقدمةاألقطارفيسواءالديمقراطيةفيهوتمتحنىب
علىقاضياكانقاالمشاكلتلكحلفيوالفشلالمتخلفة»البالد

الدكتاتوريةقيامعلىومساعداقاراألمنكثيرفيالديمقراطية
حيومةمشاكلأمامالدممقراطيةتوجدالمتخلفةالبالدوفيفيهاه



مشاكلهيتلكالمتقدمةالبالدفيتواجههاالتيمنأكثروعسيرة
مستقبلنحووالبالدبالشعبوالسيروالتوضيحاالقتصاديةالتنمية
منالمغربحظعناألننبحثانيجبتقدمماضوءوعلىزاهر
يمقراطية؟الل

كانباالستقالل،ظفرانبعدالمغرب،انالمعروفمن
كان،بلالديمقراطية،أساسعلىشؤونهبتنظيماالهتمامقليل
الحزبنظامفرضلمحاوالتعرضةاألولى<السنواتخالل
االنسجاموحكومةالحكم،ديكتاتوريةمنمعهينشأوماالوحيد
انعدمتفمعهالوحيد،الحزبنظاملشبهمغريةصورةكانت

فيوالتعذيباتواالختطافات،االغتياالتوكانتالعامة،الحريات
فترةفيهذابسببالمغربعاشوقدوالعلنية<السريةالمراكز
والتسخيرالباغيةوالسيطرةواالرهابباالجرام<امعووفة

واالستغالل.

ركهيهاذالمغربامتطاعماكلالتميليالطاممجالوفي
لطامعورةكاذالذياالستاريالوهنيبالمجلىفوماسمي
عادةتاطالتيالمهاميؤدياذيتط(ولهذاالورى<
لتجربةالبالددعيةثماالنهيار،مآهفكاذالتميلية،بالمجالى
والقروية،البلديةالمجالىانتخابهيومزعومةشكليةديمقوالحية

مجالىعنهاونتجتوالتزويرالتالعبعلشامتقربةكانتوقد
اليها.المدة~و>ة1بالمهامولوتقوماذاستطاعتقلماجاعية

نظامبأيالمغربيزوألمالمحليةالمجالستلكجانبوالى



فراغفييعيثىالمغربظلوهكذاالقوميالصعيدعلىتمثيلي
األخيرة.السنواتعليلةسياسي

االستفتاءنتيجةدستورللمنوبأصبح(963أجنبر7وفي
بجامعةخطابهفيالملكجاللةعنهقالالذيالمعروفالدستوري
الدستورمشروعبتأييدفيهشاركقدالمغربيالشعبانبوردو:
كما~«لالذياألمربمزايامأخوذافعلعاأكؤملكهلتشجع
جاللتهعنداجلنيرةنظرةعلى~الصحفيينالمعلقينأحدقال

البالد.فياألحداثلحقيقة

مجلسالنتخابالشعبدعيحقأشهرأربعةتمرلمثم
الغشمنكبيرجانبعلىاالنتخاباتكانتوقدالنواب

سخوتالتياباألحنبعضمنسواءوالتزويروالتدليس
واالرادةالعامةاالستشارةإلهادوامكانياتوساثلمالديمامنكل

التيالعامةالسلطاتمنكثيرمنأواالختيار،وحريةالشعبية،
ومناغرافها،ونيلخطتهاتنفيذعلىاألحزابتلكمعمألتتوا

عندناالمشرعافطراراألخيراالنتخابفسادعلىالبراهينأقوى
اثاحلوالالنزاعات،يخصفيمااالنتخابقانونتعديلال
وقلاالنتخابفيالطعندعاوىفيبالنظرمكلفةدستوريةغرفة

يظهرفيماالمثتينتجاوزت

التجاربانعليدلفانما0شيعلهأاكلل0فاذ
بلسليمة<تكن)الديمقراطةاالنتخاباتميدانفيزت1~

العبارة:بصريحهذاومعنفاسدة<مجموعهافيكانت
منتبرأو)الهرات<منتج)نا0بالفيالديمقراطةان



تزالوماكانتفقدهذاوبببحاضرا«والماضياالالعيوب
.مهلكةوآفاتخطيرة،زالتوالفادحةألخطاءعرضة

الخاصويعرفهعرفههوما_~~الديمقراطيةأموكانوإذا
مخالجمنهاوننتطرخيرا،بستقبلهانتفاءلانيمكنفهلوالعام
االزدهار؟»ضمانالمشاكلو~~أل«وا«<



7963غتت5التين144المدد:»،ددالدمتور~

فيالناشئةا~يمقراطيةأنالىاشرتسابقةإحاديثفي
خاصمغربيبطابعمطبوعةانهابمعنىممغوبةدد00ديمقراطيةبالدنا
المثلىالديمقراطيةمعأووطنناغيرفيالديمقراطيةمعتختلفيجعلها
باالضافةالسياسيمذهبنااركانكأحداليهاونأعوبهانؤمنالتي
االثتواكية.والتقدميةالمتحررة«القوميةخرين:9االركنينالى

~الناشئةديمقراطيتناانالاالحاديثنفسفياشرتكما
تنظيمهامراحلفياونشأتهافيسواءيطبعهاالذيالطابخبسبب

مناكشومنذالننمعبويعرفهعرفهكمااالستقاللبمحنةتمو
والاخرى.المحنةمننسيرانلناقدووهكذافمنواتسبح
..غدا.سيكونفاذارينه

كلفيالبارزاالساسيالعنصرهياالنتخاباتكانتوإذا
االختياروعلىأي،بالالفعليةالمشاركةعلىتقومألنهاديمقراطية«

يمكنالالديمقراطيةسالمةبأنأيقناوإذاءلتصويتطالحو
نالناحيهطرفمناالختياروحسناالنتخاببالمةإالتتمأن

شكليأالاساسيأأليهيحتاجماووفوحبيسرادوكنة<للموشحين



للشعببالنسبةوهالحهونموهديمقراطي،نظامكلنشوء-فقط
الواء.علىوالحكومة

معركةلخوضالمغربيالشعبدعى(967سنةوفي
هذهأنالبيانوغيالسياسية،حياتهفيمرةالولاالنتخاب
سيئةكانتقدالبالدفيالديمقراطيةالتجربةمناالولالوحلة
يومثذوالقرويةالبلديةاالنتخاباتالبسلماوذلكحدودابعدال
والعبثوالتزويروالتدليسالغشانواعمنانسانببالاليخطرعا

فيالحكمعلىسيطرواالذينكلهبهذاقاموقدوالفسادوالتالعب
إلعدادوامكانياتهوساثلهبجميعوسخروهاالستقاللعهد

علىماتمهذاوفعآلالغير،صالحهمفيوموجهةواشفةانتخابات
ذهبوهكذاوالخارج،الداخلفيالعامالرأيمنومسمعمرأى
النتزاعالمدبرةالمؤامرةضحيةالوليدةالديمقراطيةومعهالشعب
البالدصالحغيروفيقانون،والحقبغيرالناخبيناصوات

والمواطنين.

االعليهفمااذاكماجرىعلىاالطالعتزايداوادمنوكل
علىليقفالوقتذلكفياالحزابصحفاليوجعأن
منرجلقلبعلىخطروالسمعتاذنوالوأتالعينما
خاصةواالستقاللالشورىحزبجريدةوفيوالتزوير،ليسالتد
المؤامرةوفظائعفضاشحمنحياءالجبينلهمايندىكلهذلكمن
معروفة.احزابلغاثدةاالنتخابلتزويرمدبرةكانتالتي

الصحافيةحالتهعلىيو~الحربيقتصرلمذلكوأمام
جاللةالرفعبلالمكشوفة<المؤامرةبتلكوالتشهيرللتنديد
منوالفاذقالشاذةفيهااحصىطويلةمذكرةاثهوههالملك



اصواته<الختالسالشعبانتخابعلىالمؤامرةوخيوطعناصر
االنتخاببتأخيرطالبناكناوقدالعام.صالحهلغيراوادتهوتسخير

ومنهاوالنزاهةالحريةبضماناتواحاطتهتنظيمه<فيالنهرالعا«ة
حقمحا~ةحكومةاووطياتحادحكومةمسؤوليةتحتاؤهاجر
الديمقراطيةعهدوتدشيناالنتخابفياالولتجربتهالشعبيباشر
ورغاثبناامانيناومحالصالحةواالنظمةالقوانينمحيتفقبما

المشروعة

الغثىمناالنتخابيةالحملةاثناءماجرىكلوأمام
الحكومةتقدمكادتاالنتخابيومخطرهاتفاقمواماموالفساد
اعطاءمنخوفأاالهذاعنتتأخروالاالنتخاب،هذاإلغاءعلى

معمتفقيننكنولمالزائفاالنتخابلفضيحةوسميةصبغة
بدعوىالفسادواقرارالرأي،بهذااالخذفييومثذالحكومة
الديمقراطيةالتجربةفضيحةالتز«ادحقوالتغافيالتساهل
وانتشارأ.شهرةالمغربفياالول

حياةتاريخمنالسوداءالصفحةبهذهزكوناوقد
التيالسيئةواالحوالالظروفاألذهاناللنعيدعندناالديمقراطية

التجاربانفينكريجرؤانيستطعومنبالمغربميالدهافيهاتم
الىمطبوعةاستثناءوبارنكلهاكانتقد0البالهذهفياالنتخابية
والتدليسوالغشوالتالعب،العبثبطابعاإلمكانحدوداقصى
وضوحفيوقعهذاكلانواالمرواالدهىوالفساد؟والتزوير
انحقمثيآل،لهاالتاريخسجلقلماووقاحةجراءةوفيوصراحة
معانيهاالتؤديالناسمفهومفياصبحت(انتخاب)لفظة



فياالختياروحسنية-وهيالسليمة»واالصطالحيةاللغوية
يفرغهأاوانعدامالعام<الصالحسبيلوفيالقانوننطاق

حقيقتهعنويجرف~لوله<منويجردهمشموله<مناالنتخاب
النواب»مجلسانتخاببمناسبةوزانداثرةفيتحماوهأاومثال
التيالطعندعوىفيالحكمالالدستوريةبالنوفةا«ىوما

ومثالمعلوم<هوكماالداثرةتلكانتخاببابطالاليهاوفعتها
يومالباليمجلسهاانتخاببمناسبةطنجةفيماعشتههوآخر
العددهذافيالمثبتةالمراسلةتقصهعاالماخييوليوز25االحد
الديمقراطيالدستورحزبمرشحيضامدبرةمؤامرةوهونفسه<
فيمندوبيهمبحضورالتصويتعمليةمراقبةمنحرمواالذين
السا«سةالداثرةفياحدهمووتةابدلتوالذينالمحلية،مراكزها

تسجيلسا»ا»وسميألهالمسلمةالورقةبغير~االنتخابيومه
نشرتهاالقالعلنيةالوثائقفيكذلكوسمياوالمؤكدةالترشيح
ومؤامرةالمدينة،فيالمرشحينبقاثمةللسكانتعريفاطنجةبلدية
المسؤولينوعلىالعام،الرأيعلىاالنمعروضةالمذكورةالتزوير

القوليبقىحقالحقكلمةفيهالتقولالمحاكموعلىالدولة،في
كلمتهتكونوحق-والتدليسالقوة~~للقانون~الالفصل
القضاءفمصيرواالالسفلى،هيالباطلوكلمةالعلياهي

له.الحد~فيوالديمقراطية

كلفيالمواطنونعاثرفقداالمثلةهنانعاداننريدوال
ابشعفيمتجلية~قبلمنكماسميتها-الديمقراطيةمحنةمكان

هذامع~توقداالحوال<واسوأالصورواظلمالمظاهر،
ومستقبلهاحاضرهاوعلىوحقيقتهاالديمقراطيةمفهومعلىنخشى



وويااتمخعائبإاسغاهوا-.بتليت:شتيا~د!بهاءر
الذيالزائفالفاسداالنتخابمجالفيواعظمهاماأكرها
منبهااتهماانزلبهشبيهةديمقر:هيةاالعنهتنشأاذ0اليمك

التصيرحقعنتهامنديمقراهيتنايخرجأذاتهوعىسلطان،
السبيل.سوادويمدينا~آ،فسرهايبدلواننكبة<

البارزة،االمثلةادتعفعنالمجاللضيق-احجمتوإذا
منبهأخذناأوله<وتعرضناشاهدناه،لمايبةا`~والنماذج

االضطهادواساليبباالنظمةالأالخاوانواعالقوانين،لفاتنحا
احجم،فال-والتاليسالتالعببغيةوذلك~االنتخابيوم
لهاامتهدفالتيالسكوت)مؤامرةمالهنااشيرأناريدبل

انالمعلوم0فياألخير~االنتخابفيالديمقراطيالدستورحزب
ر~~ترشحقد-خعأالناسبعضزيظكانلماخاافآالحزب

الصادرةوالتعليماتللقراراتتطبيقأ:لخامرباسمهكلهاادائبافي
منذالعامةواالمانةطي،الوالمجلوالمركزية<اعليثةعنقبؤمن
المواطنونعلموهكذاشهرينمنراكثمنأاييونيوشهوايةبذ
اخورهيشةكا0ى7مستقاأالنتخابمعركةخاضرالحزبان

باتائصدجيوعنبااغمالمعركةهذهميدانفياستمركما
رتهاةااة~المقاطعةعنبالرغموكذلكوالمضايقات<والعراقيل
ايمانهاخدقمرةالحزباثبتذلكوبموقفهالهيشات،بعض
اعليةالذقةالوطنيةلخطتهووفاءهبشخصيته،ونمسكهبنفسه،
مصيرعلى~تهعلىجايأمنهانال<اقامكماالمشى«

المباراةميدانفي.البقاءعلىبحوصهعندناالناشئةالديمقراطية

والنتائج<الوسائلكانتوكيفمااالنتخابفيغيرهمع.المنافة



خا~والبواديوالقرىالمدنفيا~~ديينالمرشحينوجيح
سوءمنصبرأوتحملواصعبة،ظروففياالنتخابمعركةطبعا

هأافياشيرماوالحرماناالضطهادمنبلوالمضايقة،المعاملة
بينتكدمتمنافسينرياضيةبروبحوواجهواءبعضهالالعدد

قوىكلحولهموتجمعتواالمكانياتالوسائلمجيحايديمم
ومماالنامى،مناحداليجهلهعا،0واالكراواالغراء،الدعاية،

عنبالرغمبلكلههذاومحوافصاح،بيانزيادةاليحتاجال
علىيفوزواانالدستوريينالمرشحينمنكثيراستطاعكلههذا

القلةبينفتفاوتةالفوزفيرجالناحظوظوكانتنالمنافيهاوالئك
حجه(االستور)منالمكانهذاغيروفيواالجاع،واالكثرية
الجهات.نحتلفمنوافتناكراءواالساالرقام

اخذتانبعدمعنا-العاموالرأيهفوجئناانناغير
والتلفزةاالذاعةبواسطةالنتائج،تعلنالوسميةالمصادر

االسبابمنلسبب-وتحاكتدبرالسكوت)(بمؤامرةوالصحافة،
زادوعاوالقباثل،والقرىالمدنفيمرشحيهوفوزالحزبحول

واشهاواثباتعلىالمصادرتلكحرصحبكاالسكوتمؤامرة
انميلمنوانسحبتاالنتخابقاطعتالتيالهيشاتنجاح
بأيوالديمقراطيةوالحريةالنزاهةالاليمتتصرفوهذاالمنافة
منبهتو~فيماالقولتشديدالونحتاجصلة<والسبب
لهيعر~الووقاحةوجرأة<.خداع،ومكر<وتعصب،تحيير،

وقتكلمناكثرتستحقا~اتا~د~~»~~
والمتناقضاتوالعجائبالغرائب،بالدانهامنبه~وصغتمضى
املتهالذيالموقفبذلكونشهرالتصرفبذلكدننلاذو~



تلكفخفيالوقوعمنبيالمفالعامالرأينحذونعرفهااغراض
منفيهالمافمحيةالذهابومنمهدهافيالفاشلةالمؤامرة
مفلى.اغراضمناليهترميولماوحيلدسائس

وهكأابين،والحوامبين،اطاللانماتقدموخالهمة
ويثبت،بذاتهمستقلحزبالديمقراطيالدستورحزبانيتأكا
فيويسيرنفسه<زماميملكانهوالترددللشكفيهالمجالبما

كلهلهذاونتيجةاثههدىوعلىالتقوىمناساسعلىطريقه
حريةفيغيرهمعمتنافسااالخيراالنتخابمعركةخاضفقد

كتبفقدجرىوكيفجرىعمابالرغمتام،واستقاللكاملة<
والناكرين<الحاسدين<وانفاالماكندنكبشيرفيالفوزلهالة

جيعالهؤالءوانناد~~الترابفيبالسحرتينوالمتثامروالماكوين،
عرضةيبقواانمنانفسهمعلىيشفقواانوعساهمبالمرصاد<
مماواوعىوايقظاذكى،هوشعبعندوفضيحةسخريةلكل
وخطأ.وهايظنون



1963~6<2ئنبناط45العدد:<<،دداامنور~

مقاالتمنالمغربفيالصحفاحدىقرأمطالعكم
المتقنة،للجزائرتمجيدكلها-أومستوردةمنشأة-واخبار
وابرازالجدد،حكامهاومشارينبمنشاتوتنويهبسياستها،واشادة
تلككانتا~ةهوبكلمةاالحداثقادتهاوتصرفاتألعمال
وهواالالشقيقةالجزائرعنشيثآتنشروالالتكتبالصحيفة
مليح!المليحيفعلهماكلالمشهور:بالقولومتأثرمطبوع

علىواقدمتشؤونهاتنظمالمستقلةالجزائرشرعتووقتما
دستورمشروعلوضعالتأسيسيالوعليبالمجلسسميماانتخاب
العنانالصحيفةتلكاطلقتاألكثرعلمنةبعدالبالدبهتزود

بارزأساسيشيآعنذاهلةواالعجاب،واالطراء،للمدح،
عنهتعامتاألينااليخفيهوالواحد<.يعلىحقيقتهتخفىال

االاطقيقةتلكوماوقلوبهم،بصائوهمعنهوعميتابصارهم،
الذيالوحيدالحزببنظامتحكموماتزالكانتالمستقلةاثوالجزان
الحديث!لعصرسما»الذيالحكمواداةوجهازقوام،هو

لقنعة.0أوائسافرةتوريةبااليكتا



~~تلجأ-عصرنافيالدكتاتورياتانالمعروفوهن
المغلوبةالجماهيراصواتألخذ(االنتخاب)طريقةال~وتضليآل
والمسيطرينالمتسلطينعرففييسمىوبما(بالجملة)امرهاعلى

اللعبةمافياخفاءارادوااناالجا~أو(بثبه(باالجاع
وخداعومكرواختالس،احتيالمنالياسية

عهدفيتصطنعالتيا~بيةالمجالسفإنوهكذا
اساسعلىايوألموجه،المدبراالنتخاببواسطةالدكتاتوريات
بالرسميينلمرشحينواالكوا»،واالرهاب،بالضغطالتصويت
صنائعمنمؤلفةتصبحاغاالميدان،فيلهممنافسوالمنازع
مجالسأنوبديميهأكثروالالاقلالمسيطرينالحكاموعمالء
لحكامهمسخرةماهيبقدرللشعبمحثلةالتكونالرهطهذامن

فيالمقهورالشعبعليهااليعتمدولهذابالقوة<عليهالمتسلطين
ومصير».لوضعهبالنسبةخيرن0امنهاينتظروال،مطلقاشيآ

هوكما~الوحيدالحزبنظاميسو«حيثالجزائروفي
علالتأسيسيالوعليللمجلساالنتخاباتجوت-معلوم
يدخلفلمالوحيد<الحزبباسمالوسميةالترشيحاتأساس
اخرى<سياسيةهيشةبامممنافس~شحاياالنتخابيةالمعركة
واالستقاللالتحريرعهافيممنوعةواالحزابالهيشاتجيعألن

تأسيسيوطيمجلساالنتخاباتتلكعننتجهذاكلوبسبب
هذاأنغيرالسائد،حزبهالهوسعىالقائمة،الحكومةارا«تهكما

بهالشبيهةالمجالسماعننوعا.تميز-يقالوالحق~المجلس
االعضاءمنقليلةزمرةبقياموهنهاجا،وثكآل،)ساسأ،



فعلية(معارضة)تكوينالوالميالينالحكام<معالمختلفين
معارضةاالالراتعفيتكنلموالكنهاالمجلس،داخلالقانونية
خافت<بصوتتنطقانلهايتاحوحينماوصامتأ<شثلية

الصحيح.بالمعنللمعارضةالولالعتراضوباعتدال.

عماتبالدستوررسميأالمغربتزويدمسألةوضعتويوم
وضعالتيالكيفيةعلىاالعتراضالىانفأاليهاالمشارالصحيفة

منوالعلىتأسيسيبمجلىوطالبتالمغربيالدستورمشروعبها
الشعبيةاإلرادةيمقلانهبدعوىالمذكورالجزائريالمجلس

يحذوبأنإلمغرباجدرماصالحمثالوانه~والحزبيةالحكوميةال
اناالمرمافيواغربيمقراطي«اللدستور»وضعفيحذوه

تكنلمكأنهاالهازلةجادة،هذاقولهافيكانتالمغربيةالصحيفة
الوضعحقأثقمنوالخارجالداخلفيالناسمايعرفهتعرف
الشقيق.القطرفيالسائد

نخالف-كنامنذدستوريينكديمقراطيينايماننامحونحن
باطاليدعرنهفيماوالمشرقالمغربفيمتوينوالمتدالمتمقوطينساثر
الديمقراطيالدستورلوضحصالحتأسيسيمجلسايانمن

حرةانتخاباتعنبلدأيفيالينشأمجلسفكلالصحيح،
ارادتهعنالتعبيرمنالناخبالشعبتمكنوسليمةونريمة

ثقتهيوليهمالذينالمرشحينباختيار~الالمزعومةالحقيقية~
انمطلقالهاليحقصوريامجلساااليكوناناليمكنوتأييده
عنه.والنيابةالشعب،عناالنبثاقيدعي

االسلوب-0دستوووضعفي-يسلكلمالمغربكانوإذا



كانفقدالتأسيسيالمجلسانتخابفييتمثلالذييمقراطيالل
اليتعدىاالمرمادامالجزائرمنوالعلىالنسجعدمفيحقعلى

ستوريةاللالديمقراطيةصميماليمتوالالجوهر<الالشكل
سبب.بأي

بتوضيحوالتطورات<ءواالحداثااليام،تكفئتو_
أعلنحقالسنةتمرفلمواضحاءكانعا.كثرالجزائرفيالوضح

دستورهامشروعستعرضالقهيالحكومةانفيهاالمسؤولون
فلمالشعب،استفتاءعلىثمالتأسيسي،الوعليالمجلسعلى
الصفةوفقدالدستور،مشروعبوضحالمكلفهوالمجلسيعل

علىاالعورسارتوهكذانشأته،منذبهااتصفالتيالتأسيسية
الغربطريقةتنهجالتيهياثوالجزواخذتاالول<مجواهاغير
لالستفتاءوعوضهالدستورلمشروعالحكومةوضعحيثمن

الدستور)(بشهرماسمتهفتحالحكومةقررتوفعالالعام.
طرف<منسواءالشعبفيوالدعايةالتلقينلحملةوخصصته

الدستوريالمشروعلفائدةالوحيد،اوالحزبالحاكمةالهيئة
علىىضهبعدايبعدفيأاالستفتاءمحلسيكونالذيالرسمي
ز.سرئب60أالربعا.يوماجتمعتالتيالو~الحزباطارات
ءدءن»ش:ذ،باألكرجديرهووعاوالمصادقةللبحثالماضي

ء00ا.أسزو:~8الوطيف.اتالمجلسمكتبعلىوضعاقدد~ريين
ء:«..ةفز«انثالسرالمجلسلرئيساحد~للحكومة.الرسمي
مجمأءةوالثايالبولمانيالنيابيالنوعمندستوراتخاذيتتوحالذي
«:..إ»نايالبئغاويالدستورمنمشروعهماقتبسواالنوابمن



ثلكفيتدورالتيائشعبيةبالديمقراطياتيسمىعاتعدشيوعية
السوفياتية.ووسيا

العام<للوأتينصهاعلنفتالحكوميستوراللمشروعاما
بمعنبالرئاسية<المسمدةالدساتيرنوعهنو~
المنتخبالدولةوثيسيدفيمتجمعةستكونالتنفيذيةالسلطةان

هذاوبمقتضى~طبعأالوحيدباطننظامنطاقفي-شعبيأ
ورثيسالوقت،نفسفيالحكومةوثيسهبراألولووثيسسيكون
األيهوهذاالجمهوريةووثيىسنوات،خسلمدةالجيش
سيصدرانهله،كمامساعايننجرديعتبروناألينالوزراءسيعين
الخطرحالةوفيالعامة،السيامةسيقربلوسيرسم،القوانين<
ومؤسساتالبالدلحمايةاالستثنائيةا~ابيراتخاذميتول

الجمهورية.

وثيسيسقطانالمنتخبالوعليللمجلسويمكن
اذاانتخابهواعادةالحلقرارالفورابهذافيتعرضالجمهورية
عليهوصودقالرقابة)،(بملتمسيمىمااالعضاءثلثامضى

.ا~االغلبيةبتصويت

االاليشترطالمغربيالدستورانالهنااالشارةوتجدو
الجزائري.الشروعفيكماالثلثهماالعضا>عشر

نظاميعطياالخيرالمشروعهذاأنالاالشارةتجدركرا
افدافبتحقيقالمكلفالطليعة)(حزبصفةالوحيدالحزب
الحزبانومعناهاثو،الجزفياكياالشقالوضح0وبناالثورة،
وهوللسياسة،العامةالخطوطتحديدميتوليالههوالوحيد



المجلساعمالسيراقبكماالوزراء<نشاطويوجهسيلهمالذي
الوشحتعييناختصاصهمنوسيكونمعا»والحكومةالوعلي
للبرلمان،المرشحينهيحوكذلكالجمهوريةوثامةلمنصب

والحكومة،الدولة<فيسيتحكمموالذيالوحيدالحزبوباختصارخان
القولهووقولهارادة<ملفوقفارادتهوالشعب<والبرلمان«
.العامةالشؤونمنوصغيرةكبيرةكلفيالفصل

الشعبية(ديمقراطيتهابناءفي~أثوالجزنشاهدوهكذا
علىيعتمدالذيالقويالحكماتجاهفيقدماتسيراالشتراكية)
للدولة<االوحأوالرثيسالمسيطر،الوحيدالحزب~:اساسين
تسيرانماكلههذاوفيمنازع،بدونالحزب~وثيسكذلكوهو
االعنهايشذلمالتياالفريقيةالبالدنمجعلىالمستقلةاثوالجز

تتعددوحيثفعآل،وعاوسةمضمونةالعامةالحرياتحيثالمغرب
الحزبنظامالدستوريحرموحيثالحرية،تشريعنتيجةاالحزاب
المعارضةتوجدوحيثالدكتاتورية،عمدةباعتبارهالو~

الحقوقالمواطنونيملكوحيثالقانونظلفيالسياسية
ومساوثهامحاسنهالهاتجربةفي~العمليواصلونكلهاالديمقراطية

ديمقراطية«ستوريةملكيةنطاقفيالحكمنظامإلشادة
واجتماعية.

الديمقراطيةسالةحوليدوروالحديثالمفيد،ومن
فيوردماهنانثبتانافريقيا<شمالمنكبيرجزءفيمتوريةالد

افريقيااقطاباحدوهومانفور،السنغالىالرئيسخطاب
ل:طالجديدة<



بتزويدنفسهعلىوالدكمقطعهالذيالوعدحققتملقد
ماارادهنحوعلىبذلكقمتمو~الديمقراطية،بالنظمالمغرب
علىالقائمةا~~ةلتأمينكاداةالملكيبالنظاماالحتفاظمن

مساوى،البالدعلىفوفرتموالسياسيةالروحيةالمؤمماتاحترام
الحرية«نطاقفيالقومياالنشاءأعمالو~الوحيد،الحزب
مثآلتعتبروالتياالفريقيةالقارةعليهاتغبطكمقالالحريةهأه

منالتخلوقدالحريةهذهبأنعلملعلىوانبه.يمتدى
كانوانبالمسؤولية<الشعوروعدمالفوضىنحوانحرافات
اوالقولفيالتهوردونتحولحازمةسلطةتقوماناحيانأيحسن
..الظروف.بعضفيالعمل

دليلانهمنبأكؤاالعترافهذاعلىفعلقاننريدوال
الحريةبنظاماالفريقيةالقارةفيالمغرببانفرادينطقجديد

بديآل.بهالشعبيرضىالذيالالسياسية
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العروبةنحووواجبنا

(963~19االتبن.046العدد<<،~د7ا>>~

انخصوصا-العربيالشرقفيسياسيحدثكرإن
المغربفيالصدىمنلهيكون-الوحدةبشروعيتقكان
المغرب،أنذلكالعربية،البالدبقيةفيصداهعنيتى~~
العربي،القاامناليتجزأجزءأ~العربية،حفارته~
العرببشؤوناالهتمامقويفانهالصفةوبهذه

عنه<ينتجانيمكنفالوبديياطبيعياكلههذاكانوإذا
ويتقلباته،العربي،الشرقبخالفاتالمغربتأثووماولنحتمأ

منالمشر~بعربيربطناعمافبالرغمكانت،كيفماوبحركاته
فيالعربيةولاللمعمساهتنامنوبالرغمومتينة،قويةروابط
منوبالوغمومؤسساتهيشاتمنعنهاعيتفوماجامعتها
وبالرغموالضراء<السواءفيالعربأخواننامعالتضامنعواطف
العربيةالبالدفيالتقدموبأطوارالنهضةبمراحلاهتمامناشدةعن
والمشر~مغرب<المغربفانكلههذاعنوبالرغمشعم،كلها،
بحعهوواتعهذاكذلك<سياسيابلفقط،جغرافياالمشوق،
وحاضرا.ماضياوالغربالشرقبينالفرقالعربيةاألقطار



العوبيالواقعهذالتفيراألسباببحثنحاول»عبثا
هيهذاونتيجةالحاضرالعصرحقائقتهوأكالتاريخخلقهالذي
تقومماأساسعلىيقوموالمغربالمشرقفيعربيقطركلان

معينة،وأوطانقوميةحدودمعالمعمورأقطارعليه
وقوانينمستقلة»وحكوماتنحتلفةودولءخاصةوجنسيات
أجزاءترتبطانيمعكمااليمنعلمهذاكلوالكنءمتميزةوأنظمة
ءوالتعاونوالتفاهمءالتقاربال~فشقبروابطالعوبيالعالم

فيأواخلياللالميدانفيسواءالمشتركةالمصالحسبيلفيوالتساند
الدولجامعةحظيرةمذافيمنشيآتموفعالالخارجيالمجال
حسنعلىدلعاءشقمناسباتفيأحياناتجلىكماالعربية
سبيلفيوتضامنهمألفتهمفيهمالكلالعربجيعاستعداد
الكبوى.المجموعة

نغمضأوالتفاؤل،نفتعلانالبعدكلفكرناعنوبعيد
فبالرغمالعربي،العالمفيالوضعحقيقةعنتنحدثونحنالعين
والمواحلنهضتهمفيالعوببهاساوالتيالموفقةالخطواتعن

ليستبالدهمفانوتقاوبهمتحورهمفيقطعوهاالتيالسريعة
التيوالمحاوالتالجهودوبحينالتوحيدهسهلةأوموحدة

جزئيا،ولوتوحياها،قصدالعربيةالدولتكتيلاستهدفت
تستطعامثال،العربية<الجامعةفهذهالرياحأدراجذهبت
علىتتغلبأن~مشكورةومتواصلةجبارةجهودعنبالرغم

فيماقامعلىأووعقباتصعوباتمنطريقهافيماوجدته
نحتلففيالجامعةعاشتولهذاءوعراقيلموانعمنوجهها
بعدبغشل.منيةمتعثرة،حياتهافيوساوتضعيفة،أطراوها



االمعهتحتفظتعدلمبهزالمصابةالنهايةفيوأصبحتآخرء
العربيةالسياساتاختالفيكنزلمالحياة،فيهتدبقلمابهيكل
ماضياذلكفياألساسيالسببهمووحلوالمغربالمشرقفي

هوانوخطراأثراعنهاليقلآخرسبباليهينظافبلوحاضرا
كانتلهاالتابعةوالهيشاتالعامةأمانتهافيمحثلةالعربيةالجامعة
العربيةوالدبلوماسياتالسياساتألحدىمسخرةاداةتزالوما
الرأيواقناعءالتهمةدفىالتستطيعفانهاهذاأنكرتانوحتى
هذاأجلومنالتامه،ببراءتهاالعربوالمسؤولينالعربيالعام

األساسيالميثاقتعديلباقتراحكالمغربعربيةدولعدةتقامت
ألنيتحققلمهأاوالكنءالخانقةأزمتهافيالتبقىحتىللجامعة
يريدهاكماالعربيةالمنظمةتظلانااليأبىالمحافظالجانب

لتتفرقتجتمعفالحالها،علىالجامعةستستمروهكذاويوجهها،
قلماوتوصياتبقراراتعليهتغطيانمحاولةبعجزهاتقرانبعد
بالتنفيذ.تحظى

الوحدةفكرةظهورالعربيةالجامعةاضعاففيزادعاولعل
(،957سنةمنابتداءخصوصامشروعات»نفيهأفرغتوما
الثورةعهافيمصرقادةمنالعربيةالوحدةدعاةاستطاعوقد
أساسعلىا~ينبينالوحدةهز»يحققواأنسورياوقادة

األمرالمتحدة،العربيةالجمهوريةاطارفيواالندماجاالختالط
المشرقفيالعربيةالمجموعةبمستقبلالتفاؤلعلىبعثاألي
خاصة.

متناولكلعلىريجبالتلقضىسيراسارتاألهورولكن
الالنهايةفيوآلتأدراجهاعادتانةالوحلتلبثفلم



بالالسوريونالقادةدبر»األياالنقالبنتيجةاالنهيا«واالنفصام
كانوقدالحاضرالعاممنمارسأواثلفي«ماءاراقةوالعنف
أنصارمنالجديدالعهدفيالبعثحزبمنممورياحكام

األهدافوتحقيقالمشاكل،حلالىوالعيوالمسالمة،االعتدال
كماالعراق،فيللبعثييننحالفينهذافيوكانواءأحسنهيبالتي
المفا~وبأنالخاصةوأمماليبهمشاكلهقطرلكلبأنيؤمنونكانوا
عنالسورياالنقالباختلفولهذاواالرهابالشدةمنأفضل

ياللبالشكلودمويةعنيفةثورةكانالذيالعراقياالنقالب
اقناعالعراقفيالبعثيونالقادةحاولوعبثاءالناسيعرفه

عنوبالتخليواألساليبالخططنفسباتباعسوريافيزمالءهم
منيريدونكانواالعراقيينانهذاومعنواالقناعالمالينةسياسة
حزبذلكباعتبارالمناهجنفسينهجأنسوريافيالبعثحزب
وسيطرتهنفوذهتركيزفيالقوةعلىيعتمدانيجبوثوريمذهبي
ءالمشاكلتسويةفيالحلولوانصافالتساهلسياسةتطليقوعلى
ويبررمعارضة،كلعلىالقضاءخطةفيوالصرامةالشدةوعلى

بنجاحرهنالعربيالعالممستقبلبأنهذاكلالعراقفيالبعثيون
المسالمةسياستهمعلىظلواالسوريينوالكنالغيرءالبعثحزب
فيوكانوااألهدافوتحقيقالمشاكل«حللهمتكفلانفيأمال
العربيةالجمهوريةمعالسلميللتعايشويعملونبلءيميلونهذا

1963أبريلفيامضتهالذيالثالثيةالوحدةميثاقاطارفيالمتحدة
والعراقي»السورياالنقالبينوبعدوبغدادودمشقالقاهرة
الكريمعبدحكمضدوالثاراالنفصاليةالحكومةضداألول
تموقددموياالثاركانسليمااألولماكانوبقدرءقاسم

معهعادتالعربيالشرقوفياحماسمنجوفياالنقالبان



منتحققتانتلبثلمالتيالعربيةالوحدةألنصاروالقوةالحياة
كانتبلالبعث»حكمتحتالعراقشملأوسحنطاقفيجديد
فيوالجزاثريةاليمنيةالجمهوريتينضمنحومتجهةوالجهوداآلمال
..أخرى.عربيةأقطارانضمامانتظار

اليمنانضمامدونحالتداخليةوموامحأسباباأنغير
منماقامبسببطويالتعمرلمالثالثيةالوحدةانكماوالجزاثر
«مشقوبينجهةمنالقاهرةبينالنظروجهاتفياختالف
آمالمعهتحطمةسير:األهوروساوتأخرىجهةمنوبغداد
العربيةالجمهوريةأعضاءبينااليجابيوالتعاونالسلميالتعايش
سورياشيويينالوحاوبينالبعثيينبينالصراعيتجلىوأخذالمتحدة
قامتهددهباألخطاردمشقفيالبعثحكمأحشولما0خاصة
والسلكوالجيش»الدولةجهازفيواسعنطاقعلىتطهيربحركة

واطلقألقاهرةهعثقالعالبأزمةعجلالذياألمرالدبلوماسي،
وانتهياليشاق»«ولعواصمبينوالشتاثمالتهملتبادلالعنان
وفيالعروبة<بخيانةبلالوحدة،بفصماالتهامتبادلالالخصام
بسببهوتكاثرتالعربية«السياسةعاثستالسمومالجواهل

أشهرأربعةاألزمةهذهودامتالخالفشقةواتسعتءالمشاكل
دمشقفيوكانأالفيآيوليوز(8يومجديدبانقالبانتهتثم
القوةوساثلكلفيهاستعملتالعراقيةأالنقالباتنوعمن

السوريالخروفانقلبوهكذاواالرهابوالبطشءوالقمع
اغاهذافيسورياانقيلحتىهائجاسبعا~هامكلأوواضيا
العراقياألسلوبلتتخذالحكيمالسياسيأسلوبهاعنتنازلت
نفسه.قاسمالكريمعبداستعملهاأليالعنيف



الوحدةمشروعانيتبينوشارةباختصارعرضنا»ومما
بالفشلميقدمحقلفةومناهجصورفيمراراطبقكماالعربية
وتوزحءاالسبابتعدادفيهناندخلاننرياوالالذريع،

بتفاوتشركاءالجميعانالفقطنشيراننريدواغاالمسؤوليات
ومسؤولياته.النشلأسبابفي

خاصتينسياميتينقاعدتينذلكمنبعضهماستنتجوقد
بدونشيئايفعلأناليستطيعاحداان<1ا~او.العربيبالشرق
معهشيآأيعملاليمكن~نهكماضده،أوالناصرعبدجال
يخطوهاخطوةكلانهي:والثانيةلوائه.تحتباالنضواءإال

الوحدةبتحقيقمبرقةتكونانيجبالوحدةطريقفيالعرب
عربي.قطركلفيالقومية

الخالفاتعنالعربيتخلبأناألخيرةالقاعدةتقضي
ومنالشقيقة<األقطارمنغيرهومعقطركلداخلواالنقسامات

سواءالعربيةالعناصربينوالمهادنةالمسالمةتقومانيجبهذاأجل
حلالىوقادتهمالعربينصرفوانالخارج،أوالداخلفي

الوجوه،جيعمنشعوبهممستوىورفعالخاصة.مشاكلهم
العربيالمجتمعوتجديدالتخلفوضعيةمنبالدهمواخراج
األمنظلفيالعربالمواطنونيحياها)نجديرةفيهالحياةوجعل
واالستقرار.والعدل،والحريةوالنظام

لتكتلهمالصالحالشكلايجادالعربيعدملنهذاوبعد
وانالخيالمنموضرباغاهذاكلانيظهروالكنواتحادهم
على-جهتهمنكل~مصممونالمشرقفيالعربالقادة



العربية.الوحدةفينظريتهلفوضالعملمواصلة

فشلبعدالتفكير،الناصرعبدبحالللوثيسنسبوهكذا
والحركاتالقوىجعتكتيلفيوالعراق،سوريامعالوحدة
فيالبعثقادةانكما-معاوالمغربالمشرقفيالمشايعةالسياسية
واسععربيمؤتمرعقدعلىجهتهممنعازمونوالعراقسوريا
وهكذاءالمواليةالسياسيةالهيشاتجيعوفودفيهتشاركالنطاق
األنصاركسبفيالتنافسعلىيقومجايأصراعبدايةفشاهل

هأافيتفكرالتيالعربيةالحكوماتانهذاومعنىواألشياع،
ستتهمهاالتياألخرىالعربيةالحكوماتمعخالففيستدخل
الوالصراعاتالخالفاتوبنقلالخاصة،شؤونهافيخلبالتل

العربي.الشرقنزاعاتعنبعيدةاآلنلحدظلتالتيأقطارها

تعيبلوحدها،الحكوماتالحقيقةفيالتعيوالمسألة
بالمشرقالعربنزاعاتفيتتورطانالتريدالتيشعوبهاكذلك
إنوالتياآلخر،ضدأحدهماوتشجيعفريقعلىفريقبنصر

بينهماالحربوانهاءالفريقين،بينالبينذاتصالحفالراخلت
جعفيالساعيةالشعوبتخدموبهذاالساخنة،أوالبار«ةسواء
والتعاونالتصالحعلىوبحملهمبينهمالجوبتصفيةالعرب،كلمة
واذا0وا~ادالسواءفيوتضامنأخوةهيالتيالعروبةقضيةلنصرة
نقفأنبنافخيرالمشرقعرببينوالتطاحنالصراعاستمر
فحسبأنفسناالنحوواجبأقلوهوءالجميعمنحيادموقف
دونالعربمنأحدعلىوقفاليستالتيالعروبةنحوكذلكبل
الجميع.وفوةءللجميعهيبلآخر،



.1963~26االتبن.47المدد:<<،ددالدسنور~

حق،البطال(مايعطىبأنهاالرشوةاميىاتتعرف
حقيقةعلىيظقومحيحدقيقتعريفوهوباطل)وأحقاتى
ممابغير»تكونكمابالمالالرشوةوتكرذوغاية<أساساالرشوة
أياالنرنسية(ودؤفاذ)اللغةفيوتسمىللمرتشي،الراثييعطيه
يرادمنعلىببرضالمالمنمبلغبأنههذاويفرالخمر،قدح
بغيرغرضال«راكوتدخلهنفوذهواستغاللورهماه~جلب

(ادهنالعبارة:كذلكتسيرالمعنهذاوالىالمروعة،الوسائل
سرير).السير

الذمةيناللالفاسدينالحكاممعالرشوةماتستعملوأكثر
وعفة،ءوكرامةاخالقية،تربيةوازعوالضميرهو~لهم

حقوقتضيعالحكامهنالصنفهأاوجودومعواستقامة،
شهواتسبيلفيبهايضحىالتيمصالحهموتتلفالناس
روبقل0والمرتشينالراشيىهنالمتواطئينومنافحوأغراض
ويسو«تشونالرموورجالهيفسرالحكممجالفيالرشوةماتنتشر
ءالحقابطالالالسياسةوتتحولواألنظمة،بالقواذمزاالخالل



أي.فيوالسادوالخر،الر<مسىومذاالباهل،واحتآتى
درة.وأةممتمع،

وقلماالرشوة،فسادمنعصركلفيوامةبالدخلتوما
السماوية،الشرائععليهاتقضيانكادتأوعليهاقضت

والحديثالقديمفياالنسانالمجتمع_نالوضعية،والقوانين
القامتهوتعملالسماويةالشرائعتريدهالذيالشالبالمجتمعليس
تنشئه<اناالنسانيةالقوانينتحاولالذيأوالفضيلة،على

حلمالتيالفاضلة)(المدينةوهوبحرمين<آثمينبدونكمجتمع
األقدمين.الفالسفةبعضبها

بالرشوة«ابتليتالتيالبالدمن~أسفبكل«والمغرب
الذياالستقاللعهدفيخصوصاوالمرتشونالرشاةفيهاوتكاثر
وانحطتالعامة،الوظائففيالسوءعناصرمنكثيرفيهاندست
الثراءعلىالتنافسفيهواشتاوالمعامالتاألخالقمستوياتفيه
الحطامعلىالمتكالبونالراكضونحلباتهفيوازدحمالمشروع،غير
فياتخذقدالمغربيالمشرعانفيهشكالوعاومنافع،أموالمن

بقاءمعيجديالهذاكلوالكنوالوقاية،العالجوساثلقوانينه
الىتنفيذهاعلىالساهرينوانصراف«>ورق<<،علىابألقوانين
هذافيشرعاعرمةالرشوةنجدوهكذابغيرها«االشتغال
ةومستنكلوأحكامهقوانينهفيكليةوعفوعةاالسالمي،الجتمع
كالوباءمنتشرةتزالالكلههذامعوالكنهاوعامته<خاهمتهمن

األطباءوبجانبهابهاوتغتكلتسممهاااجسامفيجراثيمهتسري
األصواتتعالتولقدوالوقاية،والعالج،االنقاذ،ووساثل



عينالناصرخاتتزالوماوالخارجالداخلفيومستنكرةشاكية
تلوالواحدةترسلالمشهرينالفاضحينوصيحاتوالباكين<
ماغية،آذاناتجدأندونالخارج،أوالداخلفيسواءاألخرى،
والنادرجدا،نادراإالالمعنيةالهمملهاتتحركانغيرومن

يقال.كماله،الحكم

وشوورهاالرشوةعنالحديثتفصيلالنريدونحن
فهووالسياسة،الحكمجهازوفيالمغربي،تمعالمجافيوأخطارها
حديثالمجال،عنهيضيقمتشعبموضوعأنهالباالضافة
لسانالمشهورالمثلعليهينطبقأنيصحعاولعلهوالعام،الخاص
المقال.لسانمنأفصحالحال

أخطرمنتعدالمغربفيالرشوةأنالنكتمأنناغير
عجزالتيالسياميةاآلفاتأعظمومناال~~العاهات
للوسائلفاقدونالألنهمعالجها،عناليوممحدالمسؤولون
ربماألسبابوالكنادارية،وأسلحةومحاكم،قوانينمنالمجدية
منوليسروالذهولالغفلةالىاوالرشوةبآمراالستهانةالىترجع
والوسعةشدةوالخطرتعقيدا،المشكلةيزيدآنإالهذاشآن
من((كمالمعروف:بالقوليعملأويقتنعانمسؤولبأييجمل
تسيآالتيكالرشوةخطيرةمشكلةتجا»)بتركهاقضيناهاحاجة
يحقانألحداليمكنبحيثالياسةوتفسدالحكم،نظامالى

موالصحيح.هذاعكسيكونبلالباطل،ويبطلالحق،

الراشينآيديعلىبالضربالرشوةمقاومةمحاولةوفي
األهرانتنحاذاإالالمسؤولينهةالتتحركأنينبغيوالمرتشين



واألخطارالشوورمنكغيرها~فالرشوةأجنبيةوبأقالماأللنةعل
~عالخارجفيبهاوالتشهيرفضحهاالالتحتاج<

أوالمتلبسينلها<طينالمتعاعنبالبحثاالهتمامالىالمسؤولون
الرشوةمشكلةتجعلانيجببلوقانونيا.اداريالمعاقبتهمبها

فسادألنهاالمؤولون،بهايعنالتيوالهامةاألولىالمشاكلضمن
أثرتفكلماسياسة<تستقيموالحكم،معهاليصلحعظيم
وطبعتهماالمثلى،الجادةعنبهماخرجتوالسياسةالحكمفيالرشوة
وهرنتءباألنظمةاالخاللوعلىالقوانين،عناالنحرافعلى
المشروعة.بمصالحهموالتضحيةالمواطنينحقوقاهدارعليهما

اكدمنالمسؤولينطرفمنالرشوةمقاومةكانتواذا
الذينالمواطنينعلىالواجبيفرضهماأولكذلكفانهااألشياء<
فذامرتشون،الحكامفييوجأاولوالراشونيوجدبينهممن
معا.والدولةالمجتمعفيالرشوةتحاربأننرى

واغاالرشوةعلىللقضاءبرنامجاهنانقترحانترياوال
العملوهي.العمالةالوسائلبعضالىباالشارةنكتفياننريد

بمنتهى~لر~ةىرما<وا(ةواألحكامالقوانينلتطبيقبجدواستمرار
كبارهموالمرتشينالراشينجيعوعلىوالصرامةالشدة

بدوناالداراتجيعفيوالرقابةالبحثوتشديدوصغارهم،
مرتكبيهاأيديعلىوالضرباالرتشاءجرائملكشفامشفاء
جيعلشكاوىادارياالمجالوافساحتساهل،والتوانبدون

منحقوقهمعنهموتمنعمصالحهم،تعرقلالذينالمواطنين
أوطوعامنهمالرشوةالنتزاعالتصرفاتبهذهالعاملينالموظفين



االرتشاءعناصرمنلتطهيرهاااطاراتفيالنظرواعادةكرها«
وبمصالحبحقوقالتالعبشبهاتحولهاتحومالوومبرالعناومن

أسزديضمنأساسعلىاألداريباالصالحوالقيامالمواطنين،
الكفاءة،شروطجيعفيهاتتوفرالتيللعناصرالعامةالوظائف
ومسؤولياتواجباتتتطلبهعاواالستقامةوالنزاهة،والعفة،
فيالنظروباعادةاالداري«االصالحوبهذاالعمومية،الوظيفة
الرشوةاقتالععلىالدولةهمل-ذكرناكما-االدارةاطارات
وساثلواتخاذجرثومته،منالداءواستثمالجذورها،هن

أداءمنالعامالوظيفإليهيحتاجماوتيسيرالمجدي،العالج
أهلها.إلاألمانات

شروطاماناتاطواداءالوالياتلتقليدأنالبيانعنوغي
قاعدةهذااالسالمجعلوقدواألمثل،األصلحاستعمالأهها
أمرمنوليمنالحديث:ففيوالسياسةالحكملنظامأساسية
منهللمسلمينموأصلحمنيجدوهورجالفولشيئاالسلمين
وليمنمنالخطاب:عمرينقالوعمالبهذاورسوله«اثهفقدخان

اثهخانفقابينهماقرابةأولمو«ةرجالفولشيئاالمسلمينأمو
وألمسلمين.ورسوله

والنزاهةوالكفاءةأألهليةدويعنألبحثيجبوهذا
عنويروىومسرفاءكبيرهاألعامةلنامب0ية9لووا.ستقامة

ية«وطفسألوهعليهدخلواقوماانوالسالمألصالةعليهألنبي
الرهنلعباوقالطلبه«منهأ!أهوناالنولىانافقال:
مسألةغيرمنأعيتهاانفانكمارة«9•تسألطسمرة:أبن
إليها.وكلتمسألةعنأعيتهاوانعليهاأعنت



منتؤخذلرشرقوظف0اساعهائعدولكبومما
أمانةانهاالشرف:الحديثأمانةالواليةأذعليدلوكاطالبه،
قبل:الدعة«اتنظاألمانةميهتإذاخزيالقيامةيوموانها
أهلهغيرالاألمروسداذاقال:أفاعتها؟ومااثهرسوليا

كلكمالحديث:بدليلمؤوليةكذلكوالواليةالدعة.نانتظ
رعيته.عنسؤولوكلكمراع،

للوظيفأصلحهومناختيارفيآالجتها«يوجبهذاوكل
حقيقتهاعلىوالمسؤولياتمانات9افيهيؤديلكيبهوأجدر
فيالحكملنظاموتشريعاالوالةلدىوالعدالةاالستقامةولتترفر
األماناتتؤدواأنيأمركماهأنالمجيدالقرآنفيورداالسالم

اثتمنالذيفليؤدبعضابعضكمأمنفان،-أهلماال
~ا~الواعون»وعهدهمألماناتهمهموالذين<-أمانته
والا~ءهنالاآلمانةأةالحديث:وفييمةالكاالياتمن
دماثهمعلىالمسلمونأمنهمنالمؤمنوفيه:خانك<منتخن

.وأموالهم

والنيبالمعروفاألمراالسالمأوجبكلههذاجانبوال
وتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخيركنتمالمنكرعن
بالمعروف»ويأمرونالخيراليدعرنأمةمنكمولتكنالمنكوءعن

المنكر.عنوينهون

تغييرهايجبالتيالمنكراتوأعظمالمفاسدأكبرمنفالرشوة
إالتضراأخفيتاذا-الرسولقالكما-المعصية،فان

وجديرالعامة.أضرنتنكرفلمظهرتاذاولكنصاحبها<



الحربيعلنواآند~هيهمحكامهموخاصتهمعامتهمبائسلمين
وحتىودولتهممجتمعهمفيدابرهايقطعحقالرشوةعلى
فعلوه«منكرعنيتناهونالكانوافيهم:قيلكمنيكونواال

يفعلون.ما´كانوالبئس

تزييفيمكنالحراماالثراءالىكسبيلالرشوةعلىوبالقضاء
المتخلفةالبالدبهتعوفعاأنمنالسياسيينالكتابأحدقالهما

األحيانأغلبفيةالوحيلالوهيلةهيفيهاالسياسة.ناليوم
الحياة.ورفاهيةلالثراء
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تقام~االستقاللعهدفي-عامكلمنغشت20في
طائفةوبمشاركةا~ءلجاللةالفعليةالرئاسةتحتالمشوربساحة
لتخليدوشعبيةرسميةحفلةوالوطنية<والتحريرالمقاومةرجالمن

سنوات،عشرمنذوالشعبه)الملكبحق(بثورةيسمىماذكرى
األحداثإلىانضافجديداحدثاالثورةهذهأصبحتوقا

نضالناتاريخوفيعامة،بصفةميالتتار~فيالكبرى
الحاضرالعهدفيالتحرريوجهادناالوطيد:دوعراكناددالسياسي

-كلهاواالعتباراتاألسبابلهز«-أصبحتكماخاصة،بصفة
تجمعاتمنالعادةبهجرتبماالسنويةذكراهاتخلدبأنجديرة
الوفاء.بمبدأوعمالالواجبلنداءتلبيةوخطب

~الدقتهفيتكنلموالشعب)الملك(ثورةوالكن
لجرغير»الومناسبةظرفبذكرىاليوم<هيوليتهاوث،
فيوغايةأساساأيو~.ووآل~ز~لوز~~ى0~

يبقىالحتىعنهفتحاثأننريدماوهذاوالعانهروال~ا~
منسيا.أومممآلأوو~آلأ~و

وأطوارأحداثبعضباختصاربهنذكرأننريدماوأول



آقحمالتيالسياسيةاألزمةبهوتعبىوالشعب)الملكثورةقبل(ما
عسكريين-الحاكمينالفالةمنالمتطرفةوشيعتهاالستعمارفيها
القصروعالثقعامة،بصورةالفرنسيةالمغربيةثقالعال-نيينومل

األزمةلتلككانوقدخاصة،بصفةالعامةواالقامةا~
فيواألبطالالفرسانمنعددأصحابهاففوسفيلحاجةالمصطنعة
وأتو»خطط،منأبروهمابسوءمشهورونأكثرهموفرنساالمغرب
البطلكانفقدالمغربفيأمامناورات،منوحاولوهأعمال،من

العاماهيمهواألزمةرحىحولهدامتالذيوالقطباألول
المستعمرينغالةمنبدافعإالتعيينهيكنلمالذيجوانالجنرال
خططبتنفيذالتعجيلعلىالحرصأشدحريصينكانواينالل

واالستبدادالبالدعلىالتاماالستيالءإلىالهادفةاالستعمار
الكاملةالسيطرةلهميضمنبمادولتهاوتكييفبمصيرهاه
سبيلفيوتسخيرهاأعورها<مقاليدعلىالنهائيةالصريجة،
.سلطانمنبهاالهأنزلماالتيالخاصةمصالحهم

بالمفيعادكانالذيالخطرحقيقةناركهذاومن
اللناكوطنومصيرهاالبالدحياةعلىالمدبرةالمؤامرةوشرءوأمته
~ينسوىفيهيكونوالمالذيناالخالءاألجانبمنلغيرنا

الحمايةستارتحتواالستيالءوبالسيطرةءواالستغاللباالحتالل
علىالكبرىالتاريخجناياتمنجنايةلنابالنسبةكانتالتي
أهرها.علىالمغلوبةالضحيةالشعوبوعلىالمستضعفة،األمم

الأنيومثذفرنسافيواالستعمارالشيطانحزبوشاء
دخولاالالمغربالجديدعامكمقيمجوانالجنراليدخل



التهديدقذائفتتساقطوفمهبقدمهإالأرضهيطآالوانءالفاتح
درتهيديهإحدىوفيبمهماز،مذاحعسكريبحذاءمغلفتين
نظراتعينيهوفيءسيفهمقبضتمسكاألخرىويدهءوسوطه
وفيمالمحه<وعلىالوعيدهومنءالسهاممنأمضىشزراه
غرورويتشخصقويا،«اطغطرسةتتجلىوسكناتهحركاته
ا~د~فوةالروايةومثلتالمغامرين،عنادويتمثلالماكرين،
وممدتألمغرب<شاطىءإلىالبحرعبربطلهاحلتالتيالحربية
المغرضةالدعايةمنشاءتمابكلللتمثيليةاالستعمارصحافة
الموعودهاليومانتظارفيالرهابهمومحاولةءبةللمغارإنذاراالماكرة
وحلمتنها«وعلىجوفهافيالمشحونةو~لتهاالمدرعةوصوليوم
االحتفاء،بمظاهرمشهودايكونآنلهأريدالذيالموعوداليوم

علىإالمشؤومايصبحريثماوالضوضاءواالز«حام،والزينة،
األزمةبدخولإيذانابالمغربالجنرالحلولوكاناثههدىالذين
شهدناماوسرعانوالساخن،الحا«طورهافيالفرنسيةالمغربية
هذاوساثلوكانتالملكوجاللةالعامالمقيمبينيبدآالصراع
وساثلمنيملكاألولكانإذمتكافئة،غيرالسياسيالصراع
والتصرف<العملوحرية-وفرا-كراالهجوموأساليبالقوة،

شيئايعدماالسوىالثان.مامهيملكالوالقهر،والضغط
الخصمبعكسيملككانهذا<عنالنظربقعولكنه،مذكورا،
االيمانوشدةينصره،منيخذلالالذيباثهاليقينقوة-المقابل
إلىالمطمئنةالنفسوصالبةمكر،والكيديبطلهالالذيبالحق
الظالمين.علىإالعدوانواالللمتقينالعاقبةأن

<علياتارةوكان،شديداواستمر،قوياالصراعذلكوبدأ



بأرضجوانالجنرالحلولوقبل-يومثذنشأولمخفياوتارة
وأساليبنا،بوساثلنا،المعركةخوضعنبمعزلنظلأن-المغرب

الضغطظروفمنالرغموعلىوضعفها،قلتهاعلىوإمكانياتنا
جراءمنالشعبيقاسيهكانالذيوالمعنويالحسيواالضطهاد

والصفوةالملكجاللةرأسهوعلىالغاشماالستعمارسياسة
والتضحية.الوطنيةرجالمنوالمكافحةالعاملة

الوطيس،الحاميةالسياسيةالمعركةتلكمنلحظناوأخذا
الرقابةسيفعنورغماالمقدس،الوعليلواجبناهذافيوانقيادا
تسدكانتالتيالكمامةوعنالرؤوس،علىمملتاكانالذي
األقالمعلىمفروضةكانتالتيواألمخاللالقيودوعناألفواه«
تعطى،والتؤخذ،الحريةإذحرية،بكلالمعركةتلكخضنا
جوان،الجنرالكانولوبأحدعابثينغيرواقدامشجاعةوبكل
صريحقولمنيستحقبمالنواجههبأرضناحلولهننتظر(وهكذا
ذلكفيمناهذاكانولقدالباطل،وزهاقالحق،إحقاقفي

بهاواعترفقدرها<حقالمنصفونقدرهاشجاعةالعسيرالظرف
(الرأيجريدةوظلتأمبحتوهكذاسواهم،قبلالخصوم
عنالمعبرالترجان~واالستقاللالشورىحزبلسانالعام)
العتاة،المسيطرينتجاهالمغربيالشعبومطالبوأفكار،مشاعر،

الرقيبمقصعليهايسطوكانمابقدرالجريدةتلكإنبل
بالحرية،وتكتببالصدة<وتتحدثبالحق.تتمسككانت
ضلالذينأعماالخسرين9_وتشهربشدة،الباطلوتفضح
بآننمرححينمادعوىمجردندعيوالالدنيا،الحياةفيسعيهم
انفردتانهانقولنعم،انفردت،قدالشجاعةاألبيةجريدتنا

ورم



بمواجهةدحضا،والهذالقولنا3`~نخشىأنودون~فخروال
الصمتغيرنافيهالتزموقتفيوالمعارضةبالنقاجوانالجنرال
بحريتناذرعاضاقوابعضهمإنبلواحد،آنفيوالفاضحالمطبق

الصمتفينكونحتىصوتناإسكاتعبثافحاولواوشجاعتنا
بهايواجهحقكلمةأوعملأوبموقفتنميزالوحقمواء<
0لواءتحتمثلىجادةفيلناالثهشاءكماسرناوقدجائرحاكم

وخضالحسين:البنهطالبأبيبنعليبوصيةعمال(الغمرات)
جاللةأنو.سوارهااألزمةذكرياتومنكان،حيثالحقغمرات
استحضرنالبيضاء،الدارفيبوجوديعلمبعدماءالملك
دخلتالظالمجنحوتحترجاله،منبهميثقكانمنبواسطة
ورجةقوية،دهشتيكانتوقدءالمرسومةالخطةوفقالقصرإلى

حسيةهيشةفيعينايوأبصرتهعليهدخلتحينماشديدةنفسي
وبينالملكيالقصربينالصراعوتشخصاألزمة<تجسمومعنوية
الذيالملكنفسفيآثارهاعنودلقلبماوتعبرءالعامةاالقامة
وجههعلىاآلثارهذهفبدتالشر،قوىجيععليه)لبت

المعتادهغيرولباسهالمرهق،وفكرهالناحل،وجسمهالكريم،
ويشعراله،بتتوىينطقكانالملكهيشةفيشيآثلوالكن
ومعرأيتلماتآثريشدةومعءالمخلصينلعبادهالثهبنصر
انصاتبكلاستمعتانشذنفسيفيتقرضتالتيالصدمةقوة

األزمةخفايامنالملكجاللةإتيبه:يسركانلماواهتمام
(ملف)علىليطلعيالخاصكاتبهعلىأحاليثموالصراع،
قامقصيرةغيرجلسةفيهأاتمالقصرمنجناحوفيءاألزمة
الملفعليهاشتملماكلفيهاواستعرضناوالحلوى،الشايفيها
و.ناالليلةتلكفىالقصرغادرتوقدءومستنداتوثاثقمن

ررما



خبرةوأقوىاألزمة،حقائقعلا~عااكر~جاللتهأرادكما_
منكاذوقدومراميهالصراعألسرارإدراكاوأوسعبخفاياها<

الغمراتوخوضالعراك،لمواصلةأكوسلحيأذكلههذاشأذ
الصراع،لذلكواألسامياألولللطورالمحتومةالنهايةكانتثم
نهايةوهيالمبيتة،الخطةفيوشلهجوازالجوالخيبةوهي
خلفهوقدمريعاقزمانخرعمالقايكوذذ1حاولطاغية
قويالمالدة،شديدةالخصومةكيرقزموهوكيوم<الجزال
منأعرفها(ششةوتلكوسياسته<وقولهلحبعهفيالخشرنة
وهووالوعيد،التهديدعنيفترالوهوبالمغربحلومذأخزم)
بفحىأثاروتدالتبن،يطعمهمبأذبةالمغارالوعليينتوعدالذي
ييرأذتبلبالدهفيالعامالرأيسخطبهاشتهرالذيكالمه
الخةبأساليبهحاولوقدونقمتهمبغضبهمويبو>بةالمغارسخرية
القوةبوساثلملفهشلحيثيجحأذوالرثادللضحكالميرة
ويوماالنا>،تفيضالتيالقطرةبمابةمحاولتهفكانتوالمكد
باالعفاءاالنذارلجاللتهوقدمالملكي،القصرزبانيتهمعاقتحم
الخيبة«مرارةذاةالعرشىعنبالتغليأواالستالموثيقةعل

الجبروت،نهايةوأدركالموقفخاوةوتكبدالفل،غصةوعرع
إلوبنيهليخرجهالملك،باعتقالزبانيتهكبيرامربأذاالنذارففذ

إلالصراعوتطوراشدها،األزمةبلغتوبهذاالبعيدمفاهم
خفية،كانت.ذبعدالملكثورةوقلتاألثيم،الصريحواذالعد
هادئة،ثورةكانتوانمابالقوة<والبالالحثورةتكنولم

فاعتمدتمادية،المعويةوساثلهاوكانتومبررة<وررية،
وحركاتففوسبهتتارعبماوتدرعتفيرهدتبلاثهعل



وكيدهالخصمقوةوواجهتالصابرينالصادقينالمؤمنينوسكنات
إرادةتكونالحتىواصرارتمنعبكلالرفضبقوةومكره

الحقوكلمةالعلياهيالباطلكلمةتكونالوحقالمستعمر،
التمنعوبمنتهىقواهبكلالملكرفضوهكذاالسفلى،هي

األسرإحكامإلىالراميةالحمايةمشروعاتكلواالصرار
التحررإلوالمغاربةالمغربتطعفيهاشتاوقتفيوالعبودية
وضحىالصراع،وقامءاألزمةكانتهذاأجلفمنواالنعتاق<

بهاتحترقالرمادتحتكالنارساكنةهادئةثورةفيبعرشهالملك
فيه.تنغمسيدكل

علىاألثيمللعدوانفعلوكردالملك،ثورةمعتجاوبوفي
السلمةبثورتهالشعبقامالمغربوعرشءالملكشخص
أبناءمنالمجاهدونفأبلىالتحريروجيسالمقاومةحركةبواسطة
عنوالدفاعالهجوموردالعدوان<دفعفيالحسنالبالءالشعب
وتطهيرءالطغيانصرحبانهياروالتعجيلوملكه،وأهلهالوطن
الحريةواسترجاعاألجنبيهوالحكماالحتاللرجسمنالبالد

الثورتان:وتجاوبتتناسقتهذاكلوفيواالستقالل<والسيادة
ثورةإالالواقعفيتكونالماللتانالشعب<وثورةالملك<ثورة
والمناهج.الوسائلاختلفتولوواحدة

وهي:المحتومةالطبيعيةنتيجتهاالموحدةالثورةأنتجتثم
االستقالل
فيوالشعبالملكثورةاستمرتهلنتساءل:أنلناويحق

ظلفيبةالمغارعلىبهااثهأنعمنعمةجعلهبمااالستقاللعهد
الجديا؟الوعليالحكم



منذوتكرارامرارابهصرحناأنسبقبماهذاعلىونجيب
أصدقتعبركلماتفينجعلهوبماالجريدةهذهفناألولالعدد
عنةإاليكنلماالستقاللأنوهيوالواقع،الحقيقةعنتعبير
بالنسبةإالنعمةيكنولماألمة،هز»مناألعظمللسوادوبلوى
والرتب،المناصبإلىتطاولواالذينالمحظوظينمنلطائفة
وفسادافاحشا<استغالالوجعلوهلصالحهم،االستقاللوسخروا
األولالعددافتتاحيةفيقولناهذاعنبهتحدثناوعاكبيراداخليا
الفساد،أمريفتضحأنالمؤلممنبلالمؤسف،الدمتور(هنمن

وتبحأذاياته،وتستشريأخطاره،وتنكشفعناصر»،وتشتهر
الذينالمسؤولينهةتتحركوالوالشكوىبالتظلماألصوات
أيديعلىوالضربالفسادلذلكنهاشيحدلرفعاألمربيدهم

الشاةوبمنتهىالسواء،علىوالصغارمنهمالكبارالمفسدين
ظفرناماالذياالستقاللفيالتصرفنيآإننا..والصرامة.

أناطواأليجسيمةوتضحياتداعيةومعاركجبارةبجهودإالبه
مرةبخيبة~نادراإال-فمنيةوأمانيهآمالهكلالشعببه

حياة)معهليستيأسإلىالنفوستسلمأنكادت

تلكان-االفتتاحيةنفسفيعنهعبوناكما-هذاومعنى
مامرعان-والشعبالملكثورة-المباركةالتحريريةالثورة
منفأحدثتأحديظنهلمماالىواستحالتأسفبكل.تغيرت
مدلولهامنأفرغهاماالثقةوفقدانءاحماسوفتوراألمل،خيبة

بالنسبةإالمسمىبدونإسماوالتجارباأليامتواليمعوصيرها
المكربوساثلاالستقاللبعدالوجهعلىطفتالتيللفئة

.واالختالس.واالحتيال



عمليةبد´~ستقاللالمتوجةالثورةكانتأفصح،وبعبارة
منغيرهمليحتلهاواالستغاللالحكمكراسيعناألجانبإبعاد

فاستطابواالحظوابتسمالفرصة،أتتهماألينبةالمغاراألشخاص
وفييتخبطون،بؤسهمفيالمواطنينبحهوووتركواالمنصب<لذة

ألحلأنتزلالعبارة:تشيرذلكوالىسفون،يرتبعيتهم
نقلعمليةاالستقاللتحققيومالثورةكانتوبهذامحلك!

الثورة،ضاعتهذاومعبآخرين،مقاعدهموشغلأشخاص
تكنلمهذاوبسببالبناءهعهدفيواالستمرارالسيرعنوتوقفت

ثالثةبناءأيامثالثةفيتقيمالتيالثورة-فاليريبولقالكما~
قرونثالثةبناءسنواتثالثفيتحطمثمأشهر،

الملكوثورةحالها،علىتزالال-يقالكما~لقمانودار
وهيعام<كلفيمرةذكرىمجردإلاستحالتقدوالشعب
بأنوجديرةجيعهاالنغرسعلىوعزيزةذاتها،حدفيقيمةذكرى
يجبوالشعبالملكثورةوالكنواألجيال،العصورمرعلىتخال
البناثيءمتجليةسيرهافيمستمرةثورةأيهذامنأكؤتكونأن
التياألهدافنحوونظامبقوةومتجهةءوالمشارمناالنجازاتفي

كليشعروهكذاالمنشود،التقدميالقوميالمجتمعينشأبتحقيقها
مغاربةحكاممنأكثروالشعبالملكثورةمنربحبأنهمواطن
فيأسالفهمعليهكانعماكثيرايحتلفونالقدجددقادةومن
ورجاء~أملكلنفسهفييجطمأنهذاشأنومنالباثاالعهد
إلالسبيلفكيفبالحركة<ويغريهوتسلية،عزاءكلويسلبه
عنوصرفهامجراهاعنحولهاعاوالشعبالملكثورةإنقاذ

العددفيكذلككتبناهفيماعليهجوابنايوجدماهأاغطها؟



باالنقالب:االصالحعنوان:تحتقلناحيثالدستورمناألول

القسا«علىالقضاءإلىسبيلالأنهنعلنصريجة،وبكلمة
ويطيحالفسادهذايستأهلانقالبيإصالحبواسطةإالالداخلي

المحكم،بالنهاميمتازسليماوضعاالبالدفيويقيمبالمفسدين،
المثلى.والسياسةالصالحةوالقيادة

بوساثليتحققأننريدال-بهنناديكما-واالنقالب
والوساثلا~ميةواألساليبالسلمية،بالطرقبلوالعنفالقوة

ويقينا.وحقاانقالبيينمصلحينيدعلىالتشريعية

أنبعداالنقالبمنالنوعهذاإلىالحاجةأشافيفالبالد
حقونسيان،إهالمنإليهآلماإلىالتحريرية<ثورتناأمرآل
لهايبقولموالدعايات،المناسبات،فيإالتذكرالأصبحتأنها
نفخرأنلناحقواذاالوعليالتاريخلذكرياتماغيرشأنمن
السيادةسبيلفيانتصاراتمنحققتهوبماالمباركةالثورةبتلك

القفاء~~كانانعلىاألسفأشانأسففإنناواالستقالل،
>واالندثار

األول«هدفهاحققتقدالجبارةالثورةتلكأنوحيث
معاوالفعليةالرمزيةالقيادةتحتوذلكالوطناستقاللوهو

أنيمكنأفال-والمغفرةبالوهةاثهتغمده-الراحلللملك
خلفقيادةتحتجعا،األمةتخوضهإصالحيانقالبفيتتجدد
الثان؟الحسنجاللةالراحل:الملك

الماضيةالثورةمنماانقطعالجديداالنقالبيصلوهكذا



اليومانقالبويكوناألب،الملكوثبةاالبنالملكويوامل
األمس.لثورةوتكملةامتدادا،

الفسادأوضاععلىللقضاءنرىال~بصراحة-إننا
منوأجدىأسرعوسيلةوالمجتمعالدولةواصالحالداخلي<
جاللةقيادةوتحتالفعالة،الحكيمةالشرعيةبالطرقاالنقالب
نخبةأيوالعملالحقعصبةحولهومنالمؤتمنالحسنالملك
والمسؤولية.واالستقامة،والكفاءة،االيمانرجالمنصالحةجديدة
في-يجرجالإليهوناعوبه،نؤمنالذياالنقالبوهذا
وتكسبالمجتمع.فيالحياةتجددالتياالنقالباتعن-حقيقته
ورفعة.نهضةواألممءوعزةقوةالدول

ذلكمنشيآعنعبرقدائثانيا~ا~جاللةولعل
قال:حيثالطبكليةتدشينبمناسبةألقا»الذيالخطابفي

يجارىالوقتفي-البالدلهذهنضمنأنإمكاننافيسيكون
السليم.المجتمعتحول

(لومند)جريدةلمديرجاللتهمرحأيماالمعن1مذوفي
.لالمغرب0تاالذيالملكوالديالعتيدكاذلتد~_د~تاثال:
المغرب.ويظميبنيالذيالملكأكرذذ1فيجباالستقالل

بلءورجالهءووساثلهءوظروفهشروطه،انقالبولكل
واألمة«ولةاللإلىأساؤواالذينالمفسدونوهموضحاياه<
وعاالةءاثهعدالةإالعدالةوالالعدالة،عقابفاستحقوا
...يكونيوماالنقالب



الصالحةالمختارةوالخبةالملكبقيا«ة.للمغربقدرفإذا
إقفللغماأ:سيقولفإنهالمشرداالنقالبيحققأذ.حولهمن

السمحإذ.وسيرعيسوهبماحبلىكانتإذالحوادثويبق
وأهلهالوطنعلباالنقالبيينتهد«التيالقبلةفتيلةالتعبيربهذا

منلهايكوذقدبمايتكهنأذأحديستطيعالمحتملةأحداثا
وخواتم.راتتط



أعلى)من(واالتغالبالمغرب
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الرسميةالذكرىالحكومةاحيتغشتمنالعشرينفي
االستقالل،عهدفيالمتبعالتقليدعلىجوياوالشعبالملكلثورة
الثورةهذهوحقيقةأصلعنالماضيالعددفيتحدثناوقد
بالطابعمطبوعةتكونانيجبكسياسةبلذكرى،كمجردال

عهدفيوالشعبالملكثورةاستمراربهلتضمنالثوري
تغيرومنوبناء،تحطيممنفيهيتمانيتحتمومااالستقالل
جديدةاوضاعوالدولةوالمجتمعالبالدفيتسودلكيواصالح
يطابقاناليمكنالتيالتحريريةالثورةبتلكجديرةتكونصالحة
للبالدمحررةكانتكماالتخلفمنلنانحورةكانتاذااالاسمها
السنةهذهذكرىعلىامبوعيمريكدولماالستعمار.ميطرقمن
طرأاعلىمن(انقالب)الهندفيحدثحقوالشعبالملكلثورة
الذينفسهنهروالرئيسمنبتدبيرالحكوميالوضععلىفجأة
ابعدمنانهوالخارجالداخلفيوغيرهمموا~هظنطالما

فيالقصرىالجريثةاالساليباستعمالعنوالرؤساءالحكام
والسياسة.الحكمشؤونتدبير

اليعتبرالهنديةالحكومةفيبياتقالتغيرمنماحدثوإن



ا~دفيحقاوبالدنا»فيمعهودموكماوزاريتعديلىد
فحمب.الشكليأاساسيأ«الوزاراتفيهاتعدلالتي

ارثيسراناالخيرالهنديالحكومينقالب)9(اوخالصة
بعدماالوزاريةالهيئةعلىمطلقةبكيفيةالمسيطرالرجلامبحنهرو
تتقلدكانتالتيالسياسيةالشخصياتكبارمنعدداعنهااجلى
ومنالسنينعشراتمنذكبرىوزاراتفيالحكمزماممعه
ووزيرالفالحةووزيرالمالية،ووزيرالداخلية،وزير:بينهم
يعدونالحكمعنينالمبعلالوزراءمنكغيرهموهؤالءالنقل،
حزبهوالذيالهنديوانؤتمرالوطنية،الحركةزعماءكبارمن

باستمرار.الحاكمالحزبهوكماالبالد،فياالغلبية

فتتلخصالمركزيةالحكومةمناخراجهموتمدبركيفأما
المؤىحزببأننهروالوثيساقتنعمدةمنذيلي:فيماقصته
الحكميمارسوهوعليهمضتسنةعشرةستبعدالهندي

خطيرةمعنويةسياسيةازمةيعاناهبحقد-وتجاربهومسؤولياته
وهلهلةبضعف<اثهاجرمنفأهيبومصيره،كيانهعلى

الحيويةشديدحزبأكانكماكلههأامعيعدلموهزالوانحالل،
نهرويسالرفكروقدالنفوذ،سليمالسمعة،حسنالنشاطقوي
قرأىداخليةاخارمنيمدأ»عابالحنبانقاذالتعجيليجبأنه
الحكومةرئاسةمسؤوليةعنيتخلانهيلهذاوسيلةخيران

فساده،واصالحامراضه<لعالجغويتفالحزببرئاسةلينفرد
اجلومننقيا،دمأبتلقيحهوذلكجسمهفيجديدةروحونفخ
بحثهالمؤتمرلحزباالعلىالمجلستولىخاصتصميموضعمذا



مز.استقالتهبعرمىنهرويسالرتقدمالمداوالتوأشاءوقراره،
التصميمتفيزأساسعلىالحزببخدمةليختصالحكومةرئاسة
القوموالكنكيانه،وتقويةنطاعهواهالححياته،لتجديدالمهيأ
رئاسةمصبفينهرويسالراستمرارعلحاسفياجعرا
يكنولمنفسه،فيلحاجةبقرارهمتمسكرغبتهم،فلبىالحكومة
استقالةوحاسباجاعرفضواالذينالكبارالوزراءاوالشكيسهر
علالعملوهووخفاء،سرفيلهميدبركاذبمانهرويسالر

ليتولواالحزبأواثرالىمنهاونقلهمالحكمكراسيمنتحيتهم
الوهاة،منالنتسالهبموافقتهمالمعدالتقميمتفيزانفسهمهم

علقليلغيرايمضوهكذاوالحياة،الفتوةبروحوانعاشه
التصميمذلكعلوالمصادقةللمؤتمر،االعلىالمجلىمداوالت

التيالكبرىالجراحية)(العمليةعلنهرويسالراقدمحق
عدةتدولتوالتينادرتين،ومهارةجرأةعلدلبمافجأةأجراها

والحكمالحزبدعاماتاقوىمنتعتبرعظمىوزاريةشخصيات
منيكنولمفيهاالياسيةالزعامةاساطينومنالهدية،القارةفي
غيرانهمالعظامالرجالهؤالءروعفييلقياذكلههذاشأن

افهمهموالكهفيه،نفهنهرويسالرخلوداطكمفيخالدين
معمطقيينيكونوابانعليهميقضياذوالعملتالواجباذ

الحزبتعميملتفيزليتفرغواالحكومةمنهمفيستقيلواانفسهم
بعدوذلكقبولهعلىالمجمعينومنلهالمقحمينمنكانواالذي
معيسقهمفلمالحزباجلمننهرواستقالة(تلقاثيآ)وففوااذ
يذهبواواذأوىهآ،طوعأباالستقالةكلهميقدموااناالهذا

احدقالكمابسالحهمويتحرواالبيل،موقفهمفمحية
المالحظن.



وقدالهند،فياخيرأتمتالتيالجراحيةالعمليةهيتلك
الرئيسونفذ»دبرهبارعسياسيانقالببمثابةالمالحظونعدها
مركزه<انقاذمنتمكنوبهذاودهاءومهارةباقدامنهروا

مناالنقاذهذا(ضحايا)يمكنانقبلونفوذهوسلطته،
ءا~لالتصميمباسمالحزبالنقاذالحكمعناالنصراف
كماواحد«بحجرعصفورينيصطاداننهرواستطاعوهكذا
ويسعىالحكومة،داخليضايقونهعنبلباقةفيتخلصيقال،
منيعانيهعاالحزبخالصفيمنهمتخلصالذينبواسطة
مخيفة.وازماتمشاكل

عنبهعاثابماهذاكلعالقةماهييذل:أذولساثل
مننستتجاذاردناأناهوعليهوالجوابوالشعب؟الملكثورة

اسنتاجاتحكومتهفينهروالزعيمحققهكماالسياسياالنقالب
الحقيقةهز»الباالشارةفيهاالقولونختمروالقدوة،للعبرة
تدبربلاسفل،منأاتماالتبعثاليأسيةاالنقالباتاذوهي
مدورمنابتداءدعرنااالخيرالرعهأاوالىاعلى،مناحيانا
ائبفياالوضاععنيومذالحديثاجالفقدالجريدة،هذه
ومراحة<عمدةفيباسعاثهااالشياءوسمياودل،قلعافكاذ
المصابالمريض)(الرجليشبهوعتمعادولةالمغرباذنكتمنلم
ذلكشفاءالىالسبيلوانهالداخلي)(الفسادهوعضالبداء
كبرىجراحية)(لعمليةبإخضاعهاالعاهاتهمنالمريضالرجل
هذهوماوالمجتمع،الدولةجسممهو~الجرثوم،تستأهل
مافيبكلمالحةقيادةيدعلىيتم(انقالب)االالجراحيةالعملية
معن.منالكلمة



إالمعهاتزددلمأشهرعشرةهز»دعوتناعلىمرتوقد
تز«هالمبلجوهرهافيتتغيرلماألوضاعألنوقوةرسوخا

فيالوضعأصبحولهذاوتأزمأ،حرجاإالوالتطوراتاألحداث
وبواسطةوحزم،بجرأةيعالجانالىالحاجةأشدفيالمغرب
حدهعندالفسادايقافيمكنوبهذا(انقالب)الجراحيةالعملية
كانتإنوقتشذ-قلنا-كمااألحداثوسبقعليه،والقضاء
باالنفجار،تهددالتيالقنبلةفتيلةوانتزاعيسوهبماحبلى

احداثااالنقالبيينالمصلحينيدعلىوأهلهالمغربوتجنيب
تطوراتمنلهايكونقدبمايتكهنأنأحايتطيعالمحتملة
وخواتم.

عملية0أية:تكنفلمسير»،المغربسارهذاكتابةومنذ
اليه،دعرناطالماالذيالنوعمنانقالباييتحققولمجراحية
محاولةالىذلكبسببالمغربفتعرضاعلىمناالنقالب.وهو

وألسلمتهوخيمة،عليهعواقبهالكانتلوتمتاسفلمنانقالبة
باب-تقديراقلعلى-فيهلفتحتأووالفتنةالفوضىالى

فياالوضاعأنعلىدليالذلكجاءوقدمصراعيه،علىالمغامرة
معهاليبقىالذياالمرباالنفجار،تنذرتزالوماكانتالمغرب
اجراءمنمايتحتمامامواالرتباكوالتردد،للغفلة.مجالاي

اعلى،مناالنقالبوهيمنها،المناصالتيالجراحيةالعملية
يتحققاناليمكن-ومجتمعأدولة-المغرب،خالصانذلك
وهي:يومثذءشرحناهاالتياالتيةبالوسائلاال

فيوتتمثلءاسفلالاعلىمنصالحةجديدةقيادةا-
يصلحونواكفاءنزهاءرجالمنتتألففعالةمؤمنةثوريةنخبة



:لمرو~1بالوسائلالمشرداالنقالبومؤولياتبمهامللقيام
.واالدارة،والتشرس،اليا~

عكمااهدافوافحيكونمحيحثوريبرنامج~2
.والمستقبلالحافرفيوالتنفيذللعملصالحأوالوساثل<الخطط

حقيقية.جاهيريةتعبئةنطاقفيالشعبوممماندةثقة3-
وافرة.وامكانياتفعالةووساثلوقياداتمحكمةانظمةذات

وثابةنهضةوبروحالعامالخماسمنجوفينفسيةهزة4-
لبثضروريهوعاالنفوسفياالنقالباثرمايحدثهنتيجة

وخلقالفسادعلىالقضاءتستهدفالتيالبناءةالجديرةاالنطالقة
ومستقبله.المغربحاضريتطلبهاالتيالسليمةاالوقاع

تهددالتياالخطاريجتنبانللمغربأمكنهذاتحققفاذا
فيوحزموعزم،بجد<يتجهوانالخارج،ومنالداخلفيكيانه
الكامنة~لثاريفى،وانالمطلوب،الجذرياالصالحطريق
يقيموانللتفجيرىقابلةغيراالوضاعفيجعلالرمادتحت

حسنتضمنومتينةعليمةأسسعلىالجديدةاالوضاع
ساثرفيوالتنميةالبناءاجلمنالطمأنينةودواماالستقراره
القومية.الحياةميادين

االنقالبانعلىدليللخيرالهندفياخيرأماحاثون
ءبالسياسةاالنسانيدركقاوانهغيره،مناسلماعلىمن

خيراعلىمناالنقالباننعتقدولهذابالسيفعنهمايعجز
ووطأةالفساد،ورطةمنبالمغربيجرجانيريدمنوأحسن
.المبتغىاالصالحمجويسيربهءاألزمة



مناالنقالبرجلنهروزعيمهافياليومالهناتوجلفإذا
رجلهالمغربيعدمفهل-واإلقاذالنجدةساعةفي-اعلى

اليهمادعىالوالنجاة،الخالصآونةفي~االجابةالسريع
دنياويمال~،الفساددابريقطعاعلىمنانقالبمنكذلك
الحسنالملكجاللةحققلقدما؟وتقلءونهضةاصالحأ<بةالمغار
ألهنديةالطريقةعلىاعلىمنانقالبا-6963ينايرفي-الثاني
فياوايةالبلفييقفانطبعهمنوأبىاشهر.بثمانيةوقبلها
تحقيقفيللمضيوحزماعزماكذلك~موليسالطريقنصف

بلحزبايانقاذاواللخدمةاألدنى<الاالعلىمناالنقالب
فياعلنالذيهوالثانالحسنوجاللةوالمجتمعولةالللصالح
اندلعتالتيالثورةان:(962لسنةوالشعبالملكثورةذكرى
تحريرتستهدفتكنلماعوامتسعةمنذالقصرهذامن~~وتو
واعمق،ذلكمنابعدالىترميكانتبلءفقطالقوميةالسيادة
تردداأهدافهاأبرزالسياسياالستقاللتحقيقكانوإذا
لتحقيقماعداهاتسبقالتيالوسيلةهوفألنهيومثذاالسسعلى
والمعركةمستمرةفالثورة..الغايات.وكلاالهدافبقية

متاصلة.



الدولهأابحب
الفسادعلىا~ره

.1963شبر16االشبن50العد>:«الدسزر»،~

بالرشوةالمتهمينبنىالمواطنينحولاخباراخيرأنشرت
شأنهمفياتخذتاجراءاتانفقيلالدولةاموالواختالس
العدالة،الىاحالتهمانتظارفياواالعتقالاوالعزلبالتوقيف
ولقداواليدين،الواحدةاليداصارعددهماليتجاوزوهؤالء
باالذاعةوتعاليقنشراتتولتكمارسمية،بالغتاتصدرت
يخونونالذينمنوبامثالهم(المجرمين)بأوالئكالتنديدوالتلفزة
ءالدولةإلىويسيؤونالقوانين،ويخالفونعاتقهم،علىالملقاةاألمانة

وهدأتءاألياممرتثموالخارج«الداخلفيسمعتهاويلطخون
ضدالمتخذةجويةالزالتدابيرأواعقبتصاحبتالتي(الضجة)
االولىبالمرةهذهوليسالموظفين،منوالمختلسينالمرتشينبعض
نفسالىفيهاويتعرضونبالدنافيهؤالءاثرفيهايفتضحالتي

النوع«هذامناحداثتكروتالماخيففيالصارمةالتدابير
الموظفين<صغارمنواكثرهمجدا،قليلينكانوااصحابهاوالكن
لهتعرضواعااالفالتمناوجلهم،كلهماالخيرفيتمكنواوقد
منالعامالرأيايتمكنالوقتنفسوفيتدابير،منمؤقتأ



~أحيلواهلايالمصيروهذاالخاتمة،هز»امباب~~
الشفعاء)(الوسطاءلصالحهماوتدخلبراءتهمفثبتتالعدالة
هانهم»فيالتدابيرالمتخذةاليهم،وانطمبتالموجهةالتهمقتبخرت
ليصلوامركزهمالىواعيدواءوجههمفيالعدالةابوابوانسدت

مطمئنين،آمنينواالختالسوالرشوةالخيانةحبلمنانقطعما
وكلعبوسبعدالباسمةدنياهمفيحدأوبأبشيآعابثينوغير
حينمنيتجدأبماالمباالةكثيرالعامالر.يالتجعلالسوابقهذه
ءالموظفينسلكفياالختالسو.خبارالرشوة،احداثمنالخر
فيهمتقولريثمازجريةاداريةتدابيرمنحقهمفييتخذبماوال

دوروالكنءالباطلبهاو~الحقبهايتحققكلمتها،التيالعدالة
المنتظرة.الفاصلةكلمتهاقولمنتتمكنحتىاليأتيالعدالة

الموظفينمنواالختالسبالرشوةاتهمواالذينعددقلةأما
الزالكنغيرهماليوجدأنهعلتدلفالوالحاضرالماميفي

منا~هؤالءعدداذبلعنهم،ايرفعوالتهمةالفضيحةمتار
منهماغلهممندنياأوفيالصغارسلكفيسواءمحمىذ1

العاهاتمنيعدهذااذفيوالمرا>مرتبا،وامخمرتبة،
والتيالمغربيةالدولةجهازبهايعابمازالالتيوالمزعةالكبرى

اشرناكالتيالفاشلةالمحاوالتبعضعليهاالقضاءفيتنفعال
يكونوذالعليهايقدموذالذينأذعلتبرهنوهيآنفا<اليها
هذهماتنهارمرعاذاوآلفيهجدوااذاوحتىامرهم<فيجادين
سبيلمعهااليبقىشتىالعتباراتاوخفيةعواملعتالجدية
هذاومعالعدالة،بطريقوالالدولةساثلالبوأوعقابزجرال
باستمرار،الدولةبهافتتأذىوامرارا،تفاحأالعاهةتزداد



وتتعطلللمواطنين،المشروعةوالحقوقالمصالحمعهاوتضيع
والمرتشينالرثرةمنعليهاالخارجينبسببواالنظمةالقوانين
عقاب.كلمناآلمنين

من-الدولةجهازفيواالختالسالرشوةانتشاروليس
وماكانبلءبهالهنيينيتجاوزالمحصنبسر~اعلىالاسفل
واكدتهااالفاقشهرتهاوعلبقتالبالدودحلتجاوزتفضيحةيزال

بعضحولاخلاللقبلالخارجفياخير:اقيمتالتيالفضيعة
الرشوةمقاومةباسمعنهماعلنالذيناوالمرتشينالرشوةمحاوالت

الدولة.حظيرةفيواالختالس

الرشوةآفاتانالسالفعددفيأشرناانلناسبقوقا
الزجريةالتدابيربمجردتحا~أن~~دا~~هى

مغارمنأغلبهمالمرتشينبعضضدأحيانأتتخأالتي
لوصحتالدولةالتعوزالمجديةالفعالةالوسائلوانالموظفين
ومنواالصولالجذورمنوالشرالقسا«استئصالعلىعزيمتها
تراالعماوبعيدةءالنطاقواسعةتطهيربحركةالقيامالوسائلهذه
عناصرجيعألبعادوذلكاعال»الىادناهمناالداريالجهازفي

انواعهااختالفعلىالوسميةالدوائرمنوكبيرةمغيرةالفساد
خطيرةبعادها<كثيرةالعناصرهذهانالمعلومومنومراتبها
علىالتخفىواالختالساالرتشاءمجالفيتصرفاتهاوأنبآفاتهاه
شهرانبلوخارجها،االداراتداخلبهاالمتصلينمناحد

مكانمنهااليخلوواثامشوورمنعليهتنطويوماالسيئةشهرتها
والشوارع<المجالسفيالناسحديثأصبحتانهاحق



عناءكبيرالجالتتواالختالسالرشوةمحاربةنظو~ا
عليهاوعايييرالخطيرلفساد~الدابرتقطعانالدولةتأراهل

مستوىبحثرجالهامنوالمختلسينالمرتشينعنالكشف
آكثرفماوبعده<الوظيفقبلمكاسبهمفيوالتحقيقمعيشتهم«
مناصبحواحتىالوظيففيوهمقليلغيرعليهميمضلماألين
محاليتناسبماوالرفاهيةالثراءمنبلورغد«،العيثىسعة

نيلعلىالتكالبواشتدظهرهذاوبسببالعادية،مرتباتهم
الطرقاسهلاصبحتألنهاثمنوبكلوسيلة،بكلالوظائف
انواالمردهى9وااالجالاقصرفيواالتجار،واالثراءللكسب<
وقتمااحدأيخشونوالشيء،مناليخافونوالمختلسينالمرتشين
0والمسكنوالمأكل«الملبىفيوالبذخالغنىعليهميظهر

كأنهموغيرهماالقرانويفاخرونهذابكلبياهونبلوالمكسب،
حسابكلوفوققانونكلفوقاوكأنهمخطوكلمنمآمنفي

وعقاب.

أوعاجزةأومقصرةأوفعيفةمترددةالدولةستطلفهل
علىواالختالسالرشوةفسادمنبهامايفتكاهامأومتفرجة
وساثلالتفقدانهايعلمواحاوكلاالعماق؟؟وفينطاق.اوسع
وبماومواهةشاةبكلألمفسدينايديعلىوالضربالمقاومة
واجدأهاالوسائلهأهأكثروماأصله«منالداءيقتلع

اشرناالتيالتطهيرحركةومنهاكاملة،حقيقتهاعلىلواستعملت
حدابعاالىالقانونيةالعقوباتتشديدايضأومنهاسابقأ~اليها

علىوصواهةقوةبكل~علىالكليالحرصمعمستطاع
وعدمأالداريين،والمختلسينالمرتشينمنألصغيرقبلالكبير



ابيرالتلواتخاذاكتشافهمفورالعدالةعلىهؤالءباحالةاالنتظار
فوربمحاكمتهموعمليأقانونياالمحاكموالزامشأنهمفياالدارية
والشفعاءالوسطاءلدخلمجالاياليبقىاوبهلاليها<تسليمهم
الاحالتهمدونوللحيلولةواالعتقال،الزجرتدابيرمنألنقاذهم
كلههذاالوباالضافةمجراها،حقهمفيا~الةلتجريالقما،
الرشوةبمحاربةخاصةفعالةاجهزةولةالل~ثاننرى

ساثروعلىوالمحليالمركزينشاطهاميادينبحيعفيواالختالس
االجهزةتلكتسليحويجباستثناءهدوناالداريةالمستويات
ليسقوميتشريعيبسالحواالختالساالرتشاءبمقاومةالمختصة

السجنعقوبةمنهاوخاصةالقانونية،العقوباتيلتشلفقطهو
اوتقمرتطولبكيفيةوالسياسيةالمدنيةالحقوقمنوالحرمان
مع-كذلكهوبلوالقضاء،القانوناحكامتقتضيهحسبما
التعجيل-واالختالسللرشوةالزجريةالقوانينبرجعيةالعمل
عليهمتطبيقهيجبمنواولهذا؟لكاينمنقانونبتشريح
غيربشيآمراعاةوبالءهوادةبالوذلكوصغاراكباراالموظفون
~اداريا-المجاليفحانيجبهذاكلوفيالةوالعلاطق

مباشرةالموظفينطرفمنيتعرضونالذينالمواطنينلشكاوى
للمساومةأووالمعنويالحسيللضغطسماسرتهمبواسطةأو
مصالحهملقضاءكرشوةالماليبذلواكيوسيلةوبأيةشكلبأي

ادراكهاعنيعجزونالتيالمشروعةحقوقهمونيلالحقة،
واألنظمة.القوانيننطاقفيأخرىعاديةبوساثل

ستبرهنفإنها~~ذمالجري>االمحاههذاالدولةاعهتفإذا
عاهةمنجهازهاتطهيرفيالجدكلمرةألولجادةانهاعلىبه



علىثورةطبعاسيكونكهذاوعملاالختالسوخطرالرشوة
تلوةالاليهدعرنافيماحتماوسيدخلوا~ين،النعاد
منالمشروعةبالوسائلاعلى)من(االنقالبوهواالخرى<
علىاالنقالبمنالنوعوهذاوقانونيةءواداريةءسياسية
عنهالتعبيريمكنالمجديةالفعالةبالوسائلةالغاسلاالوضاع
وال-والعنفالقوةعلىتعتمدالالتيالباردة)(بالثورةكذلك
واالنتقام«الكيدخطةعلوالاالرواحوازهاقماءاللإراقةعلى
واالعدامالبطشوساثلمنعادةالثوراتماتستعملهعلىوال
زائغةصوريةعدالةبواسطةخصومهامعالحساباتتصفيةومن

ودبريو.نفسفيلحاجةمحبوكةوموترات

ار~ة~الحربشنعنبهمانعبرالنجدكناوإذا
فإنناءوالثورةاالنقالبكلةمناحنالدولةفيواالختالس
بالرشوةالمتهمينفيالينحصرواانيجبضحايا~انالنكتم

المتالعبينجيعاليهميضافانمنالبدبلواالختالس<
لممتلكاتهاوالمتلفينألموالها<والمبخرينالدولةءمالح

واحدأيكونانيجبفالقانونالسواء،علىوالصغارالكبارمن
ساثرعقابهينالانيتحتمولهذاوزاجرا،بالنسبة~حاميا

واجباتمنعليهموبمابالقوانيناالخاللعليهميثبتالذين
والمجتمع.الدولةخدمةومسؤوليات.في

عسيرأ،حسابأا~~~~الفسادمحلىفالثورة
الةالعلوبواسطةءالقانون5~فيبجريرتهمسؤولكلويؤنحأ
ال~منالبالدفيالعامةالحياةتطهيرمنالدولةتتمكنوبهأا



عناصروباقصاء:افسأد»وجرثومةاالختالس«ورجسالرشوة،
منالقانونعنالخارجينايديعلىوبالضربحظيرتهاعنالشر
منهامجانبيتحققوبهأأبالباطل«والدولةالناساموالاكلي~

جومعنويوسياسيالغربفيويخلقاعلى،هناالنقالبجوانب
بهاتنطلقألتيالجديدةبالوثبةيليقطقسارجاثهفيويسودنظيف
آفاقنحو-والمفسدينالقسا«علىالثوريةتحربتهافي-البالد
نطاقفىنحياهاان1نرالقالكريمةبالحياةجديرةمشرقة
العام.والصالحوالنظام«القانون،



>>الونبا~<<
ذبلوماسية؟قزئةفي!لمغربهل
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عامة،األجنبيةالصحفبعضفييتعوضالمغرب
والتجاهلالجهليمليهالحمالتخاصة،منهاوالفرنسية

كله<هأامنالنتعجبونحنوالخبث،الغرضيغذيهاماربقل
الخسيسة،وبوأعتوالدفينةوأسرارهالخفيةأسبابهنعرفدهناما

قلماينالمغاوبة«النهالمسؤولييزموقفمنتعجبناالسيئةومقاصد»
الحازمالموقفوأصحابهاها«وجواثلالحمالت)تلكمنلهمكان
فيمقتنعينكانواواذاءالمصلحةوتتطلبهالواجب،يقتضيهاألي
وبمقابلتهذلك<هنموقفآياتخاذبعدمأنفسهمقرارة

غيرأنهمجهتنامننعتقدفانناءواالهالواالعراضبالسكوت،
الحمالتتلكيجهلالاأليالعاموالرأيهاا<فيمحقين _
منهميبدوماكلعلىالمسؤولين.والشكيؤاخذالسيئةواثارها
تقصيرهنوسياستهاوالدولةالغربعلىالمتواليةالتهجماتتجا»

وتسفيهلفضحها«أوحدهاعندإليقافهاالعملفيوتهاون
خاسرامنهمواحدكليوتاحقالحجروالقامهمبهاالقائمين
ماحورأ.

تلكعلىتردأنالمسؤولةالدوائربعضحاولتإنوحتى



والفعالةغيروأساليبفبوسائلالمنكرةوالتهجماتالحمالت
يواصلونوالغربالشرقفينوالمناوهالخصوميتركعا~ية
.يفعلونكانواعا)كثرعليناوالتهجمالحملة

جانالفرنسيالصحفيوالمعاندينالمخاصمينهؤالءومن
منفترةمنذفأخذالعداء،وحكامهالمغربناصبالذيتورالكو
(لومند)جريدةفيوالمضلألالمغرضةكتاباتهيوالالزمن،
فيوقلمهنفسهبهاومسخراسمومه،كلفيهانافثاالباريسية
الصحفيةالمؤامرةحبكفياالشتراكالبهدفعواالذينسبيل
وسياسته.المغربضدالخارجمنالمدبرة

الخارجيةالسياسةعنللدفاعأنفسنابننلاننريدونحئال
بماأمرهانتولحقعنهاراضينوالمسؤولينغيرألنناللمغرب،

أولهمالذينأصحابهاكذلكلهاوألنالباطلويبطلالحقيحق
.يشاؤونكماحقبغيرأوبحقعنهابادقاعمنا

الصحفيهوالتهجماتالحمالتلتلكتعرضنااليومفإذا
خامة،(لومنا)جريدةفيتور)كوال(جانوبمقاالتعامة،
وليىومباالةاكتراثمنتستحقماأكثرفوليهاألننافليس
بدافعذلكنفعلواغاالثأر،وأخذاالنتقامنريدألنناكذلك
نقيةتطلانإالنأبىالتيوسمعتهالوطن،علىالصادقةالغيرة
الذكرمنبهجديرونهمماأهلهد~رعليهتضفيطيبةطاهرة،
العالم.فيالجميلوالصيتالحسن،

والمغاربةللمغرباليومالمتنكرالصحفيذلككتبهومما



الشهريةالطبعةنشرتهمقاالأولياثه،منوبدامعنفهفيلحاجة
.المغرب(عنوانتحتتصدروهىالجريدة،لتلك
نظرفي-هذاوخالصةبلوماسية)اللعزلتهامتداديشاهد
فيبهتقذفخارجيةسياسةيسلكءفقماالمغربان-الكاتب
المؤتمرعنالمغرببتغيبهذاوفسرمستمرة،دبلوماسيةعزلة
بعاصمةوالذيابتعنوعهمناألولكانالذيالكبيرفويقياأل

المغرببينثقالعالوبصعوبةاألفريقية،الوحدةلتنظيمالحبشة
الشوقفيالقادةبعضطرفمنوباعتبارهالجزائر،وجارته
عمومفيلهيتعوضوبمامحرر)،غيريزال(مابلدااألوسط
منوبحرمانهبموريطانيا<مطالبتهبسببانتقاداتمنأفريقيا
البيضاء،الدارمجموعةفييجدهاكانالتيالدبلوماسيةالعمدة
هز»فيالمغربيحيط-الفرنيالصحفيرأيفي-هذافكل
بدولصالتهتوثيقانكماالعزلة،بنطاق(563سنةمنالفتوة
ان-الصحفيذلكعينفي-شأنهمنليسالغربيةالكتلة
أوجزوقدالثالث)،(بالعالميسمىماأقطارثقةاليهيعيد

أربعةالجاذبيةأوالمصلحةمراكزإنبقولهرأيهالمذكورالصحفي
والعا(وإفويقيا،ءالعربيالمغربوهي:للمغرب،بالنسبة
اعم.بصفةالغربيالعالممعوأوروباالعربي»

قيلفقدأبابابأديىيقياألفرا.اؤتمرعنالمغربتغيبأما
وسياسةنيه<موريطانياموحضورعليهاألساميالباعثذ1

وفاشلةعقيمةنانظفيسياسة،موريطانياقضرحيماالتغيب
أماماالنجاحالىبالمغربتؤديسياسةوهيبها،نددنالماط

الحضورلحريقعنبهااالعترافعدمبدعوىموريطانياوجود



جداميةالتيجةكانتوفعالالدولية<المؤتمراتفيبجانبها
والمحافلالجاسمنكيرمننفسهدطا~باذ~

ومملحته<بمركزهمفحياتامةعزلةفيييشوأمبحالدولية،
قدبالخرقاءإالتوهفأذيمكنالالتيالخطةوتلكونفوذ«،
الخارجيةالياسةأعاثممن~أسفبكلهتزالوماكانت
عدمأذتدركالقداللتينالتقليديةودبلوماسيتهاالمغربية

واذ0شيآالوطنأمالىبعودتهاوالمطالبةنيابمورطااالعتراف
~آخرشيآاالوليةوالؤتمراتالهياتفيالمغربشاركة
آوالمحليةاالعتباراتكلتفوةالتيالعليامملحتابجوهر
باستمرارالمقاطعةخطةيتامع:ذالمغربيتعلمولهذاالمؤقتة،
ودبلوماسيتهالخارجيةالياسةجعلعامخالفتهاالىأحيانانافط
منبالمغربوقرجازوالتاقض،واالرتباك،االرتالعلىتقوماذ
الخلفيالفذمنقليلبعدبهلتدخلالواسعاألماميالباب
التحاقهثمأبابا«أديىلمؤ~المغربمقاطعةهذاومالالضيق،

الىمظماتهافيوبمثاركتهاألفريقيةالوحدةمياتىعلىللتوقيعبه
كمايقلمااهأاعلىوليقىوشاركتهالحانيامورتوقيعجانب

سياستا~ففيذلكويعب~~~ةاهطالحفيمومعروف
واذللسابق«الفضلاذالبياذعنودها«،وغنكياسةا~ر~

~فوعيدخلكمنر.لالضيقالخلفيألفذمنسربمن
ألمؤد«لمنبلالمؤسفلمنوانهالواسعاألماميالباب«زأسال
قالكماهيتوفالذيالمغربموحظهأايكوناذجدا

عائلةو~ونفوذ«ميتذاتدولةعلى~نيالفالصحفي
بتاريخيقاسأذبمكنالتارغاوقلكوعريقة،متأهلةملكية
يقية.أألفألوحدةعظمةأعضاءأكريةمنهاتتألفالتيويالتأال



فيرجعبلوماسيةاالبالمفعزلةفيالثانالسببوأما
معثقالعال(بصعوبةسماهماال-توركوالجانحسب

الذيالنبيلبالموقفيذكرأنالىأحديحتاجوالالجزائر)الجارة
نشيرأنويكفيأ~»اطنوتحريركفاحقضيةتجاهالمغرباتخذه
فيتهاوامكانوساثلهاوجيعأرضهاجعلتقابالدناأنالهنا

الكافحالجزائريالشعباشارةرهن-والخارجالداخل
منبكثيرضحىبلواالسعافية،والسياسيةالحربيةومنظماته
معتضامنهسبيلفيومعنوياحسياكبيرأذىوتحملمصالحه،
وتأييد،عونهنالمستطاعفيمابكلوامدادهاالمناقلةالجزائر
بكل-بالمفواصلهالذيالنبيلاألخويالموقفهذاكانوقد

بأنقادتهاعلىيقضيالمستقلةالجزائرتجا»-وحاساخالص
انصافوعلىبالجميل.االعترافعلىالناسأحرصيكونوا
وجورا<ظلماالمغتصبةأراضيهعلىاالستعمارعدوانمنالمغرب
مسألتهاوتصفىالبلدينبينالحدودمشكلةتنعدمكانتوهكذا
يوجبهكماوالتصافيالتناصفجووفيأحسن،هيبالتيالمعلقة
والكنوالضراء«السواءفياألخويالتضامنبلالجوار،حسن
غداةالجزائرفيالمسؤولونفأظهرهذا«بخالفساراألمر

بهذامخالفينالحدود«مسألةبحثمنامتناعكلاالستقالل
واتفاقات،مواثيقمنالتحرير،~بزمنعليه«وقعواما

وعهواءوعودمنوكتابةرسمياوقتشذبهالتزمواماكلوناكثين
علىستيالء9اوهووأخطر«أشدهوماالىكلههذاتجاوزوابل

اجواثرالىوضمهااالستعماراغتصبهاالتيالمغربيةالتخوممناطق
كجزءالفرنسيبالترابوالحاقهاعليهاسيطرتهامدةطوال
ءالمسلحةالعناصرمنعصاباتارسالوكألكمنه«يتجزأال



لتحريضالمغربيالترابداخلالالمدر،اللباستحتبعضها
بعضالحتاللأوالدولةعلىوالعصيانالتمردعلىالسكان
علىواالغاراتءبالمغربالتحرشاتهز»فكلالمعدنية،األراضي
كما-مراقبينوالمسؤولينغيرأفرادأعمالمنليستأراضيه
المدنيةالجزائروسلطاتحكومةعنهاتسألأعمالهيبل~قيل

تلكعنالطرفتغضأنيمكنهادولةوأيةوالعسكرية
بالتجاوزيقابلها.نالمغربمنيرادحقالمتكررةاالعتداءات
العليا؟والمصلحةالوطيآالواجبعليهيحتمهماويغيرواالغضاء
مسألةوليدةهيإنماوالجزاثرالمغرببينثقالعالفصعوبة
تصرفاتمنالجزائريةالسلطاتفيهاتواليهوماالحدود،
اثه.قدرالوخيمةعواقبذاتوتهجمات

الىالعربيالشرقأقطاربعضقادة(نظرة)يخصوفيما
باطلة،بلغطثة،نظرةفهيعور<<أدغيريعتبرونهالذيالمغرب
وافطراباتهاأوضاعها،فياألقطارتلكيشبهالالمغربأنذلك

أنعلىالحرصأشدوحريصهذا<كلمنعررفهووخالفاتها،
ومؤامراتوخالفات،مشاكل،فيبنفسهالزجعنبعيدايبقى
ووحدتهاللعروبةنجاحأقلوالللعوب،خيرأدنفيهاليسر
األقطارلبعضالسيطرةوتدبرترادستارهاوتحتباسمهمااللتين

ليىهذافكلأكثر،والأقلالفيهاواألشخاصواألحزاب،
فيويتخبطشبكته،فيويقعالمغرب،لهينخدعحقبسر
بحرتيحتفظأنذاتهاوللعروبةلنفسهالخيرفمنولهذاورطته،
وهكذاوأذىخطركلعنباستقاللهويتعدسيادته<علىويحافظ
واذاالعربية،الدولبجميعالصلةحسنيكونأنللمغربيمكن



فليعلموامكروهاللمغربيضمرونمنبعضهاقادةبينوجا
مشرق،المشرقوانخائبون،مسهاهموفيغطثون<أنهم

والتقوىالبرعلالتعاونداثرةفيإاليلتقيانفالمغربوالمغرب
انالقادةألوالثكافهامهنريدوعاوالعدوان،االثمعلىال

المشرقعربعلىيطبقأنونريدحقيقتهعلىندركهكماالتحرر
واقامةالمقنعة،أوالسافرة،الدكتاتورياتفرضهوليسوالمغرب
الحكممراكزفياألشخاصوتنصيبالوحيد،الحزبمنظمة

والتحررالزائفة،الحريةبامنمالشعوبواستعبادوالسيطرة<
المزعوم.

العربية،األقطاربعضمنحظابأحسنأفريقياوليست
واتجاهات،كتلبينوموزعةنفسها<علىمنقسمةكذلكفهي

مفروضةشخصياتوبهيمنةوحيدة،أحزاببسيطرةومرهقة
آخروقتكلمنأكؤمسماهايطابقاسمهاأصبحبحيث
يقالهذاومثلوالتوحياءوالتكتلالتجمعمحاوالتعنبالرغم
المزمنة،عاهاتهاومعهاولدتالتيالبيضاءالدارمجموعةفيكذلك
القاتلة.آفاتهابل

للعملمجالأييتركالشأنهذلكأفريقيأوعربيفعالم
الدول،عالثقفيالمكينواالستقرارالبناء،وانجهودالواضح
واألزماتالمشاكلفيهاوتؤشووالطوارى،للتقلباتتخضعفهي
دولةكلأنهذامعنوليسالصالحة،الحلولتعطاهاالالتي

تصبحلدرجةالدولمن.بغيرهاحتمامالتهاتسوءلذلكتتعرض
بلغتمهمااليومعالمفيتعرفالفالعزلةوانفراد،عزلةفيمعها



عانا»مامعهوالمغربالتفرقة،بواعثوقويةالخالفأسباب
لسالتقليدية،ودبلوماسيتهاالخارجيةسياستهجراءمنويعانيه

والالعربي<للمغرببالسبةالتوركوالجاززعمكماعزلةفي
فمالتهالسوداء،وأفريقيااألدن،الشرتىمنلغيرهبالنهبة
يراهوماتقدير،.قلعلعادية.وطيبةالهوااهذهبجميع
تمليهتحافلهوانمادبلوماسية(عزلة)و~توو)الكو(جاز
العتباراتوالمغاربةالمغرببهايأوى>.مبحالتيالمغرفمةالحملة
شق.وبواعث

الفرنسيالصحفيومبالغاتلتقوالتاستنكارناومع
منالتقليديةو«بلوماسيتهاالخارجيةسياستنافبرىءالكورفانناالمأ

لهايعجلبأنونطالببويلها،نناديبلآلفات،واالعاهات
دولةأليةتوجدوهلجرثومته،منالداءيستأصلالذيبالعالج
لهاتكونانلمجردودبلوماسيةخارجيةسياسةمغيرةأوكبيرة
بغيرأوبحقمنبثرنسفراء<وأشبهوسفراء~الذات،قائمةوزارة
ارب؟انفي~



الطرفىاخلفوإذااهدافو~:

.7965ئتبر30االتبن.52العدد:،0هنور7ا0~

ءعارفالسالمعبدالشيرأجرا»صحفيحديثفي
ذكروردتونسيةجريدةمندوبمع،العراقيةالجمهوريةر~
بكلفأدىبالشرقمرتينجربالذيلالتحادبالنسبةالمغرب
فييقملمألنهءوالفشلوالخيبةوالشقاقالخالف،الأسف
وا(تجانس،الوئام،عناصرعلىوسيرهونظامه<ءأساسه

واالستقرار.

أيةوفيوقت«أيفيعارفالرئيسالصحفيسألوقد
العربية؟الوحدةفيتندمجأنالمغربألقطاريمكنداثرة

آلمياةانهياربعدتاثمة،~بيةوحدةتوجدالانهومع
حرببلالقطعةواستمراو(،5ء3.بريلفيعليهالمتفقالالي
القاهرةبينخصوماالوسائلوبأ~الصورأرذلفيالكالم
يسالرطرفمنبينهاالوساطةمحاولةعنوبالرغمودشق
الؤ:لذلكعلأجاباألخيرهذافاذعارفالالمعبد
بقوله:

شي>،.يهذايعارضالاذيجبعادية<وجهة(من



هل«اليدعرهشيآوكلمتحرر،كذلكوهوعربي،فالمغرب
و~كالالشقاوةمنأنوغيرجديدةنجوماتنشاورايتناةالوحل
منمتألفةالبالدهذهانتذكرالاضطرالمغربفياالنسان
لاللتحام،ةمستعلانهايلوبحالأجزاءأربعةمنبلأجزاء،أربعة
حقاتجتمعانوالجزاثروالمغرب،وليبياتونس،تستطيعفلكي
بحهورياتكلهاتكونوانمتشابهة،شروطلهاتتوفرأنيجب

فالعالماألجنبية«العسكريةالقواعدمنمحررةتكونوانديمقراطية
الكبير<والمرسىبنزرتنوعمنوهاثنمحيتالءمأنيمكنهالالعربي
أحدالحيادوسيكونكلية،محاياايكونأنعليهيتحتماذ

شخصيته).فياألساسيةالجوانب

بالنسبةالمغربأقطارعنعارفالرئيستحاثبهأا
الفضاءوتمأل<األدنىالشرقبالتشغلتزالماالتيالعربيةللوحدة
أسفبكلوكذلك،النبيلة،والنداءاتالساحرة،بالعباراتهناك

قالكماتقعولنتقعلممعجزةوقوعانتظارفيالخطيرةبالخالفات
يومالعراقيالرئيسالالمفتوحةرسالتهفي(األهرام)تحريررئيس
الوساطةسبيلعلىالناصرعبدجمالالرئيسيحادثمصرفيكان
المتحدة.العربيةوالجمهوريةالبعثيةسوريابين

منيخلوالالمغرببعروبةعارفالرئيساعترافوان
عربمنألحدملكاليستالعروبةانومغزى،~مدلول
جمالالرئيسهوكانولوءقادتهمنواحدأليأوالمشرو
وبالوحدةالعروبةبفكرةيستأثرأنءعارفالرئيسأوالناصرعبد

فالعروبةاآلخرين،العربدونويحتكرهابهمايتبدوانالعربية



ليستالعربيةوالوحدةوالمغرب،المشرقعربجعبينمشاعة
الثانعلىأحدهاتفرضأنيمكنوالفريقدونمنهمفريقاتهم
وتسييروتنظيمتفكير،منالعربيةالوحدةتكونانيجببل

األقصىوالمغربومجدية،وصحيحة،ءسليمةتكونحتىالجميع
ينساقأنمطلقايقبلالبشخصيتهويعتدبعروبته،يعتزاألي
منأذيكونغيرمنأوالمستقبلالحاضرفي-وحدةأيةالىياقأو

ءالمسيرينادتهاةومنالبارزين،أعضاثهاومنلين<األومؤسسيها
ومسخراوتابعا،منضما،يكونأنوطننايقبلالاخرىوبعبارة
يتفقسيرايسيراغابهذاوالمغربصغرى،أوكبرىمجموعةألية
يجهلونواألينالقويةشخصيتهمقوماتومحالتاريخية،أمجادهمع
الفهم،فيخطأيرتكبوناغاالمشرقفياطقيقةهذهيتجاهلونأو

يشعرون.الأويشعرونحيثمنوالتقديرواالدراك

عردليستوالمشرفىالمغرببينالوحدةاذنرىوهكذا
راياتبعضبهااذتزدالتيالىتضافجديدة(نجوم)~لة
و~نا..هيةذلكتفوتىسالةهيبلالعربي،اشرتى

المغربيكونأنالشقاوةمنالعراقيالرئيسيعتبرأنواما
تحتفظهذا،معالمنوبية،األقطارانفالمالحظوأجزاءقطعا

العملوتواصلالصالت«هذهتمتينعلىوتدابالطيبةبصالتها
هذهمنوضعهايجعلالذياألمروتعاونهاتضامنهاسبيلفي

تدابرفيتعيثىالتيالعربيةالبالدوضعمنبكثيرأحسنالوجهة
بعينها.الشقاوةهيوهذهوتطاحن<وتشاكى،وتقاطع،

األقطارجيعفيالجمهوريالنظامتعميماشتراطوأما



الوحدةألنالصحيح،التفكيرمنفليسالوحدةالىالمدعوة
مسألةهيبلجهورياتوغيرجهورياتمسألةكذلكليست
كماكيان،وأيعنوان<أيتحتوالسياسةللحكمصالحنظام
عندهذاكلتوفرفاذاوعمل<ءوارادةووعيشعورهمسألةهي

وتيسرتالتوحيد،أموسهل-نظامهمكانكيغما-ءالجميع
والمعنوية.الحسيةعناصر»

العربيةالوحدةطريقفانذلككلعنالنظروبصوف
بغيرفيهيسيرونالعربيالشوققادةنرىالذيالطريقهوليس
بدلببعضبعضهماشتغالبهأاونعينتيجة،والتوفيق
قصدالداخليةوبمشاكلهمالخاصة،وبشؤونهمءبأنفسهماشتغالهم
األهداف.وتحقيقاألحوال<وتحسيناألوضاع،تصحيح

الجميع،عندالنيةحسنيتوفيأنيجبهذاالىوباالضافة
هذاكلبهمويدمعاألخوة،بينهموتجمعالثقةبينهمتسو«وان
مضى.الذيمنأكثريومكلوالتعاونوالتقارب،التفاهم<الى

اقتصاديا،متخلفةكلهاالعربيةالبالدانتأكرناوذا
مناليهتحتاجما.دركناسياسياومضطربةاجتماعياهومتأخرة
هذهوخطسوءهنبسرعةبهاللخروجومتضافوةجبارةجهود

العراقفهذاءالمقال،يتضحوبالمثالرية،المزالفاسدةاألوضاع
الجمهورياتواحدىءعارفالسالمعبدالرئيسبلدنفسه«
حديثهفيدولتهرئيسيكتملمالمشرق«فيالثوريةالعربية
المتبعة،المتطرفةالسيادسةمثاليسايرانيستطيعالأنهالصحافي
وحجزءوالتقشفالتأميم<سياسةوهيالجزا~فياليوم



التحولفيوأساليبهءسياستهبلدفلكلالخاصة،ا~ت
عارفالسالمعبالسيدقالكماوالتنظيم،التبييروفيوالتطور،

بأنلهتسمحالخاصةوضعيةأمامنفسهيجدبأنهحرح-يالل
بعدوحدةالمراحلقحمنلهاالبلباألشياء،ويسرعيعجل
وفياالشتراكيةال-اثهشاءان-النهايةفييصلأنالأخرى
الثوريا~ديالعراقاننغفلالأنينبغيهذاميبل

التيالعالميةالبترولشركاتمحالتعاملعنينقطعلماالشتراكي
وينأىبهاءصالتهعلىيحافظوفذاءالماليةموارد»أكبرمنهايستمد
وأذى.سوءكلعنبما

يواجهزالما-رئيسهباعتراف-العراقفانذلكومع
منيتبرؤونالعراققادةوالكنالعظمىالبطالةمثكلة

عهاعلىخصوصاالباثاالنظامبهاويتهمونمسؤولياتها،
اال~صادءتدبير-نظرهمفيأساء-الذيقاسمالكريمعبد

مشروعاتللعراقكانتواذااالستقرار،عامفيبالبالدوقذف
لصالحلتنفيذهاالضروريينالفنيينعلىيتوفيالفانهوتصميمات
ءمليفالعراقهذايتمأنوالالزراعي،والتجديدالتصنيع
يمكنهالحالههذاوبلدعارف،الرئيسزكوكماوالبؤساءبالنتراء

وبشؤونهبنفسهاالشتغالالالحاجةأشدفييكونأنإال
الفنيينوبأعدادسكانه،منوالبؤساءالفقراءوبكثرةءوبمشاكله
واالصالح.التنميةبراهجلتنفيذ

~~~ينصرفأنشيآفيوالمصلحةالسياسةمنفليس
تتحققالالتيالمعجزةقبيلمنتحقيقهايعدوحدةوراءالسيرال



بالقاهرة.أخيرا0وجودأثا،عارفللويساألهرامقالتكما

العراتىفيالمسؤولوذيتنافىاذالمياسةسوءلمنانهبل
الغرببقضاياويشتغلواألتخلف،معضالتعنهماله

بةبالمغارمالتهمومعرفينالخامة<شؤونهفيالتدخلمحاولين
إاثهقدرالعقباه،محمدالماالى

بصفةهايتوخافاشدةأيةماأحديدريالعامة،وبصفة
الفتة،نقلمحاوالتفيوقادتهمالمسرةعرببعضعامة

وكذلكالمغربيةاألقطارالىاالستقراروعدمابواالقط
فيهااكتسنتالتي0والسغالوغييا<غانا،ملاألفريقية<
أباذوالخارجالداخلفيالدولةو.منسالمةفدمؤامرات
مدريابينمنشرقيةعربيةعامروجودعنوالتحقيقا~
الكبار.

فنفيومهارةبراعةعلىةمتوفىالعناصرهذهكانتوإذا
الفوضىإحداثوفنالدول،وأمنسالمةضدالمؤامراتتدبير
ن1العناصربتلكجديراآليسداخلها،االستقراروعدمءوالفتنة
فيالعربيالعالمتناوىءدولةكلتجاهومهارتهابراعتهاتستعمل
العرب.كلمةيفرقأنشأنهمنماكلمنوتستفيدذاتهالشرق
شراأحياناويجعلهمبعضعلبعضهمويلطعضدهم،ويفت
واألعداء؟الخصومألدمنآنفسهمعلى

تقديروالستحقتنفسها،الىألحسنتذلكفعلتفلو
المشرق.منأكثرالمغربفيالعربواعجاب



<0>>الونبا~
إنرالدواندورالباغيعلى
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أن.البلةبنأحدالسيدأبىالماخياالثنينمساءفي
وقفوقتماوذلكوطويتهبسريرتهويجهروجههعنالقناعيكشف
المغرب<ويتهمليهاجمالجزائربعاصمةوالتلفزيوناالذاعةأمام

العباراتاستعمالعنيتورعأندونءوالجيشوالملكوالمغاربة
إطالقعنيحجمأنودونالذوق،عنالنابيةواأللفاظالخشنة،
وجدتالتيواألحقادالضغائنمنجوفهفييختزنهكانلماالعنان
ومجاالمنه،تنسابمنفذاالمناسبة،تلكوفيالمساءذلكفي

إليه.تنطلقوهافافيه،ترويج

أكرشياكله<بذلكبلة.<بنأحديفعلاالحقيقةوفي
وكابهيمىكاذبماوالصدعوغفيه،يرهكاذماإظهارمن
ندريه.طعا

لماتهامات،منبهد~ادعاءاتمنبهتلفظماوإن
تقوالتبحردكانواغاصحيح،أساسإلمستندايكن

أماملصاحبهافاضحةكلهاكانتات،ولوتراهاتوتخرمات،
ديونمنخاصةبلةابنكاهليثقلمايعلمالذيأجعالعالم



معركةزمنسواءوجيشهوملكه،وشعبهزبىل1زهور~~

بلةابنبهرميماكلفإنولهذااالستقالل،بعدأوالكفاح
غيرالواقعفيبهيرملماللسانقذائفمنوالمغاربةالمغرب
الخيبةبغيرفيهيبلىولمحكمه،غيربهيطعنولمنفه،
ومعنى.حساوالفشل

بلة<ابنالردعلىادعاءاتالمغربيةالرسميةاألوساطوقدتولت
وساثلهنرأتهبمامناوراتهعنوالكشفاتهاماته،ودحض
وايضاحات.تصريحاتمنبهوقامتوأساليب

منأ~بلةابنأحاديثفيور«عماتجاوزنافإذانحنأما
ءساقطةمغرداتمنبلجافةوعباراتألفاظمن-أسبوع

السزاةبلغةمنهاالسرقةبلهجةأجدرهيوضيعةواصطالحات
أباطيلمنوروجهبهتحدثعماننميالفإنناوالرؤساء،
ولمغالطةوالمغاربة،بالمفعلىتهجماتهتبررلمحاولةومزاعم
السياسيةاألزمةحولوالخارجالداخلفيالعامالرأيوتضليل
ألثاثوةالمعارضةبينالجزائرفيجديدمنانفجرتالتيالخطيرة
القائم.الحكمونظام

الفارطاالثنينمساءحديثهفيبلةابنوزعمهادمحاهفما
توجاالحسنمواليجنود(إنقال:لقدبعل؟فيماتصريحاتهوفي
لنعلمموضحا:(وإنناوزادحدو«نا)منأمتارعشرةبعاعلىاليوم
وتاسركان)كيفماجيئىأينخشىالأنناكماهذاءيعيماذا

وهذاالحدودفيجيوشنافرقنحشاآنهنايرادإنه(مدعيا:
ضدمعبوشارةدعاية،تغذيةبذلكيرادبلأبداءنفعلهالما

علىلنضعونناأبداءأقبلهالما-بلةابنيقول-وهذاآخر،



ذاتوزو،بتيزىالتموأحركةإذهلوهوالسؤال،هذا.نفسا
إعاذدبالمغربشوهدأسابيعفمذ...الخارج؟فيوتوابعذيول
فونيتعرالجزائريينمنوألوفاماتبأذووحي
للغصب.فيه

بلفةبلالعادية،بلهجتهالمرويةبلةابنادعاءاتهذه
بهذااال«ماءاتتلكأردفثمالصحافة،فيوردتكماالكتابة
المقيمينبةالمغارفدتدبيرأينتخذلن(إنا:المريحالتناقنى
~ه~آبطلهمهمنهمالفوخينمةواذبآلجزائر،
الجزائرية)بابحسية

ا~يعاملواأذالجزا~يعذالكازمنطالباوختم
عبارته.حمباخاء<بأىالمغربي

بلفطبيعيالحدودفيالمغربيالجيشمنفرقوجودأما
عناصرطرفمنالمتواليةاالعتداءاتأوال،ها:لسببينوريفس

ثانيا،ترابنا،منعديدةواماكنحدودنا،علىاثريةجنعسكرية
مناطقفيهبماالمجاورالقطرفيا.منتهددأصبحتالتياألخار
منالمعارضةموقفعللحرأتالتيراتالتوبسببالحدود
مرابطةأنمناألخيرهذااستنتجهمافإنولهذابلة«ابنحكومة
ءحكومتهعلىالتشويشإلىيصدفحدودناعلىالمغربيالجيش
ضدتستعملالحقالحدودفيعسكريةقواتحشدعلىوحلها
سميةالاألوساطكذبتهباطلاستنتاجهوإنماالمعارضةقوات

لمالتيالعالميةالصحافةمنهوسخرتبهشهرتكماالمغربية»
يعانونالذينالحكامعادةمناالدعاءذلكترويجأنتكتم



للتمويه!لحقائقتشويهويحاولونا~اخل،فيوا.زماتالصعوبات
مجردواعتبرتهالكرام،مرالصحافةتلكبهمرتولهذاوالتضليل
والمشاكلالخالفاتفيالمتخبطينالحاكمينتقا~منتقليد
اخلية.الل

بةللمغاربلةابنمؤاخذةمنالعجبأشدلتعجبوانا
شيايفعلاأنهحينفيبحدودهمالعكريةالحراسةتقويةعل
كلعنوبالرغمباستمرار،عليهاالجزائريينالجوداعتداءلمنع

السبتساءأيبيومينبلةابنخطابوقبلواستكار،احتجاج
للجشتابعةالجمالمنجوالةفرقةاعتدتهشتبير(8

قصربجوبوكدقتريةإلىفدخلتالمغربيالترابعلالجزائري
نرتىحركةأذكماالصباحؤانحبتثمبهاوباتتالسرة
الجزائرية،المغربيةالحدودلحولعلىتمتدأخذتالجزائريالجش
القوات~يزيومياترسلأخرىفرقابأذمالحطوذكذلكوأخبر
مديةمنمقربةعلشوهدتفرتىومنهاطق،الماهز»في:المرابطة
وكذلككسواديمنالشرقيةالضفةوعلالمغربيةالسعيدية
الفرقاأذكماالحدود،علبغال))الواتعالمغربي(دزوجكزالقبالة
وجبلبفكيكالمغربيةالمراكزقرباستقرتعددهايعرف
بلةابنقالهماأذءرتدلوحركتهاالفرتىهذهوجيعسير،ابن
كماالراتع،يطابقالالحدودإلىالجشفرتىيرسللنأنهمن
علالمرابطجيسهتقويةمنالمغرببهويقومتامماكلتبرر

الحدودعلىاالعتدادمواالةفإذهذاعنالظوبصرفالحدود،
لسالجزائريينفيطمنإليهايةالعكالفوتىوارسالالمغربية
ال<زهر~ة~بزة~لالذياألمرآخر،فيشعباييرأذإالشأنههز



~كر.غيرأوشاعرايفعلهماهوأسفبكلروالكنهأبدا،يقبله

المعارضةحركةيانابأنهللمغرببلةابناتهاموأما
.ساس،أيلهولسدليل،أيعليهيقومفالالجزائرفيالعاثرة
العالم،يعرفهبماكفاحهافيالجزائروأعاذأيدالذيالمغربألذ
اتهمعاشيايفعلأذيمكهالو.تباعه،بلةابناليومأنكرهماز
بهقصدرخيصاتهامهوإنمابذلكاتهامهأنيعتبربلباطالبه
اشؤوذفيبتدخلهابلةابنحكومةإلىالموجهةالتهمةدمع

فحب،بةالمغارالمسؤولينمنموجهةليستتهمةوهيالمغربية،
أحدايتأعلنفقدالجزائر،فيالمعارضةرجالمنحقبل
إليهالموجهةالتهمعلىاالجابةيتطعلمبلةابنأنباسمهاطقالما
المؤامرةهز»فيهالحكمفدالمؤامرةبتدبيروامحامةالمغربمن
الخطد~ته~بالجزائرفروعالهاأنقيلالتيهأحدآيتيقول
الديماغوجيةغيريعنيأذيمكنالبلةابناليوميدفعهالذي

واالفترا>.

الذيهوبلةابنبأناليقينلأحد:(إنآيتأضافوكما
معالديبلوماسيةالعالقاتكلعلىيحملحادثأيخلقيريا

ويفرونحولهمنينفضونالذينشتاتجعمنويمكنالمغرب<
علىلبرهانالثانالحسنالملكمعصعوباتقياموأنءمنه

يؤيدأنللمغربيمكنوكيفالجزائرية.)الديبلوماسيةإفالس
ضدوالموقفالرأيفيمتفقانو~بلةابنضاأحدآيتحركة
منالمغتصبةالمناطقوبعودةالحدود<بمراجعةمطالبتهفيالمغرب
بالجزائر.االستعمارعهدفيترابه



سةفيا~أثريةاألزمةأثادأحدآيتينهىالبفالمف
أنهأعلنماعكودلكفيها،اليومبأزمةشبيهةوهي،(56(

ترابايعتبرهعا~ءأيعنتونىأوللمغربتازلكلفريعار
المغرببأذمذكراالموقفهذاأخيراأكدوتدجزائريا،
بالحدكذلكتطالبتوسوبأذبتياوف،يطالب

معالمفاوفاتمسألةإلىأشارأذوبعد(((«رتم
كاذإذاقلتلقدبقوله:~ححديهماراجكماينالقط
ماليترعوااألزمةهذهمناالستفادةوذيريدوالمغاربةنيون~ل
ميانةأجلمنمتحدينجيعاسكوزفإدناالترابمناشط
تغيير).بدوزكاذكمااليومظلهذامجاهوموقفارابا،وهاة

نفسبموقفوشبيهواضحالجزائريةالمعارضةفموقف
نرىوهكذاشرعيتها،عدموتعلنبها،تعترفالالتيالحكومة

الخاصةالمغربمطالبضدالجزائرفيانموحلوالموقفالرأيأن
أنوحيثاالستعمارزمنتوابنامنالمغتصبةواألراضيبالحدود
اثريينالجنشؤونفيالمغربيتاخلأنيعقلفكيفقلناكمااألمر
فيانمتحل~رأيناكما-معاوهافريقعلىمنهمفريقافينصر
بحقوقهالمطالبالمغربتجاهبهاالعملفيومتناصرانالنظروجهة

الجزائرشؤونفيالغربيتاخلأنكذلكيعقلوهلالشروعة؟
الحكومةبيناالخالفشقةويباعدوجالهاءبينيغرقبما

التيالخطيرةاألزمةلتسويةبتوفيقسعىالذيوهوفيهاوالمعارضة
الافمؤا~ةاكتشاف.ثرسوتنالجزائربينأشهرمنذنشأت
فيها؟بالمشاركةالجزائريةالسلطاتواتهاوبورقيبةالحبيبالوثيس
ماضياالموجهةاالتهاماتهلنتساءل:أنبنايجدوالمناسبةوبهز»



علىتستندالالجزائرسلطاتإلىالمغربمنوحالياتونسهن
بريشةالسلطاتهذهكانتإنوحتىدليى؟عليهايقوموالواقع
أنظمةضاالمدبرةالمؤامراتفيالمشاركةتهمةمنإليهتعرضعا

منالجزائريالتراباستغاللفإنالمجاورة،البالدفيالحكم
نفسهالتوابهذافوقرعاياهايتصرفالتيالمشرغبةألدولبعض
منوليسالجزائر،بسيادةيخلالدولةداخلدويلةقياميشبهبما

الشقيقةجاراتهامعوالخالفاتالمشاكلكثرةلهايجلبأناالشأنه
بينسائدةتبقىأنيجبالتيثقالعالومتانةحسنإلويسيآ
مافإنهذابخالفاليوماألمردامماوالكنالمغرب،أقطار
المغربيالشعبمعاملةمنالجزائريينمواطنيهبلةابنبهينصح
يحتاجونداءواد،فيصيحةإالليساآلخاهمنيمكنمابأكشو
القولبمجر«إخاءالإذءسواهقبلنفسهبلةابنمنالتطبيقال
إاليعتمدونالالجميلبالقولحبونيرإذوالمغاربةءالفعلدون

كانفإذاأخرىجهةومنجهةمنهأاالصحيحالفعل
كيفماجيشأيمنيخافونال-بلةابنقالكما-الجزائريون

اشتهروااألينوهمأحدمنيخافونبةالمغارأنيظنفهلءكان
والبطولةوبالشجاعةوالحروب<بالفتوحاتوحديثاقديمانيااللفي

فاتحزيادبنطارقأحفادبةالمغاروفيمثيل؟لهماوجدقلمااللتين
مؤسسعليبنالمؤمنوعبدثغينطبنويوسفلس،األند

تضمكانتوالتيوقتهاهفيفريدةكانتالتيبيةالمفاألمبراطورية
الوسطىهأفريقياإلوتمتدوالصحراءأفريقياوشمالامبانيا<
بنومحمدالزيان،وحوأمثال~~والتحريرالقاومةأبطالوجد
سواهمنآكثروذاكعذايعرفبلةوابنالخطابي،الكريمعبل



الجيشىفيأ«جودان..0دالضباط<صغارمنكانوأنهخصوصا
ميادينفيبةالمغاروبطولةشجاعةوقدرعرفالذيالفرنسي
ستادامتالتيالمغربيةالمسلحةالمقاومةزمنسواءالحروب
العسكريةالفرقفيهابماالفرنسيةالجيوشضدسنةوعشرين
أطوارها<أبرزمنبالريفالتحريرحوبكانتوالتيءالجزائرية

الذيالحسنالبالءبةالمغارفيهاأبلىالتيالعالميةالحروبزمنأو
ءالجاحدونأنكر»وانوالدهوراألجيالمرعلىالتاريخبهيشهد
منلغرقالمغربإرسالعنيتحدثوهوبلة،ابنأبىوإذا
أماميغلبوالمالجزائريينبأنيذكرناأنإالالحدود،إلجيشه
سبيلفيالعصاباتحربأثناءالفرنسيينالجنودمنألفثماغاثة
وحربالمقاومةحركةأنوهيالحقيقةبهذهنذكرهفإنناالتحرير
قليالإالتطواللمإليهاالستقاللعودةقبلالمغربفيالتحرير
نذكرهكماالجزاثرءفيالمماثلينوللحربللمقاومةبالنسبةجدا

قدرال-القتالميدانفيبةالمغارمواجهةأنوهيأخرىبحقيقة
واألحداثالشبانمنغيرهمبمواجهةشيآفيشبيهةليستاثه
كماالجزائرفيالفرنسيالجيشفرقمعظممنهميتألفكانينالل

مومعلوم.

بينحربياهمطدامأييحدثإنجدأنستبعدكناوذا
بكلاألخذعنالمغربيصرفالذلكفإنالمتقابلينالفريقين
شيآبكلاالستعدادوعنالوعليالترابوحدةصيانةفيحزم

الداخلفيللوقايةالفعالةالتدابيرجيعاتخاذوعنللطوارى،»
يقع.وعنيقع<حيثماالخارجيالعدوانولرد

تعيبلفقط«الحكومةتعيالعامةقضيةكلهاوهذه



وضامنوحدته،وحارسالوهن،صاحببأجعهالشعبكذلك
السلم،فيوالنظاماال~ادمنإليههذايحتاجمابكلسالمته
الحرب.فيوالتضحيةالجهادومن

فيهوايساأنجيعهمالمواطنين(علىليفرضالدستوروان
الشعبر.سعلىالملكمنيجعلكماالوطن)عنالدفاع
داثرةفيالمملكةوصيانةالبالدالستقالل(الضامنءوالجيش
الوطنيةالوحدةكانتإذاالدولةلريسويخولالحقة).حدودها
التراب.حوزةعنالدفاعيفرضهاالتيالتدابيراتخاذحقمهددة<

أنالمغربعلىيجبالنطاقهذاوفياألساس<هذافعلى
عنالمشروعالدفاعأيالطوارى،لجميعمجالكلفييستعد
األمنولصيانةاثيم،معتدأيضدوالسيادةوالتراب،النفس،
الحقةالحدودداخلوالممتلكاتالسكانسالمةولحمايةالوطيآ
منكلعلىواحدةيدافيهاالشعبيكونأنيتحتمالتيللبالد
شرا.أوكيدابهاورامعاداها



فو»!مناسطعممالهموأعدوا

.89ألكااكنربو(9االتبن59المدد:»،~ر7«ا~

السبتيوم~والخارجالداخلمنالعامالرأيفوجى،
رسميينوفدينبينوجدةفيتمالذيباللقاء-اكتوبرخامس
اثروذلكجزائري،والثانمغربياحدهاالوزاريالصعيدعلى

الجزائريةالجمهوريةريساتخذهالذيالصريحالعدائيالموقف
وشعبهالمغرب،ضد-بالباليخطرولماحبانفييكنلمعا

دخيلةعناصروباغراءوأوهامظنونمنبدامعوجيشهءودولته
تأيرعنامرأنمرى~وتعتالمغرب،ا~معألجنامحف~في
اذ<نرىوهكذااليهاتحسنانهاتعتقدحيثمنلبال«هاالشر
ومناهاليها،منبشروطاستقاللهاعهدفيتنكبماتزالالجزائر
اليخفىجيعاهؤالءوامراصدقاء<صورةفيالمتنكرينالدخال.

عيب،9ألمسرحأالجزائرتصبحألنيأسفالذيالمغربعن
الشقاق،لبثاليهاالوافديناالشراراهراتوهومناورات،
دأبواهمانفسهمفيلحاجةالمغرباقطاربينوالتطاحنوالخالف،
اكؤفيهايفعلوافلماخرىجهاتفيفشدانهاعلىواشباههم

الفوضى.ونشرءالفتنةاثارةمن

حدوديتجاوزفلموخاطفا»ارتجالياوجدةلقاءكانوقد



عنيسفرولمالنظر).وجهات(تبادلعنيخرجولم(االتصال)
وشكلها.اصلهافيعامةنقط~مبدثياتفاقغير

منالتحقيروالوجدةلقاءفيالطعنبهأاالنرياونحن
يبعدبماحقيقتهنوضحاننريد-هذاعكسعلى-بلفاثدته
أومغالطة.أومبالغةخطأكلعنها

جدولكلمنخلو»ادركااللقاءذلكارقاليةعلماوإذا
جلىوندكلاذفيعلالذياالمرواقعكذلكوتيالألعمال

هويمهفيماالمقابلالوفديذاكراذيريدوهواالجتماعمائدةعلى
حقيبةمعهحلالمغربيالوفدفإذو~ااالخو،هذادوزنفسه

الحدودبمكلةالخامةوالملفاتلمتداتواالوثائقمناوحقائب
بتعليماتحكومته،منالتزودعلالجزائريالونداقتمربيما
بينالممضاةاالتفاقاتتطيقفيالمذاكرةالتتعدىجدا)فيقةل

فيوتعاونيةنيةاتغاتاتوهيالماخيينابريلمارسفيالبلدين
وعدودة.معيةمجاالت

كلالىالمناةالمهامفيأساسيااذالوندا~وهكذا
ا~~الوفدينفيتأ~حتىاالختالفهذابرزبلمنهاواحد
عناصرعلىوا~ييلوماسيةالسياسيةالصفةغلبتفقدوجدة،الى

الصفةالجزائريالوفدعناصرعلىغلبتينماالمغربي،الوفد
والفنية.االدارية

وتبايناختالفمنوجاقلقاءعليهماقاميتضحهذاومن
انالوفليتطعلمبحيثاف<واالهلوالوماثل<االسسل



المهامةطتتجاوزكانتالتيالحدودسكلةجوهرفيالمذاكرة
ئري1لجز1الوفدوهواألقلعلالحدهابالنهبةواالختصامات

تلفونيااالتعالمنيكاالجتماعمدةكاذانهلوحظالذي
الحوادثهيالمذاكرةلهمتماتعركلاذويظهربحكومته،

اطين،الموعلىالمتواليةمطهاداتواالوما~،بالحدودقعة1لو1
بلالباغية<والتمرفاتائكرة<االحداثهذهكلوعواتبواثار
اعطربعدمااالوجدةل1يوبلمالجزائريالوفدذ1تيل

سالةايةوجدةاجتماعفيتارلنبآنهالمريحالتأكيدلحكومته
(دتيقة).

ماتزالالتيالجزائريةالحكومةموقفاليشيرماوهذا
المفاوضةبواسطةالمذوبمعالحدودملفبحثفيوتسوفتماطل
كلمنللهروبوالذرائعاالسبابتختلقكذلكتزالوما

التعتبرانهاالبابهذ.افي(مبتكراتها)احدثومنمفاوضة،
انهاحيثمطلقةمستعجلةصبغةذاتالحدودمشكلةبحث
هذا:ومعنىبالدها،فياالشتراكيةللتجربةاالسبقيةتعطي

اميةالتقلمشكلةبحلاالهتمامعنداخليةبمسألةاالعتذار
صعوباتنفسها.الىالتجربةتلكتعرضبلءالمسألةهذهعن

وخساثربأخطاربالدهمبهاوتها«القائمينالىتسيآكماوعراقيل
انبعهودهاوتفينفسهاتحترملدولةصحومقومعنى<خسآ
االساسيةمشاكلهابتسويةالعنايةعنداخليةمسآلةبأيةتعتذر

جاراتها؟معوالخطيرة

العزممصممخالفآللجزاثر~المنوبانالبيان~وني



وحريصالمجاور،القطروبينبينهاالستعمارنحلفاتتصفيةعلى
انبعدبذلكيعجلأنوعلىالتفاوض،بطريقهأايتمأنعلى

المركزيا~ينعلىستورياللتنظيمهاالجزائراستكملت
الخطورةالبلدينبينالحدودمشكلةبلغتانوبعدوأالعلى،
بأوخموتنذرأسوأ<الءمسمنتتطورواصبحتالقصرى
اثه.ر~قلالعواقب

بينفيهمادارفإنةوجللقاءفيذلكمنشيآيتملموإذا
مايسمىنوعمن-يظهر-فيمايكونلنحوارمنالوفدين
جوهرالفي-المذاكرةمنالجانبانتمكنحيثالصم)(بحوار
كماوتطورات<احداثمنبهايتصلفيماكنوال~الحدودقضية
فيعقباهتحمدماالبتالفييسمحجوخلقمنالجانبانتمكن
بالغوجدةاجتماععنصدروقدالجزائرية،المغربيةثقالعال
محكرتالتيالحوادثحولدارتالمحادثاتبأناعترفمشترك
حدلجعلالطرفينارادةعنواعربالبلدين،بينالعالقاتصفو
التدخلعاممبدأواكدالعالقاتهز»يخساانشأنهمامنلكل
التجربةواحترامالقطرينمنواحدلكلالداخليةالشؤونفي
باعادةالجديرةالتدابيرجيعواتخاذمنهماىكلبهايقومالتي

المستوىعلىاجتماعومبدأالطبيعية،حالتهاالحينأالعالقات
بعد.فيمايحددوقتفيألدولتينرئيسيبيناالعلى

0وجداجتماعانالمشتركالبالغعباراتمنيباراوهكل
التفاؤلعلىتبعثنتائجمنخاليأيكنلم-ارتجالهمح

الجانبين.لديوالطمأنينة



اكتوبر~ثرومالمشتركةاللجةاجتماعانتظارفيوالكن
العاجلة،الصبغةذاتالمعلقةالمسائلفيالبحثلمواصلةبتلمسان
ملحاعتداءحدثايامغيراالنتظارذلكعلاتمضاذوبعد
الجزائريالجشمنعامربواسطةالمغربيالترابعلىنطيع
وقاذفاتبالدباباتوهجمتحدودناداخلمتركيلومةتوغلت
يعدللحراسةمغربيمركزعلىالقاتلةاالسلحةوبكلاالر

وقدوزرازاتاقليمبأقمىالذالغزمحاميدعنكيلومترأباربعين
منعزالمغيرأمركزااستهدفتكماوباغتة<مفاجئةاالغارةكانت
وقتلالخل<احراتىالمدبرةالغارةعنونتجالصحراءاقمىفي

المركز.ريسواغتيالوجرح

مهمةاذقالهذاعنمغربيرسميبالغعدثوبعدما
الرثيىنظلغتهيكانتلجزائرعاصمةالىفوراالمرسلالوفد
منلهيكوذقدومااالجرامي،الحادثذلكرةخطالىبلةابن

االمنباعادةالكفيلةالتدابيرباغاذمطالبتهثموخيمة<عواقب
الحدود.ال

تممسألةبالحدوداالمنفماذأذهلنسأل:وها
عجزناوهلالمغربية؟الحكومةتهمعااكثرالجزائريةالحكومة
وماطقنهاا~ددحدودناالاالمناعادةعنبةالمغارنحن

المجدية،الوسائلبكلوميانتهفيهاتوطيدهوعنللجزائر
كلفيفورأواذالعدولردالحوادث،تكرارلمعالعدةواعداد
مطلقاالنعتقدانااالمر؟لزماذواالسلحةالوسائلبفىمكاذ



انهوهوهاا،عكرنعتقدبلكله<هذاعنعاجزالمغرباذ
سواه.مناكرعليهتادر

علالعكرياالعتدادتفيريمكن~نال:ثم
كثيرةالجواباحتماالتاذوجدة؟لقاءبعدالمغربيالتراب

وهي

ومعنوجدةباجتماعويقةملةلالعتدادتكوزن1~(
الثقالعالازمةواعادةعليه<االتفاقوقعفيماالتراجعهذا:
كلعلويقضياالتفاقنتائجتلنى.بهذاالدبقة،حالتها
وكلالرناة«سيلمناليهومهدتالتهدئة«اثارمناحدثهما
االطالو.علىاالحتماالتاسوأطعآيعاهذا

~»قامتالتيالعناصرتدبيرمناالعتداءيكونأن~~
المسؤولينموافقةوالعلمبغيرمسؤوليته،ونفأتهوحدهاواتخذت

وهذأخاصة،الجيشقيادةوفيءعامةالجزائريةالحكومةفي
االحتماالت.احسئ

المضطربالسياسيالوضحنتيجةاالعتداءيكونأن-3
اليومالموقفعلىالمركزيةالحكومةسيطرةوعدمالجزائر،في

المسلحةللقواتوبالنسبةءالنائيةالحدودمناطقفيخصومأ

فيها.

سيامتيةعناصرطرفمنمدبرآا~محتااءيكونأن-5
منهالمغتصبةاالراضيعنللمغربالتنازلتعارضوعكرية

محالحدودمشكلةبحثفيتمانحكمابالجزا~ءاالستعمارزمن



الترابية.مطالبهبسببواالنتقامالتسفيبخطةونتمسكالمغرب،

بومدينالكولونيلفعلردمناالعتداءيكوذأذه3
قيادةرئاسةمنبمومكرمهمةفيوهواخيرأبلهابنعزلهالذي

الدولةلريسوالصعوباتكلالمساغلقاخذربماوالذيالجش،
ورغبةواالنتقامالتحيمبغيةلحريقهفياالشواكويؤله<المتكر
الجشقيادةرئاسةفيبومدينخلفاذعلىالدليلاعطاءفي

عهدعلىاالمركاذكمامكاذكلفياالخيرهذازماماليملك
ملفه.

التياخليةاللالعناصرتدبيرمناالعتداءيكونأن-6
لمؤامراتهامسرحأالدولةاجهزةمنوكثيرأالجزائرياباتتتخذ
طاغيةعناصرمنفيهاأوجدتهوماالجزائربواسطة~نرب11على

صخرة.واخرى

وهووخطير،فظيعذاتهحدفياالعتداءفإنيكن،ومهما
ءالواقعومواجهةالموقف<مراجعةعلىالمغربيحملبأنجدير
والشدة.الحزممنيقتضيهبماحادثكلومجابهة

قامتاالخيرةااليامفياخرىحوادثاالعتداءتلتوقد
ناحيةفيتوابناداخلتوغلتالتيالجزائريالدركمنعناصربها

عسكريةطائرةخلقتكماالمواطنينمنكثيرأواعتقلتوجدة
واخذواترابناالديو.نةمنرجالواخترو،فكيكفووجزائرية
اراضيهم.فيكأنهمينتشون

الحدودبمراجعةيطالبالذيالمغربعلىيجبعامةوبصفة



ترابهمنالمغتصبةاراضيهوبعودةاالستعمار،عهافيا~
وانصحيحة،واضحةسياسةكلههذافيلهتكونان0الو~
انواعها،اختالفعلىوساثلمناليهتحتاجماكللهايتخذ
تكونانبمعقولليساذوالتضحياتالجهودمنكلفتومهما

وساثلها.ساثرعلىاليتوفيانهحينفيسياسةللمغرب

الجزائرالعلترابيةمطالبللمغرباذالمعلومومن
المحتفظفر_ماوراثهامنالتيموريطانياعلكذلكبلوحدها
البالد.هز«فيالملحةقواتهامنوانربعدداالنلحد

يطالبفإنهاليهموريطانيابعودةيطالبالمغربانوكما
ومليليةكسبقةالمغتصبةالمانعنلهبالتخلياسبانياكذلك
باسمتحتلهاماتزالالتيالصحراويةالمناطقوعنوايفي<

االستعمار.

محالترابيةمشاكلهجيعلحليعملالمغربكانواذا
يعتمدانبمعقولليسفإنهللباطل،وازهاقأللحق،إحقاقأا~_
الياسةمجردعلىالحقةمطالبهوتحقيقالمشروعةحتوفهارجاعفي

وبينبيننااحداثمنويجريماجرىجيعأنعلىوالدبلوماسية
الحاجةاشدفيالمغربانعلىوقاطعةواضحةصفةيدلالجزائر
الوسائلمنهاءالنستثيالق،~~وماثلاتخاذال

الحوادثمنطقيقتضيهكماالمقدمةفيهذهنجعلبلالعسكرية
بهاونواجهنفاجأمافتشناالتيوالعسكرية،منهاالسياسيةءالجارية
فيمامعناوالمجاملةالمداراةسياسيةعنبالرغمالخرحينمن

مضى.



القوميةوالسيادةالترابية،الوحدةاستكمال~~أما
السلطةوببسطارضنا،منالناقصةوالمناطقالحدودباعادة
بيان.الىاليحتاجواضحفأمرهافيهاالوطنية

اليها:االشارةنر~التيفهيالسياسةتلكوساثلواما

المسلحة(القواتالمغربيالوعلياجيثرمضاعفة-ا
هنايستطيعالمغرببأنالعلممعمستطاعحداكبرالمكية)إي

نظرأالضروريمنوهذاوالوساثلالرجالحيثمنكثيرأشيئا
ومليليةسبقةجهةمن~اءاالطرافوامتدادالحدود،لطول
البحرمنابتداةالجزائرجهةمنأو(امبانيا)0والصحراوايفني،
المحيطالىهناومن0الصحراجوفالىالمتوسطاالبيض

االمنوصيانةواالطراف،الحدودهذهجعفحراسةاالطلسي،
يتطلبهذاكلاعتدا>ايمنوهايتهاكلها،فيهاوالسالمة
السلمابانبمهامهاالقياملهايكفلبماومجهزةكثيرةمسلحةقوات
ظرف.ايوفيجهةبكلوالحرب

و~اتبعضمنيتألفباحاودخاصجيشانشاء-7
تؤخذةجديلاخرىوحداتومنالملكيةالمسلحةالقوات
غيرهمومنالمغربيةالقبائلرجالمنخصوصااوالتجفيلبالتطوع

الجيشفيمروأالذينومنالسالح<حلعلىالقادرينمن
وحديثا.قديماالحربيةالعملياتفيوشاركوا

المجاورةالقبائلرجالمنعكن0عداكبرتسليح«(
وانا~المغربية،ة0السياعناالنالخارجةوالمناطق0للحدو



الوطنحوزةوعنالنفسعنوعألمشوبالدفاعالحراسة،بمهمة
عدوان.أليتعرضإذا

ماتحتاجبكلالمغربفيالمسلحةالقواتجيعتجهيز-5
فيالجيشوحداتساثرتدريبومضاعفةوعتاد،سالحمناليه
العصابات.حربوعلىالحديثةالحربفنونعلىمكانكل

التيمنهاوخاصةود<للحلالمواليةالمناطقاعتبار-ى
قويةحاز~قيادةووضعهاتحتعسكريةصبغةذاتلالعتداءتتعرض

االحوالتتحسنحقالحدودمناطقبسكانالعناية-6
ماقدوبضمحلواقتصاديأ،واجتماعيأ،وسياسيأ،اداريأفيها
السوءهعناصراستغاللمنوتصانواستياءقلقمنفيهايوجد
المطاع.الواجبنداءلتلبيةحاسفيوتهب

بعدمافيه0جاانهاالنعتقدوال،0امرفيالمغربجدفإذا
بالرجالجيشهبتقويةفعجل0وثباتصبرفيمكوو.منتحمل

واجدىاحسنومناطقهاالحدودعلىووزعهوالتدريبواالصلحة
والحرب<السلمفيمهامهبساثرللقيامالداخلفيواعد«توزمن،
العدوان0رواستقطاع،الباغينكيدواحبطاالعدا>،شرامن

والطامعينالغاصبينعلىحقوقهواحتراماحترامهوفوضبالقوة،
وساثلمنماتتطلبهكلالمثللسياستهويشركانوا،جنسايمن
حيثالحكيمالقرآنيفرضهاالتيالسياسةوهيكبرىفعالة
عليكم،اعتدىومنقوة<مناستطعتممالهمواعاوايقول:
والالعظيماثهوصدوعليكم،اعتدىمابمثلعليهفاعتدوا
الظالمين.علىاالعدوان



.اليك..باوطن..ليك

الممطعةالحدودسكلةفينكرالمغرباستقلمأ
واذاالوطني،ترابهمنمتعماراالعهدفيالمغتصبةواالرافي
بالسبةالمشكلةتلكوييريضعاذوقتذللمغربأمكن
الخارجةطقالمابعودةالرتتنفىفيويطالبواسبانيانيالمورط
المشكلةنفىومعكذلكيغفللمفانهالوطية،سيادتهعن

بحلهااالخيرةهز«يطالباذغيرمنوالكنللجزائر«بالنهبة
معركةغوضكانتالجزائراذها:لببينالوقتذلكفيمعه

تزالوماكانتوانهاالمغرب،بمساندةاالستعمارفيالكفاح
بها،يعترفاذالمغربيودلمالتياالستعماريةللسيطرةخانعة
قدهؤالءواذخصوهآالجزائرييندوزنونامعفيتفاوض
استقاللبعداسأسيأالمكلةلجلرسمية«اتفاقاتفيالتزموا،
فتوجهالجزائراستقاللكققثماليها<السيادةوعودةبالدهم،
في>لحلهاعةالمقطوبالعهودبالمكلةيذكرهاشقيقتهالىالمغرب
والسيادة.الحريةعهد

انايقنبلالحظ،حينماقوياالمغرباندهاشكانوكم



بذلوها،التيبالوعودالوفاءفييمانعونالجزائريينالمسؤولين
منويتهربونالكفاح،زمنأنفسهمعلىقطعوهاالتيوبالعهود
الداخليةوبالظروفباالوضاعرينمعتلالمغربمعاسكلةبحث
مابعدالفيهاالنظرإر~ءوطالبينءاالستقاللاعالنعقب

انالمغربظنودولتهم.وقدلبالدهمالدستوريالتنظيم
فصبر،الطوية<و~النيةحسيكلههذافيكانواالجزائريين
االسترةشؤونمنالجزائرفيلمسؤولونينتهياحقوانتظروتريث
الحكومةوبتكوينءالجمهوريةرئيسبانتخاباخيرأهذاتمولما

رئيسعلىالحدودملفلعرضيستعدالمغرباخذالجديدة
قدالوقتانمنهظناالمسؤولةوحكومتهاالفتيةالجزائريةالدولة
ويبرونءالمواقفسيحترموناثوالجزفيالحاكمينوانلهأاحان

باالحترامجديرينمسؤوليندولةكرجالبالعهودويفونبالوعود
الشديدلألسفوياءمنهمفوجى،المغربانغيروالتقدير
فييكنولمءبباليحطرلمبماوفجيآبلءكلهذلكبعكس
الوعليالترابعلىالسافراالثيمالعدوانوهوابدأ،الحسبان
والتنكيلالتقتيلجرائموارتكابءالجهاتشتىفيالمغربي
انواعكلاللصوصيةحيزفييدخلعاوالتخريبواالحراو
التشفيوبروحالغاب،بشريعةعمالبهمواالهانةاالضطهاد
واالنتقام.

تكررثماكتوبر،خامسيوموجدةاجتماعقبيلهذاوثان
منفيهتمومااالجتماعهذااصداءترددتزالماالدنياو.رجاء
فيوامعانأوالجزاثرىالمغربلصالحميدثيةواتفاقاتمحادثات
نكرانهمالجزائرفيالمسؤولونعزن>لمكشوفةالمبيتة<الماكرة،الخطة



الكفاحزهناليهماحن~لماالذيللمغربوتنكرهمللجميل،
استخدمتدعائيةبحمالتالوليدىاالستقاللواثناءالطويل<
الغريبةاثريةالجنالحكومة،وصنارواألجئةالوسائلجيعفيها

الزمان.هذافيواالطواراالحوال

االهتمامالتريدانهانفسهافيلحاجةماروجتهاغربومن
تجاوزتبلأالشتراكية،بتجربتهااهتمامهامعالحدودبمشكلة
اعذارهاسقطتوقتمابالمرةالحدودمشكلةوجودانكارالهذا
بمختلفالوقتبحولوالتسويف،للمماطلةبهاتبتطالماالتي

ستتمكنكلهبهذاانهاوخطأو~وظنتواالساليب،الذرائع
اصبحتالتيالمشاكلقائمةمنوحذفهاالمشكلة<تالفيمن

أبرتالخطةهذهبفشلايقنتولمااالستقالل،عهدفيتواجهها
تعملوهيحظا«منهااسعدستكونانهاظنتاخرىخطة

مصطنعةمشكلةلخلقا~بيالترابعلىالمسلحبالعاران
:هذابعابللمفولتقولنفسه<الترابهذاداخلللحدود
اياماالستعماربهاعبثالتيالحدودمشكلةفيلنتفاوض(تقدم
توابنامنكذلكاغتصبهاالتيالمناطقومشكلةللجزائر<احتالله
يعتبر»كانالذي.لمجاورالقطرالىوباطالظلماوضمهاالقومي
وكأبارعتاويدعوهالفرنسيالوعليالترابمناليتجزأجزءا

>الفرنسية)بالجزائر

السابقة،اختهامناكثرلتنجحتكنلمالخطةتلكوالكن
علىاالوخدعتهاحيلتهاالتنطليمغالطةمجردكانتألنها

ثمنهالجزائريونوادىماكانهزأوفعالالغاربةدونالجزائريين
ألذر~.بالفشلفيهوباؤواغاليا،



الى~ايفادمنالغربامتناعمنهأاعلىأ«لوال
المشاكلنير~هن~~توالجزطالتوأمةفيللمذاكرةتلمسان
.مناصوالمنهاالمفرالتيالجوهرية

أتىمنلكلالمغرباعالنمنذلكعلىادلوال
حاضرااومفاوضةمحادثةفياليدخلانهشهيدوهوالسمع

بالحدو«المتعلقةالجوهريةالمشكلةوفعاساسعلىاالواستقباال
الوعليترابنامناغتصبهاالتيوبالناطقاالستعمارعنالموروثة
جيعا.بيدناالجزائرامروالا~نايكنلميوم

الجزائرطرفمناخيرأالمصطنعةالثانويةالمشكلةاما
والمباغتة،للغدرمستعملةالوعليترابناعلىالمسلحةقواتهاباعتااه
عليهاالمعتدىالنعزلةالمراكزفيالمغربيةالحامياتقلةومستغلة
حلهاجيشه،منقواتوبواسطةبنفسه<تولىقدالمغربفإن
الىوالحقوقمجاريها«الالمياهواعادةكليةإبطالهابلفورا،
الشريكواحدةالمغتصبةوالمناطقالحدودمثكلةلتبقىنصابها،
والاومناورة،بحيلةالوجودمنالتختفيقائمةولتطللها،

الموفي.االيجابيالطبيعيحلهاتعطىيوماالتضمحل

ومراكش،تونسبينرسميةوفودترددتهذاءانتظاروفي
التونسيالوفدقدموقدوالجنوب،اثوالجزعاصمتيبينثم
حقمشكور،واتصال~<بسعيللقيامولكنللوساطةال
الهاوية<فيثقالعالوتتردىاالعوروتتعقداالحوال،تتدحرجال

-والجزاثرالمغربو~-الحدودمشكلةفيالنزاعطرفاويتفا«ى
كانانهفيهشكالوعامنه،ىجالحرجمأزقفيالوقوع



اذخاصةبةالمغارففوسفيالحسنوقعهالطيبالمسعىلذلك
ماقيلصحواذاالحقيقية،ورغبتهمالصادقشعورهممعتجاوب
المسؤوليننظرلفتمناكؤالىيصدفلمالتونسيالمسعىانمن
المغربيةالحدودمناطقفيالجاريةاالحداثلخطورةالقطرينفي

منكلفمهماواالخاءالسلم(حفظفيجيعاوجعلهموالجزاثرية
ان-نعتقدفيما-بهأايقنونالالتونسيينفإنوتضحية)ثمن

والوطن،ءالنفسعنالمشروعفاعاللحقاليملكاعرب
علىالمتواليأ´المسلحةاو~مقاالتاماموالسيا«ةوالشرف
وحشيةمنالجمعيعلمهبمااالبرياهاآلمنينوسكانهحارده.
فإنولهذاوالنار،الحديد-وبغتهغرةعلى-فيهااستخدمنادرة

لمانظراالمغربمناكؤالجزائرالىموجهاكانالتونسيالخطاب
وعنادغرورمنفيهوتما«وا-وعدوانغدرمنالجزائريونبهبدأ
والطمعالخاطىءهوالفهممالاربل1المكعليهمهذاكلاملى
أحد.فيهاليطمعالذي

ردفيوشعبه«وجيشه<بحقه،القويالمغربتريثوإذا
ئرآخرشيئأيعتبركانألنهفليسوالنارالحديدبنفسالعدوان
المشكلةحلومحاولةواالخاء،السلمجوعلىاستطاعماالمحافظة
تحققيوموالكنأخرىوسيلةالىاللجوءقبلأحسنهيبالتي
العدوانلردالقوةاستخدامال0يضطراصبحاألمربأنالمغرب
بهاليظنحقهذاعلىلحظةيتأخيلمفإنهاالشرار،جاحولكبح
درايةعنيوقنواوحتى،وهناوالضعغآوالمعترضونالواهون
هذاومعابدا،بهازلوليسجاد0امرفيالمغرببأنءوتجربة

~العارانعلىبالقوةالفعلردبعد-فيهآسؤولونيججما



حولببوتفاوضمباشرحوارلكلاالستعداداعالنعن
مناالمغتصبةواالراضيالمصطنعةبالحدودالخاصةالمشكلةجوهر
االستعمار.عهافي

أليمجااليتركلمبماالموقفأوفحالمغربفإنوهكذا
سياسةاومننفسها،الحدودمشكلةمنسواءواشكالغموض
التياالراضيوهذهالحقوق،هز»واراضيهحقوقهعلىالعدوان
رامانوالناربالحايديحصيهاالباسلالمغربيالوعليالجيشامبح
.وكيدامسااحدبها

بجانب~باجعهالمغربيالعباذالبياذعنوغي
عنالدفاعميبلفيوالتفحيةللجهاداهبةاتمعلالجش
هذهمنذلكعلادلوالالوطيةوالكرامةواليادقالوحدة
ووساثلهنفهبهاالعبعبأالتيالحماسيةالتلقائيةالتعبة
مادقةلتعبةوانهاالمطاع<المقدسالواجبلداءاستجابة
مالواالذينغياراالواالشارساالعزقبةالمغارعدوطيعية
التيدرةاالوالبطولةوالشجاعةباشهامة،الدنياوامماعتارغهم
التقديروعلاالجيال«وحديثاالمالمضربالتزال

الرجال.بينواالعجاب

ومقتضياتالوطن،يجتازهاالتيالعصيبةالظروفوالكن
الحقة<الحدودالسترجاعالعملفيالجدعلىالقائمةسياسته

كلالطوارى،لكلاالستعدادوضروراتالمغتصبة.واالراضي
القوميةسياستهبتزويدان~فرضأاغربعلىيفرضهذا
وبتحقيقبخدمتها<الكفيلةالوسائلمناليهماتحتاجبكل



الشعبيةتعبثتهباخراجالتعجيلالوسائلهذهبينومنمطالبها،
النظرحيزمناياممنذوعظمتهاقوتهاكلفيتجلتالتيالرائعة
المدنجعفياوالتجنيدالتطوعباببفتحوذلكالواقحمجالال

وبالشروعبالخارج،المغربسفاراتوفيوالمااشو،والقرى،
يفرضكمااوالمتجندينالمتطوعينالشعب،ابناءتدريبفيكذلك
قوميصندوقتأسسالتعبئةولتحقيقالوطيآالواجبعلينا

المعبأةالقواتتجهيزعلىالدولةلمساعدةالعامةالماليةللتبرعات
اليهماتحتاجبكل

هياصبحتالوطنعنالدفاعمشكلةانعلمناوإذا
فيوسيادتنا،ولعزتناوحياتنا،لوجودنابالنسبةاالولالمشكلة
وتيسيرالفعلي،التعبئةتحقيقانجلياادركناوالمستقبل،الحاضر
اليوم،عنهماالغنىأمرانوعزمجدبكللهاالتجهيزوساثل
ان-خطرمنمايواجههامامالمغرب-علىيجبوانهخصوصا
معد<مافيهوكلمعبأ،فيهمنكلمنيعاعسكريأحصنايصبح
ومناثيم،معتدايضدالوطنعنالمشروعالدفاعلحرب
استعماها.عنيفيقدالقوةاظهارانالمسلمةالحريةالقواعد
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الذينالمصريينالضباطأصداءيودأكلهالعالمزالما
روسي،منعمنعموديةطائرةفيالمغرببأرضاعتقلوا
الجزائرلجيشىأومصرلجيشتابعةهيهلبالضبطندريوال
كذلكالعالمزالوما-دإل~كانواالذيناثردينالجزلضباطكا

حكومةلهاتقرضتالتيالكبرىالفضيحةهذهعنيتحدث
علىوالعدوانالتآمرفيحليفتهامصروحكومةالمعتديةالجزائر
ب.المف

الكثير<الشيآيعلمونوالخارجالداخلفيالناسكلإن
اعتقالعنأياممنذالمغربفيرسمياأعلنالذيالخطيربل

قبلبهاانيملواالتيوالمهامالماضي،فيوأخبارهمالمصريينالضباط
البرهانبقيامعنهمنعلمهماوكلبالمغرباألسرقبضةفيوقوعهم
العسكريينالرجالأخطرمنأنهمعلىالقاطعالبين

والمغربالمشرقفيمصرحكومةتستخدمهمالذينواالستعالميين
منطائفةتزالوماكأنتالتيالماكرةالسريةخططهالتنفيذ
فيأوالخفاءفيسواءلهامسرحاأوهدفاواألفريقيةالعربيةاألقطار
النهار.وضح



لتقومالوطنبأرضالمعتقلينالمصريينالضباطقضيةوإن
سالمته،علىخطيرةلمؤامرةهدفاكانالمغربأنعلىد~

وانومصيره<ونظامه،وحريته،واستقالله،وسيادته،وأرضه،
مصرمنالمدبرةالفظيعةالمؤامرةلهذهنهاشياحدايضعلماعتقالهم
معهماالمتواطئةالحكوماتومنلهماآليةالالقواتومنوالجزاثو،

وعالنية.سرا

أنيمكنالالتيالمؤامرةتلكيواجهءفقوماكانفالمغرب
كلفهمهماالمهدفييختهاأنعليهيتحتموالتيبأمرها«يستهين
المغرب،علىاالستيالءإلىترميألنهاوتضحياتجهود،منهذا

وتسخيروامكانياتهخيراتهبجميعواالستفادةعليهالعبوديةوفرض
سلطان.منبهااثهأنزلماخارجيةسيطرةسبيلفيهذاكل
بلوحيداالمغربيكونلنالمكشوفةالمؤامرةتلكإحباطوفي

منهمالذينوحلفاشهأصدقاثهجيعمنشكوالمسنداسيكون
القضاءأمريقنيهمالوالذينالعالم،فيوالحريةالسالمأنصار
وبالذات.مباشرةالمغربيعيعاأقلالمؤامرةتلكعلى

السالمقضيةعلىوكذلكءالمغربعلىالمدبرةالمؤامرةوفي
فقط،مصربمعونةجزائريعدوانأمامأنفسنانجدالءوالحرية
يبقلمعليناالعدوانأنوهوهذا،منأكثرأمامنوجدبل

بدخولتحلىشريكبعدوانمقترناأصبحبلفحسب،جزائريا
واالستعالميينالعسكريينبخبراثهاضدناالحربفيمصر

المتدفقة،وبأموالهاالمتنوعة<وبأسلحتهاالحربية،بخططها
الذيرئيسهاومواقفوبتصريحاتالمهرجة<وصحفهاوبإذاعاتها



مباشرةالحميدةبالوساطةفيهيتظاهركانالذيالوقتفيأعلن
العاثأجيشهوأمامءالمسخرةالمزعومةالعربيةالجامعةطريقوعن
ضلالجزائربجانبويقفالجزائريؤيلإنهاليمن:أرضمن

وفيوبالباطل<بالحقالمغربعلىالجزائربنصرأنهومعناهإالمغرب
والحرب.السلم

أنوعسىوالعالمللمغرباآلناتضحقلشيآفكل
فلمءنعمةطيهافينقمةمنوكملكم،خيروهوشيئاتكرهوا
ويواجهمضى،عاأكثرأمر«يجزمأنإالإذنللمغربيبق

بإحباطالتعجيلفيويجدوالخارج<الداخلفيقواهبكلالموقف
فأظهرت-بأسرهاالدنياأماماليومانكشفتالتيامرةال
النهايةبدايةوهذهأخطار،منءوتبيتهأسرار،منتخفيهكانتما
نوعهامنمؤامراتبهوتمنمنيةالذيالفشلغيرلهانهايةوال
نفسها.وأفويقياءاألدنالشرقأقطارمنحاغيروافي

عسكريةمعركةفياليومنفسنانجدإننا0واحدةوبكلمة
حليفتهامصرمعكذلكبلوحدهاالجزائرمعالوسياسية
خالفأمام-هذابسببانفمنا-نجدولسناوالعمليةالوسمية

أصبحنابلفحسب،المغتصبةواألرافيالحدودعلىالجزائرمع
تنفيذأساسعلىومتواطئةمتحالفةومصريةجزائريةقواتنجابه
صاحبشعبهإرادةوضدالمقرب،ضدوسياسيةمذهبيةخطة
سواه.دونفيهوالسيادةالحق

والجزاراننرببينوخيرةشديدةاليروتقو)التينا(زة
هذامرأزمةيكاومياميةحرتأزتالحدود~حول



قواهابكل0ضدتتدخلأناختارتالتيومصرالمغرببينالنوع
واستمرار.بعنادالمعتديةالجزائرحليفتهاوبجانبووساثلها

نحطثينالفيهنكونأندونهذامنأكؤإلىنذهبوقا
فيهوإغاالوعليترابناعلىالعدوانبأنالقولوهومبالغينوال

بأرضهاأصبحتالتيزاثر8ابواسطةمصريعدوانالحقيقة
لحكاممسخرةوصحفهاواذاعتهاوجيشها،ودولتهاوحكومتها
إلمنهايعبرونوقنطرةلمؤامرتهموأداةأيديمم،فيولعبةالقاهرة
يحلمون.كماأخرى،جهاتإلومنهكله،يقياألفرالشمال

الجزا~يالعدوانقبلأياألخير،شتنبرأواخروفي
المشيربمصرالدفاعووزيرالحربأركانقائلكانأكؤأوبأسبوع
وبمرافقةوخبراثه،ضباطهمنأربعينمعبتفقدعامرمالحكيمعبد

وقبلالمغربيةالجزائريةالحدودمناطقبومدينهراريالكولونيل
وبعدوالمساعدة،بالعونالوعودبلةالبنأعطىمصرإلعو«ته
والخبراءالفنيينمنجوعالجزائرعلىتوافدتبقليلهذا

بةالمغارالحظالوقتهذاوفيءومدنيينعسكريينالمصريين
تنزلالعموديةالطائراتوأخذتالحدودفوقجزائرياجويانشاطا
بأنهمللسكانيمرحونالمصريونركابهاوكانالمغربصحراءفي

المغربيالجيشحربأركانهيشةمنمكلفونمغاربةخبراء
شككتالمصريةاللهجةوالكنالبال«عنبالدفاعتتعلقبأعمال
أنلهمأكدثالتيالمحليةاللطاتفأخبرواالكان<أوالشك
عموديةطائرةكلباعتقالوأمرتهمأجانب،سيسجواأوالشك
منبالقربونزلتجاءتفلما-أرضهمفيأخرىمرةتنزل



منويتضحالجيش،إلىوسلموهاالكان<عليهااستولبوذنيب
حربيةكانتبالمغربمهمتهمأنالمعتقلينالضباطاعترافات
عكسعلىالبرهانيقومأنفإلالمغرب،ضدالجزائرلصالح
التيالجزائربواسطةمصريالعدوانبأنالقوللنايحقهذا

لمشيئةفيهاوبمافيهابمنومسخرةومستسلمةخاضعةأصبحت
شرط.والقيدبدونالقاهرةحكام

حدثماكليقسرأنيمكنإذنفبمهذا،إلىوباالضافة
المغرب؟وبينبينهااحاودعلىأوالجزائرفيسواءويحدث

الجزائر<إلالمصريةالحربيةالبعثاتانفاقذلكومن
.يحصىالعاهذاوغيروالخطط،واألموال،والمواد<واألسلحة.

تلكمنإالدا~ةالمغربفيالمعتقلةالعسكريةالبعثةوهل
لتقبضإألتوممللمالمعتقلةالبعثةأنالبيانعنوغيالبعثات
منطقةفيالمغربضدالجزائريينحربزمامعلىالقويةبياها
احاود.علىالواقعةالعسكريةالعملياتتشملها

وبينبينناداثرةالمعارككانتبينمامصر،أرسلتهذاوقبل
الجزائريةالمران«إلالحربيةبواخرهاالصحراء<فيالجزائرقوات
سبيلعلى.(7الميكطائراتمنعددأرسلتكماكرهن
المغربولدىنفسها،بشارمعسكرإلقالتكماواالعارةالسلف
والعتاد،األسلحة«باستمراروترسلأرسلتمصرأنتثبتوثاثق

الجزائر.إلىالحربيةوالطائرات



وتفتضح،تارة،هصرتختفيالمغربعىعدوانهاوراءومن
أخرى.تارةنفسهاعنهيوتعلن

كرسيفوقالبقاءلهيضمنمن:بلةابننسألهذاوبعد
حكامأيديفيبزمامهاألقتمابعلالجزائرفيوالرئاسةالزعامة
أوغدايجدونهاالفقدفيهمصلحتهماليومواوجلإنالذينمصر
عنالنظروبصرفالمحتوم؟مصيرهيدهمعلىفليلق.غدبعد
مصريعدوانأمامبلتدخل<أماميوجأالمغربفإنهذا»
أمامعناصرهاجيعفيمشكلتهيضحأنيجبهاوهووسافلسافر
يجبكماالختصةالدوليةالمنظماتوأمام.العالميالعامالرأي
دامماوصرامةحزممنيلزممابكلالداخلفييقابلهأنعليه
هزال.الاجلاألمر



واجباتهأماماعرب<<تياتالو><
الكبرى؟ومسؤولياته

.1963نوفمبر4االمنه57:العدد،»«الدصررر

ءوالحبشةوالجزاثر،المغرب،بيناالتفاقتأكدبعاما
أكتوبر29يومباماكو،فيالرباعيالقمةمؤتمرعقلعلىءومال

انتصاراللقاءهذابأناألجنبيةالصحافةنادتالماضي،
الناا،هذافيومنصفةومصيبة،محقة،فكانتللمغرب،
باألحرنسجلتهالتيالكبرىالصحفلجميعيكنولمءالصريح
تتبخرالتيالناطقةاطقائقأمامهذاغيرتفعلأنالبارزةالعريضة
علىنفسهاتفرضوالتيوتهريج<وسفطة<دعاية،كلهقها

الحيادبالدفيوالمالحظينالرأيرجالمنوالمنصفينالعقال،
المغرببينالقائمالنزاعتجاهالفعلياالنحيازوعدمالحقيقي<
والجزاثر.

بعدما~حقصيحةكانالنداءذاكأننوضحولكي
بموقفهناالتذكيريجدر-المسؤولياتوتحددتالحقائقاتضحت
القوةاستعمالمطلقافييفكىالكانفالمغربءالمتنازعينالجانبين
معاهدةمعهايملكوأنهخصوصاالجزائرمعالحدو«نزاعلحسم
التحريرحربزمنسواءومعناهاهبناهافيومؤكدةصريحة
تزالوماكانتوقدالوليد<االستقاللعهدفيأوالمغرببمساندة



بينيسوىأنيجبالحدودخالفأنهيالمغربنظروجهة
أساسعلبالتفاوضأيأحسنهيبالتيالشقيقينالطرفين
وفيالمستقلة،ثمالمكافحةاثوالجزحكوماتمعالمبرماالتفاق
منمغرضأوفضوليتدخلكلوخارجوالتناصف<االخاءداثرة
برهنتوقدشرقية.عربيةكانتولومغربيةغيردولةأيةطرف

فيلفهملفومنالجزائرحكاممنالمسؤولينأنعلىاألحداث
وتعنتهموعنادهمقواهمبكليضمرونكانواوالخارجالداخل
محقغيرأنهعوىبلمفاوضةأيةفيالمغربمعالدخولعدمعلى
التيالمغربيةالجهاتوعودةللحدود،جديدبتخطيطالمطالبةفي

والتيالجزائرعلىميطرتهمدةالفرنسيمتعماراالاغتصبها
الحكامأوالشكوكانءباردةريةامتعماكتركةالبالدهذهأخذتها

بينحدودقضيةتوجدالأنهالمألعلىيعلنونوالمتعنتونالمتنكرون
عليهاتسيطركانتالتياألراضيكلوآنوالمغرب<بالدهم
دونوحدهاولهاالجزائر<ميإغاالبلديناستقاللقبلفرنسا
ءالقيمبكلالمتهاونونألمسؤولونآوالثكعمدبلسواها،
فيالوافربالحظساهواعنكانواولوالناس،لكلوالمهينون
ا~إلىثموالمماطلةالتريفسياسةوطنهم،إلىوتحريركفاحهم
المغرب،ترابعلىالعدوانإلىوآخيراوالخداع،والسوءبالمكر

العهودكلناكثينوالقرابة»والدنية،االنانيةحقفيواالجرام
عديمىأنهمعلىهذابكلمبرهنينواحسانصنيعلكلومتنكوين
وغيرلهم،الغيرواحترامأنفسهماحتراموفاقدووالضمير<الذمة

الدولرجالومنءوالمسؤولينالقا«ةمنيكونوابأنجديرين
فقطسمعتهميحطموااوبهذاوتقدير،ثقةكليستحقونالذين



الداخلفيودولتهموشعبهمبالدهمسمعةكذلكخطموابل
األعداء.آشرإاللهميتمناهالتحطيماوالخارج

المغربمعالدخولإلىذلككلالجزائرحكامتجاوزولما
صبوا-المغربحاولوالناروالحديدبالقوةالصراعتجربةفي

فلمحدةعلىالعدوانويتالفىأولهفيالشريوقفأن-ومسالمة
وطلبالسلمنداءعلىالجزائرحكاموأجابءالمحاولةتنفع

المغربوسعفماالعدوانية،والحربالغاشمةبلغةالمفاوضة
رواكالحديدوعلىبالقوة،القوةعلىيردأنإال~كارهوهو

وفياستسالم،أوخوفأوضعفبهيظنالحتىوالناربالحديد
الوطيآالترابعلىوانالعليردالمغربيالجيشكانالذيالوقت
المغامرةقواتمنأرضناويطهرعليها،المعتدىالمراكزويسترد

ويقيمآخرءإلىانتصارمنالحربيةعملياتهفيويسيروالمؤامرة«
منمكانكلفيواألصدقاءالخصومأمامالقاطعليلاللكلهبهذا
المغربحكامكانالميدان،علىوسيطرتهالعسكريتفوقهالعالم
العدوانجراءمنالحدودعلىالقائمةالحربيستنكرونيفتقونال

باستعدادوينادونالمبيت،والشيوعيوالكوبيوالمصريثويالجزا
ثنائيةمفاوضةفيفوراوللدخولالحرب،رحىاليقافالمغرب
فيالمغربصدةعلىدلوعاءالبلدينبينالحدودنزاعلتسوية
تفوقهومعبالحدودالطاحنةالمعاركأثناء~السلمياثهند

مؤتمرعقدوقبلالوساطات<بجمعرحبإنه~فيهاالعسكري
العالماعترفكماءمسبقشرطكلعنوتنازلمدينةأيةفيالقمة
بالحقااليمانومنوالسياسةالتدبيرحسنمنواعتبرهبهذا،كله
القوة.عنفضالبالحجةالمؤيد



والدفاعبحقه،التمسكفيوصالبتهالمغربحكمةولوال
جعفيوالحبشةماليوساطةنجحتلماوالسالحبالمنطقعنه
بباماكر.القمة

مشكلةإغراقخطةانهارتالكبيرالتدريجيالحدثوبهذا
وحلفاشهاالجزائرمنالصطنعالعقائديالخالففيالحدود
مؤامرةانهارتكماءفيهالحكمونظامالمغربضداعووفين
وتفريقءالمغربيالشعبلبلبلةالداخليةالمغربشؤونفيالتدخل
وجهته،عنوفتتءشملهوتمزيقءوحدتهوتشتيتكلمته،
والعمالء.الدخالءمنوالمقامرينللمغامرينوتسخيره

القمةمؤتمرنتائجقامتوذاكاالنهيارهذاأساسوعلى
طرفمنعليهالممضيالمشتركالبيانفيوردتكماالرباعي
الحميدين،الوسيطينومساهةوشهادةبحضورىوالجزاثرالمغرب
حياةوسا~مسألةالمسألةتكنلمإذمالي،ورثيسالحبشةملك

شهودمنشهيدينحضورمسآلةكألككانتبلفحسب،
واالخاللألعهود،نكثيتجد«الحتىوالسلوكالخلقحسن

واالعترافاتءورةعلاهبااللتزاماتتظلالوحتىبالوعود،
إالشأنهامنليسبضماناتمؤتمرأحيطوهكذاواد،فيصيحة
العادلةتسويتهاطريقفيللحدودالجوهريةبالمشكلةتسيرأن

النهائية.الصحيحأ.

مؤتمربعقدرحبقدوالحريةللسالمالحبالعالمكانوذا
المغرببينالحربنارإخادفيبنجاحهواغتبطبمالالقمة

منظمةوبمساعدةنطاقفيبينهمااطوارلغتحسعيهوفيوالجزاثرى



خطط،وسيحبطآحبطقدهذاكلفإناألفريقيةالوحدة
السافربتاخلهاافتضحتالتيالدولتلكومؤامراتءومناورات

الخبراء،وبواسطةالسالحبقوة-وعقاثديةوسياسيا،عسكريا،
األيالمغربعلىومظاهرتهاالجزائرلتحريضءالدعايةوبوسيلة

ثقتهعلىإالالخارجيالتآمرومواجهةءوانالعلردفييعتمدلم
وامكانيات.رجالمنوبوساثلهوبنغسهءوبالحقباأله

فيظافرا-كلههذابفضل-المغربخرجوقاواالن
حتماعليه،يجب-الديبلوماسيةمجالفيومنتصراءالحربميادن
والمتواطئةعليه،لبةالمتأالدولتلكمنموقفهيوضحأنولزوما
~دتبرةأنيكفيفالالمعتديةوقواتهاالجزائرمعضده

التيوالوقائيةالزجريةالتدابيركلمنهايتخذأنيجببلالخسران
والكالم،والرجالبالسالح،الحربفيضد»بالمشاركةاستحقتها

بذلكونشيرالباطلواصغالحقتحقصارمةمعاملةيعاملهاوآن
ضدناوغيرهاوسورياءءوالعراةوكوباءمموءتدخلإل

المغربيالشعبوأنكله،العالميعرفهاالتيواالمكانياتبالوسائل
شرفهعندفاعاوالحاحقوةبكلبهويطالبهذاءلينتظر
إليهمننظركناقومطرفمنخصوصاالمهانةوكرامتهالمداس،
يجيالالشوكيزرعمنوانأعداء،كآنناعلينافانقلبواكاشقاء،
المشهور.المثلفيكماءألعنب

انتصارمنحققهقدمامع-المغربأننرىذلكجانبولى
يطمثنالأنعليهيجب-السياسةمجالوفيءالحربميدانفي
اتجهتقااحاودمشكلةوأنوانتهى،تمقاشيآكلآنإل
في«خلقاالمغربانبلالمنشودة«العادلةالتسويةطريقفي



أمس،منأكثراليوممحتاجفهوومشاكل،صعوباتكلهامر_ة
صفوفهوتقويةالقوميةوحدتهتمتينالىاليوم،من.كؤوغاا

كانتقدألمغربيةالقوميةفالوحدةوالجيش،الملكوراءالمتراصة
الوعليعراكهمافيوألجيشبللمفاألكبرالسندتزالوما

وكلعزم<كلنستملالمتينةالقوميةالوحدةهز»فمنالمقدس<
من)كثروغدااليومإليهاأحوهجفالمغربولهذانصر،وكلقوة،
آخر.وقتكل

فإنبها،خيراونتفاءلالقمة،مؤتمربنتائجفرحبكناواذا
الأنيجبكمايلزم،عاأكؤمتفائلينيجعلناالأنيجبهأا
وشرفناوسيادتنا،وطننا،حسابعلىأخيرابناهجرفيماينسينا
تكونفقدالجزائر<معوالضراءالسواءفيوتضامننانيتنا،وحسن

نكث،منوأدهى.وانأشدهووبمابباليخطرالبماحبلىيام9ا
ثانيةمرةهذايفعلآنعلىلقادرواحدةمرةىواعتلروغل

علىيتحتمولهذاويموى،يشاءمرةكلوفيوعاشرة<وثالثة،
ءجيوشهوتقويةصفوفهتكتيلسبيلفيجهودهيواصلأنالمغرب
خططومنومكانيات،وساثلمنإليهيحتاجماكلوتوفير

عزيمةيثبطحقوغيرهاالعسكريةالميادينجيعفيوتنظيمات
هيبالتيوفعلياجدياالنزاعحسمعلىالغيرءويعملعندالعدوان
متمسكايظلوحتىواالنصاف،السلمداثرةوفيأحسن،
نوعهاكانكيفماالطوارى،لكلومتأهباوالحزم،والحأر،باليقظة،
بالموليستهدنة،هيإغاتقررتالتيفالهدنةوهاءومصل
تسوسةانتظارفيمسلحسلمفهوسلماكانتانوحتىوداثمنهاشي
كاهلة.عادلةبصفةالحدودمشكلة
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