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الوزاني،العربعزشبابهعلىالمأسوفروحإلى
الزعيمخصالعلىخاللهمنتعرفتالذي
الوزاني.حسنمحمد



الزعيملوفاةالعشرينالذكرىبمناسبةالوزانيحسنمحمدمؤسسةارتأت
حول:مباراةعنالتحرريةواألفكاراألقالملحملةتعلنأنالوزانيحسنمحمد

جوائزوخصمتوآفاق،وانجازاتتطلعات:العربيالمغربفيالديموقراطية
الدراساتبنشرالمؤسسةتتكفلأنعلىاألولى،الثالثةالبحوثألحسننقدية
العشرين.الذكرىبمناسبةعرضهاقصاالفائزة

حسنيعليالسيدبهقامالذيالتيمالبحثهذاتتدمأنالؤسسةوبسر
القاضيجامعة.امحقوقبكليةالمغاربيالسياسيوالفكرالسياسةعلمأستاذ
:عنبمراكشعياض

الوزانيحسنمحمد
~~بالديموقراميءا~و.ثبكا~

.~~_.~_.
رجلوكتاباتاامواقف~المقدمةفيالمؤلفيتول.كماالكتابهذايتناول
أصبعتحيثودعوته،قضيتهوطنهفيالديموقراطيةءبنامنجعل

حركاتمععالقاتهبوصلةوالعقالنيةالحريةالتاريخيينببعديهاالديموقراطية
الوزانياا.حسنمحمدالزعيموهوأالالعربي،والعالمالعربيالمغربءوزعما
النظريالجانبلتالزمرعياتاريخية.السيوسيوالتهجيةالمؤلفاعتمدلقد
الفصليمكنالبحيثالوزانيحسنمحمدعندالديموقراطيالنكرفيوالعملي
محاولتهفهيخامة،بصفةتذكرميزةمنالبحثلهذاكانواذابحال.بينهما
منءللقراوتقريبهاالديموقراطيالبعدذاتالوزانيحسنمحمدبآثاراإلحاطة
تناهزوالتيالرائدالوطنيلهذاالمنشورةالكتبلمختلفمتأنيةدراسةخالل

الثالثين.

الوزانيحسنمحمدمؤسسأ





يقودناالحديث،العربيالمغربفيالديمقراطيةاشكاليةفيالبحثان
وطنهفيالديمتراطيةءبنامنجعلرجلوكتاباتمواقففيالبحثالى

الحرية:التاريخيينببعايهاالديمقراطيةاصبحثحيثودعوته،قضيته
والعالمالعربيالغربءوزعماحركاتمععالقاتهبوصلةوالعقالنية
.الوزانيحسنمحمدالزعيموهوأالالعربي،
مرحلةيتطلبتاوبني،مسلسلء،البناحيثمنالديمقراطيةانوبما
دعو~نه،ركزفإنهتاريخية،السوسييالبنياتلتحويلطويلة،مخاض
الديمقراطية.وتوجيهءإرساشروطخلقعلىاالستقالللمغرببالنسبة
الملكثورةذ>>الديمقراطي،ءالبناأفقفيالتعبويبزخمهاالوطنية
ماالوطنيللتحاناإلستمراركصيغةامكانيةاعطاؤهايجبوالشعب«<

التحرر،إستكمالاجلمنالشعبيةللتعبئةوأفقواللكيةالنخبةبين
الراطن.وانعتاقلهنالوتحرير

الدولةفمطلبالطموحات،مستوىفييكنلماالستقاللانغير
مشارينفيطريقها~نأخذلماالجتماعيةوالعدالةيتحقق،لمالعصرية
امبحلقديتحقق،لمبةالمغاركلفمغربآخروبمعنىالدولة،

الغربفأصبحبالوطني،المستعيراستبدلأدحيثاستغالال«داالستتالل
المحرومين!ومغربالمحظوظينمغربمغربان
الملكثورةذ><اإلستقالل،مغربواقعهوالوطنية،الخيبةواقع
إسشاللوإعالن،منفاهمنالخامسمحمدرجوعفرضتالتي،والشعب«<
محمدالتحرير،ببطلوتعلقهاالوطنيةالنخبةءوفاأثبتتوالتيالمغرب،



التعبويزخمهافغقدتالتحررية،مسيرتهاتستكمللمالخامس،
للتحانتجلياكانتانهاحينفيءتاريخيةذكرىمجردوأضحت
مابينعقاتحالفباإلستتالل،المطالبةعريضةعكستهكماالوطني،
مغربءلبناتشرئبعمريةونخبةسيادته،لتأكيديطمحسلطان
اإلصالح،كبوةعهدكاناإلستقالل،عهدالجديد،العهدأنغيرحديث.

محثليطرفمندستورإصداررأسهاوعلىءأهملتالوطنيةفاألهداف
وتوزيعالحمايةعهدمخلغات»«توطيند»علىالتركيزووقعاألمة،
فأمبحءواستفعلالفسادوعمالحاكمة،النخبةبيناإلستقاللمكاسب
!ددإستغالالد»اإلستقالل
ءالبناإشكاليةفيالتفكيرالوزاني،حسنمحمديعيد،هكذا
د»الثورةإلىداعيالتسيب،وااإلرتجالوزسياسة«تجاءبالمغربالديمتراطي

لوضعهااألهورإلعادةأعلى»»ءمند»اإلنقالببل،األعلى»»من
مابينالوطنيالتحالفبنودإسترجاعوالشعب<«،الملكثورةاألصلي:»»
الديمقراطية.الوطنيةالدولةءلبناوالملكيةالنخبة

تصورايسياسي،وبرنامجإيديولوجيةاألعلى«»ءمنو«»الثورة
مناإلبتكار،إلىاإلحباطمنالمغربي،الواقعلتغييرءمتكاملفكري
ءكرامتهللمواطنيعيدحضاري،مشروعوالتتام.فهوالنموإلىالتخلف
لهايعيداألمح،تلىاوالوطني،الكفاحقيمالضائعة،القيموبسترجع
الحقيقية.مضامينها
مغامرةالوزاني،حسنمحمدالزعيمفكرفيالبعثأنوالواقع
دراسةفيمألوفةالغيرالمعرباتبعضمنالتخلوانهاغيرمشوقة،
هواإلستراتيجيهدفهكانفإذاعام،بشكلالغربي،السياسيالفكر
ظرفيةفيتحقيقهأجلمنناضلفإنهالديمقراطية،الوطنيةالدولةءبنا



وهو،ا(أ74~1947(سنةثالثينطولعلىامتدتءمتغيرةسياسية
ألنالسياسي،بالعملالسياسيةالنظريةربطعلىحريصذلكفي

بلالواقع،التغيرلوحدهاالسياسيةفاإلرادةلديه،يتفاعالنكالهما
النظرية.خاللمنوالمصداقية،الفعاليةعنلهاتبحثانيجب

ألنبالمغرب،الديمقراطيءالبناإشكاليةعلىالتركيزتوخيتولقا
حدودعنديقفالفكري،مشروعهيكنلمالوزاني،حسنمحمدالزعيم
لدولةاليمكندونهألنالعصري،المجتمعكذلكبلالعصرية،الدولةءبنا

يزع>ءاللهألنأسبقءالدولةمشروعانإالءقائمةلهاتتومانعصرية
منللتغيير،سياسيإقتصادمسألةفالمسألةآن»»،بالتراليرعمابالسيف
رائدابحقالوزاني،حسنمحمدكانوبهذاءوالفعاليةالمصداقيةحيث
بالمغرب.الديمقراطيللفكر
محمدالزعيمفكرألنتاريخية،.السوسييالنهجيةاعتمدت»لقد
أنهغيروسياسيةفظربةسيرورةخاللمنواتضحتبلورالوزاني،حسن
يؤمنكانألنهوالممارسة،اليهالنظريةمابينفصلعقدالعبثمن

يعتبرهاالتيللسياسة،خاصتصررضمن،بانصهارهمابل،بوحدتهما
األخالق.عنفصلهااليمكنثمومنءلألمةوإرشادا»«رعاية»»

علىوالقائمينالوزانيحسنمحمدمؤسسةأشكرانواليفوتني
الذيالوزاني،العربعزءعليهالمؤسوفرحيلرغمءإشعاعهامواصلة
تواصلانوأتمنىالوزاني،حسنمحماالزعيمروحخاللهمناكتشفت
فقطيجمعكتاباتصدروأنءعليهاعثرالتيالتاالتنشرالؤسسة
طرفمنكتابا27دراسةلصعوبةنظراااليمتراطي،البعاذاتالمقاالت
البحثهذافيحاولتهماوهوءللعموموكذلكءاليومالمثقفينمنكثير

المتواضع.





ولاكاشم

ممترزتهان-أل
،بشذشي´ذيمتئالميما•الحثمتمنيةأ.

جمهرةإشارةرهنمطلقاليستاومسؤوليتهالحكممسألة´´ان

ثإنالجمهرةالرجال،امامنوالصفوةالنخبةقضيةهماالناس،بل

وحكومةمالحةقيادةعلىمتوفرةتكونانهوشيآكلقبلمايقنيها

كاهلعلىتلقىمتلزممهمةمرفية،وهذهلصالحهاوخدمة،رشيدة

اا<9ص.مثه،واإلئمهالئهصأالىاالعوأاآلمة.´´فيالنخبة

.ااا



ولاكالقسممةمقه

الدستوريةالمسألةطرحمنبحق،أولالوزانيحسنمحمديعتبر
فيهاربط،مذكرة1.947شتنبر23ءفيحزبهرأسعلىتقديمهبالمغرب،منأ

دامالذيالتسريمنفاهمنتحريرهءبمجردطيةوالديمترااإلستقاللمابين
سنواتتسع

للبالدبدستورالطالبةمنواعمقاشملالدستوريةالمسألةوطرح
سنةالمغرب«»»»لسانلجماعةوقعللدستور،كمامشروعتقديموالحتى

الدستوريةالمسألةءالنالتاريخسجلهاالتياالخرىللمشارينءاو1االل4
التأسيسية،التيالسلطةتحديدءوبالتاليومصدرهاالسلطةطبيعةتطرح
السياسيةالقوىلدىيطرحلنالذيالدستور،الشيآيصدرإرادتهاعن

المسألةفكانتالوزانيحسنمحمدالخمسينات.امانهايةفيءاالالوطنية
حياته.لهاكرسالتيقضيتهالدستورية
النظامءتحديدذلكالى~ءباالضاالدستوريةالمسألةوتعني
الدستورظوابط،وبالتالياساسهاعلىيقومالتيالفلسفةسيءايالسيا

فيماوالعالقاتالمؤسساتطبيعةوالدستورالحيءايالمكتوب
يدعىماالسياسية،اياللعبةقواعاتحديدآخر،وبمعنىبينها

السياسيةالحكومة،اي»دالشكلةمابينالتمييزيجبانهغيربالديمقراطية.
الوزانيءايكأداةحسنمحمديدعرهاكماالمغرب»<فياالولى

والدستورياإليديولوجي،والمسبترىلطبيعتهاسنناقشهاللتغييرءوالتي
السياسية.والمؤسساتللسلطة



اولالالفعل
ألمة0اميا-ث:زمت.ك

مع0التفوالنسقملىالدستوريةباللكيةنتمسكمابقدرا´إننا

والسياسيةالفكريةالثوراتمالشعوبعمرهوالذيالعمرحرم

االوضاحقوبلالقديمة،مالمقاهيمتغييرالىالهادفةواالجتماعية

الفرق،وااإلرتقاالتلورلسنةمالئمةلتكوناألنظمةالتقليدية،رتمبديد

لألمةالسيادةكله،بمفهومهذابحكموالجتمع،نتمسكالفردبينهذافي

اختصاماتمزمنقومة،.غيركاملةحقوقمزعنهاماينبتىبكله

هوكماالمزعومينهوفينالمغرندمالحقيقييناألمةوكالءبواسطةتمارس

الشكليةالديقراطيات،وفيالفاسدةالعليلةتيرالدممافيالشأن

.ا.7(~أل،مر.()اك72(والمرلماؤ،الدستورالفاشلة´ا(ئي

مموحاتيعكو>ستوراجلمنالوزانيحسنمحمدمعركة
شتنبرباسمه،منذارتبطتالديمقراطية.معركةالمبادئاألمة،وبتمثل

ربط،حيث>>واالستقاللأدالشورىحزبمذكرةتقديم،تاريخ~747
تغييرذلك،الىفيالسبقلهوالديمقراطية،وكاناالستقاللمابينالحزب



إقامةعلىنضالهركزالديمقراطي»«،الذيلدستور«دابهنالىالحزباسم
بأييقبللمالوزانيحسنمحمداندستوربة««.غير««ديمقراطية

مجلسطرفهنديمقراطيدستوروضعمطلبعلىشدددستور،بل
الشعبلتربيةاالمكانياتفتحالشعب،معطرفمنمنتخبتأسيسي

يحملحتى»درايةمعرفةمناالنتخابيتطليهءلماالديمقراطيةعلى
االختيار.حسن

ماالتومية،او،الحركةأولىمرحلةفيالوزانيحسنمحمدربطلقد

بالدستور،علىالتحررربطانهالوطنية،بالدستور،ايبالحركةعنهيعبر
التاسععشر،والقرنالثامنالقرنبأورباالكبرىالقوميةالحركاتشاكلة

التأسيسيبالمجلساالستقالل،طالبعهدفيثانية،ايمرحلةعشر.وفي

الفسادتفشيثالثة،وبعدمرحلةالشعب،وفيباسمالدستوريضعالذي
منابد،بلالفسادعلىيبنياناليمكنالدستورانادركوالرشوة
فيهولألمة،كمابعثاالدستوريكونءحتىوالشاملالعاماإلصالح
األملي.معناه



.~مية.~.سرمى.~ستور•.~و~.~
السلطاتسيرتنظمالتيالتواعدمجموعة،ايدستورهاأمةلكل

فيالدستوريةالحركةواكتساحالديمقراطيةاكتشافبإعادةانهالعامة،غير
موجةمعالثالثعشر،والعالموالتاسعالثامنالقرنالعالم،أوربا
معنىالدستورمفهومءأخذالستيناتفيلهنيةالوالتاالستتال
فيماالسلطاتمختلفعملينظمالذيالكتوبالنصر،وهوحديثا
ليناالووالمحكومين،باعتبارالحاكمينالتوازن،وعالقةاساس،علىبينها
بتوكيلهم،نزعاالخاللحالةيمكنهم،فيلألخرين،الذينممثلين

فيله،يرجععقدايعنياحايثالدستورمفهومغداءهكذاتمثيليتهم
سيطرةمنوتحررهااألمةبسيادةالدستورارتبطالنزاع.هكذاحالة

تقومنهضة،وكلمتأخرةأمةهيإنمالهاالدستورالتياااألمةخاوجية،ف
ارفاقالىالتعثر،بلالىحينكلفيومعرضةناقصةتكونإغافيها

حسنفحمدءيتولءونحنالدستورااالنهضةشرطانءاي)أالجمة.اا(
،فهولهامقرردستورغيرمننهضتغربيةاوشرقيةأمةالوزانيءالنعلم

عليهتدورالذيالمحورءوهوالقوميةالحركاتعليهتقودالذياألساس
،فهووالحاضراا(()الماضيفيالسياسيةوالثوراتاالجتماعيةاإلنقالبات

السياسية.والسيادةالقوميةالعزةاركانيوطأ
ليستفالدساتيردستور،بأيالقبولالدستور،اليعنيمطلبأنغير
الصوتونرفعلألمةنرباهالذيالسياسيااالدستورديمقراطية،اماكلها
يصيرصحيحاحقيتيادستورايكونانفيجبللشعببهبالطالبةعاليا

وشعبه´ا،الرأيللمغربهبهنطالبالذي،ددالدستورددأمةكلحياةااإنمالم
.77الثالث،ص.القلم،ابلزءمبه،حر1947ايونيه8العام،
.77نفسه،ص..2



طيةوالديمتراوالشورىالحريةدائرةفيالسياسي،ويمبحميثاقهللوطن
يكونذلك،ان،ومعنى.(أل)00الحر.للمغرباألساسيوالنظامتيالذاالقانون
.وفرنساالديمتراطية،كإنجلترااالولدساتيرشاكلةعلى

األساسيةالبادئالمحيح،منبالمعنىدستوراييخلووال
والحرياتاحتوقالسلطات،وضمانةمصدراألمةاااعتبارللديمقراطية،وهي

الدستور،ويعتبر.)ه.0السلطات::مابينوالفصلوالجماعةللفرد
يحتذىانيمكنجافاروق،نمونالملكعهدااعلى23المصري،دستور

لهالغفورحتى،ه._.1747شتنبر23مذكرةلمحرريبالنسبةكانبه،كما
حزبلوفدصرحالمصري،فقدللدستورمتحمساكانالخامسمحمد
كالذيدستوراالشعبلمنحتاماااستعدادعلىواالستقالل،بأنهالشورى
زادالمغرب،وقدظروفعليهتساعامابمجردمثال،وذلكمصرفييوجأ

العرشحقوقفيهفوجدالصريالدستورنصدرسإنهقائالجاللته
كانتالسلطاتمابينالفصللباأبالنسبة،فالدولةا´ا).مصونةواضحة
تحتكر_الدستوريةغيراألممعندهذازمنناوفي_الغابرةاألزمنةفي

تجمعهاهوالسلطة،واحتكاروفروعهاوأمولهاأنواعهابجميعالسلطة
ومملحةمشيئةتقتضيهبمافيها،والتصرف،وتداخلهاواحدةيدفي

الحكم»اإلستبدادهو،وذلكوصالحهااألمةإرادةالوفقالحاكم

)8)~7ننسه،ص..3
حرباا94(~122،28العام،العدد.القضاءاا،الرأي.ااالدستور4

.آ64االني،ص.القلم،الجز،
العام،العدداا،الرأي1(47شتنبر23مذكرةخاللمنالسياميه.ااموتفنا

.الرابع،مر.اا؟القلم،الجزدحربا1950شتنبر17،22~
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السلطاتثصلمبدأانمؤكداالوزانيحسنمحمد،ويضيفالمطلق´ا
يحبذانهذلكمعنىا.فهل71البرلمانية´´النيابيةالحكومةفيإال)االيقوم
الرابعةالجمهوريةبفرنساكانوكمافوبإنجلتراالبرلماني،كماالنظام

الجمهوريةعكسكبير،علىوزنللبرلمانكان،حيثا1056اه675(
يسلبانقبلءايأيغولشارلالجنرالعها،على)1(ألهطمسةالخا
،يقفالتنفيذية.هحذاالسلطةاختصاصاته،لصالحمنكثيراالنالبر
،غيرا17اائةالفرنسيةالثورةبتيماإلعجابمو~الوزانيحسنمحمد
الدستورمنهاقتبسالذيمسةالخاالجمهوريةدستوربشدةينتقدانه

اكثرالتجربةااعلىالعتمادهاإلنجليزيبالنظاء~يعجب«الكثير،المغربي
االنتخابنظامفيمثالهذاوالمنطق،ويتجلىالعقلعلىيعتمدعا

فيه~نراعىعااكثرالحقفيهيراعىالنوابعلىالمتاعافتوزيع
يفوقالمتاعأمنبعدداالنتخاباتفييظفراألغلبيةحزباناألرقام،اي

االغلبيةقاعدةاعتمادان،بمعنى•4اااجانبهفيتكونالتياألصواتعدد
عنهينتجالصغرى،عااالحزابءإقصاالىاالنتخابات،يؤديفي

السياسي.اراإلستتر
ععر،لولوجأساسيامرجعابأورباالدستوريةالحركةكانتوإذا

حضاريامغايرواقععلىالغربيةالنماذج،إسقاطهذاالحداثة،فاليعني
والسنة،العرانشنا~نرامعاألورييالدستوريالفكر~نكييف،بلوتاريخيا
~نممن،ه)الراشدين(´ءالخلناعهدعلىلألمةالتاريخيةوالتجربة~الفقه

.ا».5حر.نفسه،المعار.7
،ا6د~العددالعام،الرأي،إنكلترااافيالسياسةهاألحزابنظامعنااحتاة.ثة
(.ال؟ص.الثاني،ابلزىالقلم،حرمهاأ:.ا.5()مارسا7
الود_ةتدراسمركزالشريعة،وتطبيق.الدولةالدينالجابري،عابدمحمد.أ)

.57ص.،ا»)(؟()بيروت،العربية،



عنمنفصلةغيراالسالء~فيالدولةانالوزانيحسنمحمديرى

الراشدين،التيءالخلنالةد»لهامثال،وخيرخلقهاالذيهوالدين،بل

السلفمنالهدأةءاأل~ا´ابعضعهدفيإالاختفائهممعاختفت
الدينخاص،يحددهمفهوملهااالسالمفيفالدولةهناا.منا8الصالح´´(

متطلبات،هانالواشاهء(الخلفاالتاريخيةاالسالمي،والتجربةبمفهومه
«.و_اطية،وبالتالياافخيردولةوالهيعلمانيةدولةالعمر،فالهي

الذيالدستورهوسالمأ~.الياإلنتسابترمددولةكلتتخذهدستور
مواطنكللخيروأ~سةالحكمفيالشرعةاغراضتحقيقيضمن
دستورهوالقرأنان).ورغماالصالح´´(االتوهيالمجتمعءولتياممسلم
االمالء.مايخولهمعمطلقا´´اليتنافىذلكفإنواألسمىالخاالاإلسالم

دولتهمنظامتكييففيالتفكيرحقمنللمسلمين.وروحانصا.نفسه

القانونيكوندستوروضعفيعصر،ايكلفيحياتهمماتتطلبه.فق
معالتجاوببهويتحققهالدولةفيوالسياسةالحكمألنظمةاألساسي
بالشورى،اومنهامايتصلالكبرى،خصوصاوتوجيهاتهاالسالمتعاليم

بالنسبةالجدالتمختلففيالسياسةوبعسنالحكم،وبالعدالةديمقراطية
وبهموالسياسةوالعدالةالدستور،الشورى).فعتراماا((اوللجميعواحدلكل

أسسعلىوالعامة،وتتوطدالخاصةوالصالحاحرباتهالحقوق´´تصان

حسببالرعيةالراعياوبالحكرمالحاكمعالقاتومرضيةوقويةسليمة
الفردتعايشلنيبأسافإنذلكمنا.وبالرغما؟ااإلسالميااالتعبير

الة.لمم،حربا19ال7مايو10،11العد>السياسة،،والدممتور(ا)ااالسالم.10
.180ص.األ.ل،الجز،
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مجتمعهتنظمالتيالمؤسساتيبدعاالنسانانيعني،مماتتعددالجماعةء
الحضاري.والرقيالفنيالشدمبغعلوبطورها
المؤسسات<<أدمؤسسةالدولةانواالمة،وهوالدولةمابينالعالقةاما
العكس،إذوليساالمةفأمةفيهوربو،هيبسرمورالنقيه.تعبيرحسب
منظمةاألمةإالالقوبم،ليستوتطبيقهاالصحيحبمفهومهاااالدولة
العام.فالدولةالصالحسبيلفي،وتنفيذياوتشريعيا،وحكومياسياسيا

االعتباراألمة،وبهذاأساسهااكثراا،فالدولةوالأقلالإطار،وجهاز،ونظام
اا9اااالعامورأيهاوهيئاتهامجالسهافيممثلةاألمةأماما´مسؤولةالدولة
تمورااليومللكثيرينتبدوالكربم<<القرآنأددولةكانتوإذا
وتبعاالعمليةالواقعيةعنبحثاالوزانيحسنمحمد،فإنطوباويا
بمتعذرااليسبأنه،يرىجله<<كله،اليترك««مااليؤخذاألصوليةللقاعدة
فيهيالتياالسالميةالشريعةوتعاليمقواعدعلىالحكمءإرسا
واألشكالاعيغعنالنطربصرفمالححكمكلوتعاليمقواعدالحقيقة

ا.((االمصلحة.اااوالضرورةإليهاتدعراالتيوالتفاصيلوالجزئيات
شبيهةإسالميةدولةإقامةاليو،الستطاعفييكنلمااإذاآخروبمعنى
تجعلانبالسلمينخاصةدولةكلعلىبمستحيلفليسالراشدةبالخالفة
تضمنوانللجميعالعدالةتوفرالواطنين،وانبينشورىفيهاالحكم

هو،وذلكاا)اوحكيمقويمنظامنطاقفيوالجتمعالفردحياةمتطلبات
االعالمية.الدولةفيالمطلوباألدنىالحد

:19ألطفبرايرا1،اطالدسترو،العدد؟´´،األمةسادةامالدولة)´´(خدمة.17
.136الثاني،ص.القلم،الجزءحرب
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حسنمحمدفكرفيوالسياسةوالعدالةالشورىمعانيفماهي

أهلالىالرجوع>ءتعنيالشورىبأنالوزانيحسنمحمديرىالوزاني؟
السياسةاما،حته«<حقزيلكل>«العدليعنيحينءفي»«والعقدالحل

لتعنياإليجابيةيفالتعارأحدالوزانيحسن،محمدلهافيختار

واآلجل،وتدبيرالعاجلفيالمنجيالطريقالىبإرشادهمالخلق´´استالح
المتقدمون).والمسلمونا´((اواالستقامةالعدلسفعلىالعموممعالمعاش

السياسةحسنباعتبارهااإليجابيةالواقعيةنظرتهاالسياسةالىاانظروا
العدالةءوبتحقيقمتينةمالحةأسسعلىالناسفيالحكمبإقامةوذلك
انالى،باالضافة)()اااوالرعيةالراعيمالحالمظالم،وبضمانورد

قدالعملية،»والسياسةالنظريةءالسياسةقسمينالىتنقسمالسياسة
له،غيرءإلغاوإمالهرفضاالواقع،إماعنبعيدةالنظريةالسياسةتكون

السياسةمنلهابالواقع،فالبدمرتبطةكانتوإنالعمليةالسياسةان
الصراعاحتدامقبلالمجتمعتنظيمواشكاللتحوالتتصررءايالنظرية

بينهماالعملية،ليحملللسياسةهاديةتكوناإلجتماعي،وبالتالي

فيالمسلمينأمرالتحليل،حفظنهايةفيتعنيفالسياسةالتكامل.هكذا
.ااودنياهم((دينهم

بحقوقاالعترافالدستوريتضحنالوزاني،انحسنمحماويحبذ
آوربالدسا~نيربالنسبةالحالهوالدولية،كماشيقالموااقرانهاكمااالنسان

ابتكارايعدالدستورصلبفيواألحكامالنصوصتلكروداا.في

نفسه.المصدر.ا7
حربهاا«)()7مارس17،2،السياسة،العددااأينا!...ست.ااالسيا1ال

.1الثة~1.85األول،ص.القلم،ابلزء
فيالعامةالغنوشي،الحرياتمئدراكذلكأنطر.!ا76نفسه،صالصدر.1ك

.ا9،«ر.()ا()()3العربية،بيروت،الوحدةأراسلتاالسالمية،مركزالدولة



ااضمان،ألنا()()ا´والديمقراطيةالحريةصالحفيجديدا،وسالحاقانونيا
بلوحزمعزمالىيحتاجااليمتراطيةنظامتثبيتهالحرياتوصيانةاحتوق
،لحمايةا()اا(التوانينمنعنهومايتنرعالدستورسالحهاولعراكالى

الحديثة.الديمقراطيةالدولةوتسليح
محمدالزعيم،فإنا(44ينايرفياالستقاللقضيةطرحتوحينما

باإلستقالل،بلبالمطالبةيكتفالمنغى،لممنتحررهبمجردالوزانيحسن
االستقالل،واهتدواالىالوهولكيفيةقضيةالكفاحفيوفاقهمعطرح
تمثلتأسيسية،جمعية،بواسطةللبالددستوربإصداراالستقاللربطالى
االستور«د.فاالستقاللإليهاالستقالل،وسبيلناهود»رائدنا:شعارفي
ديمقراطيةوطنيةسلطةلتأسيسوالدستورالحمايةمشكلةلحل

مشكلتينالبساطعلىتضعالراهنةالغربيةااالقضيةكانتحديثة.هكذا
الحاكمبينتقرء.خارجية.فالداخليةواألخرىداخليةإحداهماإشنتين

المطلق،وعالجهاوالحكماالستبدادوالدولة،ومنشؤهاوالمحكو«.،والشعب
اصطالحبالشورىءوفياإلسالمفييسمىماالنيابي،وهووالحكمالحربة

اللكيةالدستور،وأساسوالدستور´ا((()الديمقراطيةالحديثةالسياسة
واجتماعيةسياسيةديمقراطيةءإنشاعلىتعملالدستورية،التي

الشعبينالانعلىحريصالمغربملكالجاللةواقتصادية،ذااصاحب
فطبمننفهمواعية،بلجدارةوتمنبحقاليهيطمحالذيالدستور

عناليقلدستوراالوفيشعبهلنحاستعدادهكاملجاللتهتمربحاته

!حرب(()(يوليوزا،36ستوو،العدد«لألحرار!اا،الةباألحرارالحربةااإنما.20
.(2الثاني،ص.االقلم،الجزء
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العامةنهضتنافيدوةةنتخذهالعربي،الذيالتفترقفيالدساتيرارقى
ا-.اااوالسياسةواالجتماعوالثتأنةالدينفينهضتهتشبهالقتي

مرحلةخالليتمالمشكلتينكلتااالستقالل،وحلهيالثانيةوالشكلة
المرحلةءشنااالداخلياستقاللهللمغرب´´يتحققءهكذاانتقالية
لنبدونهاالستوري،الذينموهكامللهيضمنانيجبءكمااالنتقالية

محمدكان(ا..لتد9اا(حقيقةبحربةالشعبينعمولنحقيقيتتدميكون
الوطنيةالدولةميالدباعتبارهاالستقالليفهمالوزانيحسن

يكنقيصرية،ولماوالدهوالدتهاتكونانيتبليكنالديمقراطية،ولم
ضعفالىأدىالذيهواالستبدادكان،فإذامشوهبوليدكذلكيقبل
مؤسساتوخلقللبالددستورإصداوالحماية،فإنوفرضالدولة

مغربيةحكومةتشكيلطوبقاألمة،عنسيادةبغرضديمقراطية،كفيل
التنظيمطورالىالحمايةعهدمناالنتقالمرحلةتنظيماجلاامن

االستقالل.اا(-((سبيلفيالدستوري
اال~لبينمابربطهيهدفكانالوزانيحسنمحمدإن
شأنهامنالتيواألدواتالوسائلجميعا(المغربيستردااانطيةوااليمقرا

يتمكن.فيانيربأواالدي،كماواالجتماعيالسياسيالنمولهتضمنان
وأحكا«ا~ابورؤوسالسيوفقوةعلىاليقومالسالممنجو
وتربيتهالتوميتطورهاستكمالءمنوالعاالةالحربةعلى،بلفطهاداال

لهأتمدتهالذيالعظيمالمستقبلضمانفيهماالسيا~ءإذ

.1~2.نفسو،صالصدر.13
والدي،مؤممسةالوزاني،حدثئيمحمدالعرب،عز1747شتنبرأل.مذكرة(.4

.227،ص.1(ال9الوزاني،فاس،حسنمحمد
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جانبين.احدهماذاتالمغربيةالشكلةااإنأوضحاالقدار.اا()(ا.وبمعنى
بالدستوريعالجداخليالسياسي،والثانيباإلستتالليعالجخارجي

((()والديمتراطية.اا

ذلكالنور،فليىيرىانالوزانيحسنمحمدلمشروعيكتبلموإذا
استحسنهاالخامسمحمدان،بلتهاذاحدفيالشروع~للفكرةمرد»
المرحلةالوسيلة،ايهوالنقاشثارأالوزاني،وماحسنمحمدحسب

حسنمحمدبالفريج،قبلاحمدالحاجاقترحهاقدكاناالنتقالية،والتي
التيالظروف،بل(ا9اإ944سنةاالستقاللوضعالىالوزاني،لالنتقال

فيجادةتكنلمالفرنسية،التيألعامةاإلقامةمعالمفاوضاتفيهاجرت
شخصاكلغتحينها،فصرصااهدافهاإلهارفيذلكوظفت،التيمسعاهة
يوسف،عبربنمحمدسيديالجاللةصاحببحرمةللمسر،تجرأمشبوها
ومحاولةااسامةاالقامةمعالقطيعةبدايةذلكمفترية،وكانمناشير

المغربية.~الفرنسيةلألزمةوسطحليجادإ

~مة.~دة•شي..ث.~
المبادئاد.الحترالدعوةالوزاني،علىحسنمحمديحرص

بواسطةالشعبلمشاركةنظرابالشعبيةابعيانايسميهاالديمقراطية،والتي
كتبذلكلألمة،وفيالسيادةانمتدمتهاوفيالدساتيروضعنوابه،في

.232نغسه،ص..29
!حرب((55فونبر1،أ`271العام،العدد،الرأيااوديمقراطيةاااستقالل.27
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السيادةبأنااالتعربحبأن1572دستورلمشروعالعامءاالستنتاغداة

النظام«حقيقةاألمرواقعفيالسيادةهذهجعلآخرشيء،.شيآلألمة
ميهالبسالكاملةفعليةممارسةاألمةتمارسهاسيادةبالدستورالمؤسس

سيدةاااألمةانتعنيالسيادةوالعيب،والنقص،والخلل´´(`().وهذه

فيحرة،هشؤوننافيالتصرفعلى،وتادرةامرهازمام،ومالكةنفسها
علىالرقابةء،وإجرافيهاوالحكمالتمثيلاجهزة،وإقامةأنظمتهاتقرير
()أل)فيها´´العامةالشؤونتدبيرعنلينالمسؤه

التوازنبضبط،الكفيلة«دالحصارات«»منمجموعةالدستوركانئإذا
الدستوريالنظاد.ظلفيمؤسسةكلصااحياتتحديا»السلطمابين

لة.الدهاألمةبينوميثاقاعهداالدستوريكونكلههذاالعام،ااوبغضل
-).افيها´´(والحاكمين

يقنعءاالستنتاعلىالمعروضإ772دستورمشروع،فإنهكذا
محثليمزوالشرعيينالطبيعييناصحابهاايديغيراافيالوطنيةالسيادة
انهذاشأنعملية،ومنمنهااكثرشكليةبكيفيةلهمتركفتاتااالاالمة

سلطاتهابجميعالشيءءفاالولةشيءءواألمةكللةالدهيجعل
األمةليستوالحكم،هالسيادةاألساس،رصاحبةهيواختماماتها

كرهاااا:أل)اوطوعاومسيرةمسودةااللهابالنسبة

انيجبالتيالفلسفيةلألسسمفهومهالوزانيحسنمحمدويوضح
نتسكمابتدر´´إنناقائالكتباكثر،حينماالمغربيالدستورعليهايترم

ععرهوالذيالعصرروحمعالمتفقالنسقعلىالدستوريةباللكية

.19رالبرلمان،_.ادسورني.2(؟
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تغييرالىالهادفةواالجتماعيةوالسياسيةالفكريةالثوراتهالشعوب
مالئمةلتكوناألنظمةالتتليدية،وتجديااالوضاعءوتحويلالقديمةالمناعيم
بححموالمجتمع،نتمسكالفردبينهذافيالفرقءواإلرتقاالتطورلسنة
غيركاملةحقوقمنعنهاماينبثقوبخللألمةالسيادةكله،بمغهومهذا

ندهالحقيقييناألمةوكال<بواسطةتمارساختصاماتءومنمنقومة
،وفيالفاسدةالعليلةالدساتيرفيالشأنهوكماوالمزعومينالمفروضين

مع)االيتالئم1572فدستوراا(أل().هكذاالفاشلةالشكليةالديمقراطيات
النهضةطريقفيتسيرهانالمغربيةاألمةتريدالذيالطبيعيالسير
اااا؟االعصريةالحياةمجاالتكلفياألمامالىدائماوالتقدم

حسنمحمدعننااليتنازلالتأسيسيءقضيةالمجلسوأولوبة
الجلسصالحيةمنهوالدستوروضعان،وهيالوزاني

7كالمغرب(فيلىاالهالجماعيةاالنتخاباتبعهالتأسيسي،ويكتب
األسلوبالديمتراطية،هالطبيعية،والوسيلة´´الطربتة)بأن1د~ك2يوليوز

حقيقياانتخاباالمنتخبالتأسيسيالمجلسهووالمنشودالمألوفالدستوري
اعالنعنداكثرذلكالدستور.ويوضحلوضع0.ا´(.(انربهاحرا،هعاما

يمارسواانالمواطنوناعلن:اايريد،حينها19».2دستورعلىءاالنتفتا
المنثروعة،والعهودالقوانينبهالهمتعترفالتيالمواطنةحقوقجميع
األمةحقالمقدسةالحقوقتلكمقدمةوفياالستقاللمنذالمؤكدة
ذلكهالتوهياادستورهاوضعفيا،الواعية،الرشيدة،السيدهالمتحررة



ثميرها،شأنمحيحاشرعياتمثياليمقلهامنتخبتأسيسيمجلسبواسطة
ذلكإنتخابتعذرإذاماحالةءوفيوغيرها´´افريقيافيالحرةاألمممن

سائريمقلآخرمجلسمهمتهيتولىااان،يمكنمسلموجيهلسببالجلس
المطلوبةالصالحيةكل،ويملكالبالدفيوغيرهاالسياسيةاإلتجاهات
نظراالدستورهذاان،غيراااألمةعننيابةالدستوربوضعللقيام
مجلس´´انتخابحيناليمحدودةانتقاليةفترةفيبه~يعمللصوره

ذلكيعرضانمنلألمة،والمانعالنهائىالدستورلوضعتأسيسي
قوةكلمته،ويكسبهفيهالشعبليقولالعامءلإلستفتاالمؤقتالدستور
والتأييداا()-).المصادقة

(5ىو~دستوربهوضعالذياألسلوبالوزانيحسنمحمدويعارض
فيءباإلستفتاالدولةتسمح:ااالذاالشعبيءاالستنتاعلىعرضهساعة

لوضعتأسيسيلمجلساألمةانتخابمنوتمتنعالدستوريمشروعها
ذلكاليتمفكيفءراشدالشعبأنيفترضء،فاالستنتاالدستور؟´´(~ألا

ااالدولةبأنالوزانيحسنمحمدويجيبالتأسيسي؟للمجلسبالنسبة
ولو.شعبيةاوديمقراطيةسعةءإضفااالءاالستنتامنالتريد

انوالتنظمانالتريدالذيطرفهامنالممنوحالدستورعلى.مصطنعة
()ألا.اابسواهالبالدتحكم

.لألمةسابقاالمقطوعةالوعودلكلشنيعااإخالفالواقعفيذلكان

يمقلمجلسبواسطةالدستور«ضعهيتتولىبأن.استقاللهاعهدفي

،حربه1.د)(فونبر.أ2الدستوراا،الدستور،معركةاوالساعةا~مشكلة.3•
.32»31الئاني،ص.القلم،ا%ء

.32»31نفسه،ص..37
نفسه..38



بهواحتفظتللدستمجلسأسسوفعالواتجاهاتهانزعاتهامختلف
ءاستنتابترارفوجئناحتىوالذكراحسالهنسمعنعدولمسنواتالدولة
((ألا.نغسهاااالدولةباسممعددستورمشروعفيعام

الدستورمجلنىءايالواقعاألمرالسياسية،وامامالمرونةعنوبحثا
هذايتمتنبانالمطالبةعملية،وهوسياسةاتباعإالالمعين،فاليجدي

ءمنالمنتخبةالتأسيسيةالمجالسجميعبهتمتازماااجميععلىالجلس
الطريقةفييشفعهذاالعمل،فإنوحريةواسعواختصاصمحكمنظام

بينماالصراعينهيوسطحل).وهو9اا(~الجلستكوينفيالمستعملة
حتىالتوافق.واساسالتأسيسي،علىالمجلسالمعين،ودعاةالمجلسواقع
الدستورمجلستشكيلفيبهأخذماله،وهو،بالنسبةالتعيينطريقة
التقليلاغرق،ويمكنمنكغيرهاعيوبهاولهامحاسنهااالها19ه~2سنة
علىوإمالحاتتحسيناتبإدخالمستطاعحداقصىالىعيوبهامن
انالدستور،ذلكمشروعوضعبهسيناطالذيالمجلسوهينتائجهاأولى
التأسيسيالمجلسفكرةتحتيتىهوفاألهمءا9اال~´´(´هنا~ا~~
نهائية.األمة،بمفةسيادةإلقرار
مكانةالنشودة،فماهيهيالدستورية<«أدالديمقراطيةكانتوإذا
الرأياايهمعليهاهالجلسلمالحالواقعفيفالحكم؟هذاكلمنالشعب
الذيالدستور،هعدمهااوبالصالحيةيحكمءفهوالذيالبالدفيالعام

للمجلسالشعبالشعب،فحكميعنيوحده،بلالمجلساليعنيسيوضع

،الدستووءالعددااوللشعببالشعبالشعب:دستوريريد«الذيااالدستور()أل.
.37الثاني،ص.التلم،الجزء،حدب1952فونبرأا9،؟

.10والبرلمان،ص.الدستورفي.49
.9نغسه،ص.الممار.91



فجرالذي.فالشعب)الغاصل´ا(())األساس،والحكمهوالمجلسعلىه
برهناالستعمار،قدمخالبمنوعرشهواسرتهالملك(´´انتزاععارمةثورة
،فأيواشداااشعبايعتبربأنجديرناهض،حر،واع،أبي،وانهشعبانهعلى
المغفورالمندىملكهورجوعاالستقاللوانتزاعهءكناحهلتضحيتهمعنى
حقوقهبجميعممتعاوالواقعالحقيقةفييصبحلمالخامس،ااإذامحمدله

يكونانيجب~.فالدستور9(-امور«؟ا´زمامعلىوحرياته،قابغسا
كلمةتحملهبماأياألمة<<حياةجوانبلجميعجوهرياأدتجديدا

د،ايالبناوإعادةءالبنامعانىمنبالفرنسيةدستور«~´)0اأ)د.»00»أ)0(»
اادستوريكونانيجبالعنىهذاواإلجتماعية،وفيالسياسيةالنهضة
يمتازصحيحاديمقراطيادستوراالكلمة،ايمعنىبكلواألمةالبالد
الحريةمعانيالدستوريحتقوحد»«التقدمية،وبهذاالتحرريةبمناته

تتجديدفظاد.لئماواألمة،فيصبحالبالدلمالحواالستقاللالسيادةه
متينة.´´ا))).قويةبصلةالدستوريةالديمتراطيةالى
الصراعبواقعمنوطةتبتىتحقيقهظروففإنثابتاالمبدأكانإذا«

حسنمحمدمعارضةء،ورغملإلستغتا17)7دستورطرحالسياسي،ومع
نغالمإقامةهوالحاليالظرففياألهمبأنعنهيغبلمالوزاني،فإنه

الطرقاتخاذمنحرمنااااذاالنهحقةدستوريةمؤسساتديمقراطي،تحكمه
نهتمعااكثروالنتيجةبالغايةنهتمالدستور،فإننالوضعالديمقراطية
لصالحالنتيجةهذدالغاية،وإدراكهذدلتحقيقسنسلكهاالتيبالطريقة
سيكونعذافإنمرضيةحسنة،والنتيجةالغايةكانتوالشعب،فإذاالبالد
.0اااهالالتبعةالطريقةفيثنميعا
.ا1نسه،مر.المصدر؟ال.
.نفسه،مر.(أالمدر.1<3
.ا3نفه،مر.ال.الممدر9
ننسه.المدرهال.



ندهالمبدأإىالنااإطفليستالتأسيسيالجلسبانتخابالمطالبةاما
البالدعذدفيسائدةكماميالفساداوضاعفيبتطبيتهنتمسكان

عوااسا~حالشعبية.فالد~راإلرادةونغيالفسادلتفشي()الا،نظرا
ثالنألةميلتناههيإليهتوهلوسيلةالحالي،وااكلالظرشفيالغاية
الطلبذلكتحقرن،وبمجرد)7((اا»سيلةمسألةهيعاأكثرغايةمسألة
الديمتراطية.الوطنيةالدولةمؤسساتءلبنا»سيلةالدستوريصبح

.~ويحيه.~صو~•.ث~.سحث
~~~.~سنوريأ~
محرثتالسيامي،ئلثدالمغربتاريخفيجذورالدستوريةللملكية
ااملككانحيثالعا>.الشأنسيرفينطبيقها0بالمغربالشورىمؤسسة
المملةامحيانيحضرأشوريامؤتمرايدعرالمناسباتمنكثيرفيالمغرب

وكبارالحكومةءاعضابجانبالقروييناكليةواساتزهقضاتهاه
عبدالمولىسارالمنهاجهذاوعلىبمشورتهمالعموء.علىالوظغين،ويعمل

مدتريعقدكانالداخلية،فقدالسياسيةاألزمةاثمتأتوقتماالعزيز
(~)).فاس´اعاصمةفيوالفينةالفينةمابينالشورى
فرحنىاجلمنوالصراعالشعبيةباإلرادةدستورياعنهفمايعبرهكذا
كانبأنهيثنتخرااانلهيحقبيءإذالمغرالشعبعلىبغريب،ليسميادتها

إعالنكانهالعاهةالشؤونإدارةفيمسموعوصوتمهمنصيبله

فونبرااا،الدستوو،أءللشعببالشعبالثعب:دسترريريد»الزرالدستور.اا9)
.(9الثاني،ص.الثلم،الجزء!حرس1((:2
.7نغسه،ص..االصدر.77
فرنبر•ا،د_االعام،العددامتقاللهااا،الوأيعهدفيالمغربيةالدولةاانطام.7)

.1.5الثالث،ص.الثلم،الجز،حرمها1087



علىوالمصادقةوالمفاوضاتالملحمعاهداتعلىوالتوقيعالحرب
مؤتمرعليهاوافقإذاإالالبالدبهاالتتقياعامةبكينيةهداتالعا

علىمثال،وفيرا4ااء.االمحغا8الرجالهاهاألمةلعناصرالجامعالشورى
هكذا.)177~ها.(دجنبر0العزيزاعبدالولفزمنعياناألمجلسذلك
اساسعلىبالرعية<»السلطانوعالقةبالسلطانالرعيةعالقة0دكانت

القوميتاريخناالىاانظرناوالعقد.فإذا.الحلاهلالىجوعالالشورى،اي
بصورةالدخيل،رأينااألجنبيوالحكمبالحمايةالوطننكبةقبلالمغربي
دائماكانتاالشعبيةالسيادةومحارسةالقانونسلطةانواضحةمكبرة
كلماوجاللقوةفيتجلتاوانهماإنكارهماالىالسبيلقائمتينحقيقتين
ااآخرانذلكعلىءويشهدبذلك.ااوفالكل»سمحتالفرصسنحت
استبداديةوالمطلقةسلطتهاتكنلمالمستقلالحرالمغربفيحكومة
اها.اتجاهال(ااوجهالبعضهميدعيكما

تجمعتكنلمالعهدذلكفيالغربية)اانحكومةفإنذلكمنوبالرغم
الحكامعلىرياالستواإلسالميالقانونيمليهاالتيالشروطدائما
مماجداعنهاانحرفتقدالقوميةالحكوماتبعضانيعلم،فالكلوالوالق
المرحومحكومةلذلكمثال،ونضربمنهاالشعبيةالثقةنزعالىدعا
((~).إسقاطها´ااعلنواالذيننظرفيالعزيزعبدموالي

.ا76نفسه،ص.المدر.4(
منةبالغربالفرنسيةاإلصالحاتعومشرمعياناألالخديمي،اامجلى~´~~~.
>رأسيةأيامعشر،التاسعالقررفيالمغربيوالجتمعاإلمالع،ااا905
259ص.،1987الرباط،اآلداب،كليةمنشورات،1983أبريل23»2~

المغربهيقظةالمنوني،مظاهرمحمدفغيالمغيظعبدالسلطانبيعة.اما292
،ص1985،،البيضاالدار،الدارسالحديث،جزآن،

.ا79الثالث،ص.القلم،الجز،مبه،حرامتقاللهاااعهدفيالغربيةالدولةااغام.5ا
.178نفسه،ص.الممار.52



رئيسباعتبارهنفسهالملكااسلطةفإناالسالميةالشورىاطاووفي
تعاليمومنالشعبيةاإلرادةمنالجماعة،مستماةوإمامالدولة

قائمابصغتهالوطيدة،فالملكاألسسهذهعلىالشريعة،ومرتكزة
والثانيةالدنيويةالسياسةباالولىونعني.والروحيةالزمنيةبالسلطتين
اماموعملياالعامالرأياماممعنوباالدينية.مسؤولالسياسة
حينالشعبية،فياالرادةممدرهاالزمنيةفالسلطةهكذااا((~)>الشارع

االسالمي.الشرعاساسهاالروحيةالسلطةان
الرأيوالعتد،ويطلعالحلأهلطرفءمنبيعتهااألمةتقلد»فاللك
فياألساسيةالجمعة،´´والغكرةصالةبعدالمساجدفيءتهابقراعليهاالعام

نيابةاألمةباسمءوالحالفةهيالمعاهدة،والعاقدةالمبايعة
األمروليوبيناألمةبينوميثاقاعهداااتؤلفال)..فالبيعة9عنهااا(
الذياإلجتماعيبالعقاعشرالثامنالقرنفالسفةمادعاه،وهوفيها
يحصللمافتراضمجردانهااي0(--)االتخمينبالنظرواوهتمور
طرفيكاهلعلىيضعوالرعية،عتاالراعيبينعهد.فالبيعةال)9اقط
الراعيعلىفإنالطاعةالرعيةعلىكانوحقوق،فإذاواجباتالعقد
راعراع،وكل(كلكم:الشريفبالحديثتمثالودنياهادينهامصالححفظ

لألمةايللجماعةخادماالحاكميكون،حيثا((الارعيتهعنمسؤول

.اا4الثالث،ص.القلم،الجزءامتقاللهااا،حومبهعهدفيالمغربيةلةالدهاانظام.53
الوطنيةللحركةالسياسيوجهاد.التاويخحياةمذكرات.54

.75اال،ل،ص.المغربية،ا%ءالتقريرية
حرميها17ال7ابريل13،اليبغون؟اا،السياسة،العدداكاهليةااافحكم.55

.156االوا،مرالقلم،ا%ء
السياسي،ترجمةالقانونمبادئاواالجتماعيروسر،العقدجاكجان.5ال
.1772،،بيروتالروائعلترجمةاللبنانيةغانم،اللجنةبولى
الراعيإمالحفيالشرعيةتيمية،،السياسةبنالدينتتي.57

.آ969العربي،التاهرة،.الكتابوالرعية،دأر



،ونيالمعاملة<<أدادينوالحكومة،د.ألناألمةبيندداإلئتالفيسودتممن•
،هكذا.ملىددماموإنلهالأمانةلمنددالدينملياإلمامقالذلك

ثم،ومزدخالتياساسملىالعامةالبشريةالفظجميعيتيمذا~االمالم
ا(القرآنالمكتوبدستورهالهااخالقيةدولةاالسالمنظفيالدولةكانت
.الماد«ا،وبينالروحوبينوالدنياالدينبيناليفرقالخالد...واالسالمالدائم
ا(آا.ااوالمجتمع.البشرمالحنيوالسياسة،وهذاالعبادة

الزمنيةالسلطتينيلوهوالمركزيةالسلطةا~يرأسفالملكهكذا

آننيالمؤمنينوأميرملكنهوالمزدوجلقبه<جاثمحية،ومنالر.•
الساهر•لدينهااكارمىاألمةوإما>األملىالدولةوئيمرنهواحد،وإذا•

ا´>(ا.،ااالسمعايعتهاشملى

الحفيظعبدللمولىوطة<<الشرأدالبيعةالوزانيحسنمحمديعتبرء
اهتمتالمغربية،التيللشورىاألولىااالباكورة1779سنةاألمةبين

جعلالىاستنا،اوللشعببالشعبحكمايجعلهبماالحكماسلوببتغيير
أمرعايعيرأنفيبحقاالتمتعمن،وتمكينهاالسيادةمحدراألمة
ذاتوسياميةإصالحيةثورةاابذرةكانتانها(())ا.بلمابينها(اشورى
كذلكبالنسبةفحسب،بلالمبايعللسلطانوافح،البالنسبةتوجيهيهدف
وثبةشهدتاولىإصالحيةاانفحةبثت)ا..هكذااا00البالدفيالعامللرأي

هربا1.(:7ابوبل•7،))اا،السياسة،العدد1(دولةهديز.اااال~م59
.17االول،ص.أالقلم،المبزء

.17الثالث،حىا»القلم،الجزء،حرباستقاللها(اعهدفيالغربيةالدولةاانظامإل.ك
الوطنيةللحركةالسياميوجهاد.التاويخحياة.مذكرات•اا

.77االول،ص.المغربية،ابلزءالتقريرية
.78نفسه،ص.الممار«).1



النخبةوهممعزائمالظروف،وفجرتهاواتتهاثوريةهامة،ونبعةتنظيمية
اساليبهكانتالذيالتتليايالحكممعاناةأضنتهاالتياألمةفيالواعية

متطلباتمعالعصر،ومتناقضةروحمعمتنافيةوتصرفاته
،بلبالقوةفقطاليتحتقالفتوإخماداالستقالل،فحغظ)9((1)الوضع
وطنهافياألمةويحميالعصرمعيتالئمبشكلالدولةتنظيممنالبد

مواجهةفيعيان»<األ«»مجلسمارسهاالتيالشورىانووحدتها.غير
اضطراراإاليطبقهاالحفيظعبدالسلطانيكنلمءاالستعماريةاالطماع
القرآن،والتزاماألمرامتثاالدستوريسياسي،وكنظامكمبدأبها)االتمسكا
اا(()).البيعةبعهد

عكاملة،مشرهسيادتهاعاوسةفياألمةرغبةيعكسوعا
بنظاممقيدةدستوريةااملكيةإقامةيتغييكان،الذي(908دستوو

نصحيثصريحةبكيفيةتطبعهكانتاإلسالميةالصبغةانالشورى،كما
المؤمنين»»أميرء«معمتعاونةنيابيةكهيئةالشورىمجلسعلى
،ليسمغربيايكنلمالمشروعفإنذلكورغم~).9رر.اا(>والمنزنيةمته.حك
الثقافةلهيمنةاساسا،بلاال))الشرقيةولكنتهصياغتهحيثمنفقط
بة،المغارالمثقفينلدىالحديثةالدستوريةللثقافةالكليوالغيابالفقهية
حيثبطريركياظلءفالمجتمعوالنخبةالمجتمعتطورمستوىالىباالضافة
«»لساندستورمشروعفإنذلكمنسنآ.ربالرغم~السلطة

.•7نفسه،ص.المدرال.2
.79نفسه،ص.الصدرالط.
.8انغسه،ص.الممارال.9
ال5.8<_.000«00؟،مذ«أ«ه0أرأدءهأ»«د0دءا»اء»00اا0»0ء.ا(ء4»0أا»»هه؟أا.ه000ء0»0،000»ه

ر•مورمم•ر•مير__~ررر••رمم~مرم



النخبةلدى،وكذلك19()1979نخبةلدىءاصدالهالغربد»،كانت
للحماية.معارضتهافيالوطنية
بيداطكمزهامأخذ~ة~عاحبدالوزانيحسنفحمدانورغم
فيالثانيالحسناللكجاللةخلفهكرفمنثمالخامسمحمدلهالغفور
(والذيامعاوالحكومةالدولةرئاسةااتوليهأنأعتبرحيث1967ماي
الشر(عنصرمعيةعلىاحرهىاليهالدافعةالعواملا~منكان

ساءوبهذاوالسياسةهمم9اىجهازفيرئيسيحساسمركزوالخطراهن
ا_اته،وتسخيرر0الحكم،وأهتفداختالسفيالطامعينوجهفيالباب

السياسية،.دمباب3اا«اختفامعفإنه0)9اا((ضحاياهامكانياته،وا~د
المغربي،ألنهالدستوريللنظاممكوناالرئاسيالنظاميصبحأنيعارض
ربيةاألوالملكياتفيهيءكماريةاالستوالملكيةوطبيعةيتعارض
المعاصرة.

قائمةتكونانيجبببالفالدستورفلسفةاألحوال،فإنجميعوفي
المطابقالحقيقيااالدلولواإلسالم»د،وهوالدستورية»«الملكيةأساسعلى

الحايثة،«ألهبالدستوريةالديمقراطيةنطاقفيوالحكمالسياسةلفلسفة
لظروفه،اا(~))العامةوالواليةألشورىمجالفيوتطبيقاشريعةاإلسالم
التاريخية.المغرب

ءا~اوس،::.:ارالحديثبا~يقطةالمنوني،مظامرمحمد.ال6
.339الثاني،ص.،الجزءا98ء،هالبيضا
اا9()ينايريا::0>.،الدستوءااالتاريخاليبرئهمنببريآااليس~»~.
.1.2االثاني،ص.القلم،الجزءحرميه
.64»13والمرلمان،ص.الدستورثر.»~9



بالمغربا~ستوويةالتجربة•الودمعا~
.لدولةانالبعض.امتقد_»~~~أجنبرفيللبالدأمتورتبنيمع
لنتائجتبعامشكلة.مكومةوتصبحالدستورية.هياةمهدستدخل

على.لسابقالرفعمنيغيرلمالد~واالقتراع،لكن
بعقخمهكماء.لوزراتعيينمهمةللملك~~امند،حيثشيئا.لدستور
ماقمنخارجةاهكومةقضيةالدستورجعل،وهكذا.رادمتىإقالتهم
باألزماتمايسمىيعرف.واليعرفلمفالمغرب~~ها.هكذ.9االبرالن~~
سبباتكونوالتيامجماعيةاإلقالةاواالستقالةمنتنتجالتيالوز.رية
الميدانتدخلفئةالىالنهايةفيحنهاءسافئةمناهكمانتقالفي

ماحبأدحكومةهيالغربفي(ا.فاهكومة5واالختبار~~اللتجربة
~~اناإلغبليزي،بعيثالنمطملىوليمو.لمغربيا~.ملىابلاللة<<
الذيللملكمسامدينمنمؤلفةهيئةكونهامنالتفرجالوزاريةالهيئة
ا~ا.ار.دته~~ابعضويقيلهميعينهم
ء~~.قر.دمتووموءمى.مكومة.>د.
،.لمخمص~5_»~د~رمنالرابعللبابقرائةخاللمن

نمه:د«.هكومةيقولالذيو.لمتوناهاممىالفعلللعكومة،خامة
.لوزيريتقد..مكومةالملكيعينالنو.ب.وبعدمامجلى.ماممؤولة
ضوئه،.علىتسيقه>>يعتزمالذي.لبرنامجوبعرفىا~امام.ألول
ا~مغطيط.ن.لىاهكومة،ليغلصسلةمنالوزانيحنمحمديتسائل
من،بلاختصامهامنلياواالمةللدولةالعامة.لممياسةوقيادة

.47.46النهمت،_.الرادمرة».07
.4)ننسر،~.الممد.(.9
.48ننسر،~.المد،(.1



الفعليتين:رئاسةالرئاستينبينشخصهفييجمعالذيالملكافتقاص
الفصلكان.واذا)38(00اولوزيروجودمعولوالحكومةالدولة،ورئاسة

يستثنياألول،فهوللوزبيالتنظيميةالسلطةممارسةءيقروالستونالثامن
اليمارسهاالسلطةهذهانالحقيقةاافيانهءغيرالتنظيميةاللكسلطة
منعبهفيويعينهيختارهالذيللملكتابعانهباعتباراالاالولالوزير

الحكومياا(ألا)

اليعرفءانهذلكيعنىالوزارية،فالاألزماتاليعرفالمغربكانواذا
انذلكمعنىليس،اذشكليااالليسالحكومي،فذلكاإلستقرارإال

ليستوالسياسةالحكموالسياسة،وازمةالحكمازمة)االيعانيالمغرب
كاناالستقالل،ولتدعهدمعءوترعرعتوشبتنشأتاليوم،بلوليدة
.ومع،ودسترهاونظمهااقرهاءولكنه.الصالحبعلهاسيأتيالدستورانيظن
وماكانتهي،وقدهيوالسياسةالحكمازمة،ظلتهذاعن،وبالرغمهذا
فجرمنذالمغربفيهايتخبطالتيالمشاكلاألزمات،وامامهيتزال

،تساعاااالوالتطوراتواالحداث،األيام،والتزيدهااال~ل،
نتيجةغالبايكونالغربيةالحكوماتاا..وتشكيل9واستغحاال´´(

ينتقلانيمكنهوزيرءفكلبكاملهالحكوميللطاقمتغييراءوليستعديل
العبتربةاوجهاحاىوتلكلجميعهاكفؤأخرىءوكانهالىوزارةمن

الحكم.المسؤوليةميدانفيالمغربية
المغربيةالحكوماتتشكيلمستوىعلىكذلكيالحظوعا

.49ننسه،ص.المدر.72
وحةالمغرب،اطفياالولأشركي،الوزيرمعمدنفسه:كذلكالمدر.75

ء.الببضاالمقوق،الداردولة،كليةدكتوراة
.50واالئمعاث،ص.الئهمئةالىاالعوق.74



ماليادائم،عجزابشكلالغرب،وربمافيهيعانيالذيالوقت،في~نضغمها
هلهويطرحالذيكثير،والسؤالالدولةوكتابءالوزرا،فعددكبيرا
المعددهذاكلفعاليتطلبواالجتماعياالقتصاديبوضعهالغرب
عهدنعيشمازلناانناهوالمسألةالدولة،اموكتاباتالوزاراتمنالضغم
هويالحظللوظيفة<<((~ا.ومماالعضوللعضو،الخلقالوظيفة««خلق
معوزارةمصالحبعضتداخلالىاخرى،باالفافةءواختفاوزاراتظهور

17)4لسنةالحكوميالتعديل~~~~`~(`.فني~ي~~~د~~ى
الشؤونوزارةواسقطتالعموميةالوظيفةوزارةالظهورالىعادتمثال

اندستورهايعلناسالميةبالدفيوضاللةبدعةااكانتالتياإلسالمية
مووبطانيااوزارهاسقاطكذلك،وتم´~~~الرسمياادولتهاديناالسالم
ء.والصحرا
الىالوزانيحسنمحمديخلصوالستينالخامسالفصلخاللومن

انيتطلبالنواب.وهذامجلسالملك،واماماماممسؤولةااالحكومةان
اساسيةثقة.وهيمعاالنوابومجلسالملكبثقةالحكومةتتمتع

فتقومالملكثقةوالريب.اماشكبالاألخرىاحداهماومزدوجة،والتقصي
النوابمجلسثقةالحكومي،واهاالمنبفيوالتعييناالختيارعلى
تهامسؤولياسائرءواداتهاواجبابجميعالحكومةقيامفيمبررهافتجد
المجلسوتأييدبموافقةتحطىالتيالمرسومةالسياسةنطاقفي

من(«.الفصل،بحكممقيدةالحكومةاننرىالنيابي.وهكذا

.نفسه،ص.أالالمصدر•.5
تحتالحكومية،البرامجالعزيزعبدالميريفيالثبتانجر>مثالانظرال..
.أ999بابل،الرباط،البرالن.مطبعةقبة
واالنبعامثه،ص.اله.النهضةالىالدعوة.77



منالمرابمطمروسلةجهة،وبإرادةمنالملكوسلةالدستور،بارادة
منالمرابمعلويكنالذيالرتابةملتساخري~اا)~ا.وحتىجهة
متيدوالثمانون،نهوااحقالحاديالنململيهيمرالذيالحكومةاسقاط
لهانادرة،ويممنالحكومةستوطنرهومايجعلوظروف،وهذابشروط
~ا9اإلستقرارااامننوما

الملكدستورية،النملكيةبانهاالمغربيةالملكيةنعتاليكنثمومن
الملكمجعلالتيالدستوريةاللكيةمبدأمكرد،ملى0ويعكمأديسود
الملكيةالىنسبته)االيكنالمغربيالسياميواليعكمدد،نالمنامأديسود
ترامد«لهمعينسياسيننامهيالتيسوريةالد

معرونة،وتمارموبقيوداللكيةتتقيدتهطوخصائصه،وميزاته،وني
لتمبحبأسورالمملكةتزودان،واليكنيالتتقداهاحدودنيسلتها
انفيرمنتتد~الملكيةاناالمرمانيدستورية،وكلنيهااللكية
)ا.9ومسمىاااإسمادستوريةتصير

احقيمةنيننسهاسيدةاألمةااتكونسموريةالدالملكيةنني
ملرالتىالسيادةحقووبكاملمتمتعةهذابعكموالواتع،وتكون

والعقدالحلأهلاوفوابمابواسطةالدستورومعنياألمةحقرأسها
الحقهذامهاالدولةعتتالتيوالحكومة،ناألمةالدولةتدخلدوننيها

اكتيتيبالمعنىسيدةدولةالراتعنيوالهيمعبرةليستالمتدس
>ستوريةملكيةاليشئ15~0~سرر(مكذا~اا)اللكلمة~اوالكامل

.96نفسه،ص...المصدر6
ه.9نغسه،ص.الممار•.9
47نفسه،ص.المصدر.89
مشروعفيالحقيقةغيروالشيآالمقيتةكلااالمقيتة.8آ

القم،الجرءحرمبهااال()2فونبر23،9الدستور´´،الدستوو،العدد
.70»99الثاني،ص



وعارسة،تجعلء،نصااإلستثاحالةانملكي((~ا.غيردستورماهوبقاو
ءاإلستثناحالةأعلنتلالولة.فتاالسياسيةاإلرادةالنيابية،رهينةالحياة
مناشهرعدة،بعد19ال5يونيه7في،ايالتستدعيهاكانتظروففي

حالةالسنة،وطالتنفسمنمارس23،فيالداعيةءالبضاالدارأحداث
!رسمياأصبحالذيالمؤقتعنالكثيرونء،وتسائلاإلستثنا

ءاالستثناحالةثائيا.
ينشدءاالستثناحالةاعالنبعاالمغرب<<فيالديمتراطية»«محنةوعبر
فيمآخذعلىوقوفهخاللءمنأ9د~2دستورالوزانيحسنمحمد
مسةالخاالجمهوريةودستوراالولىالحرببعدمابألمانياثيماردستور
رئيسحقعلىءمركزاالقال<«يتضحددبالمثاليقول،وكما1959نسابف

منعنهينتجوماريناالستوكالفيءاالستشاحالةإعالنفيالدولة
فصلهاالإلني(ثيمارافيالدستورانالدستورية.غيرللمؤسساتتعطيل
مبهمةوعباراتفصوالكمونالحاضمنهدستورااأولكانواألربعينالثامن

انشأنهاءومنكقطبيتهاوالمدلولهاكباطنهاظاهرهاليسوملتبسة
اقتبسهما،وهوا8األااالديمقراطيةضدكسالحالحاجةتمندتستعمل
نفسعشر،علىالسادسفصلهفينصءحينمابفرنسا1959دستور

ءاستنتافيءوحقهالبرلمانحلفيالرئيسحقالىالحق،باالضافة
كلتمكنالتيااالوسيلةالوزانيحسنمحمديعتبرهالشعب،والذي

~تستطيعالتيلمانيةابوالتالداتالفيمن.كهتلر.ودكتاتورلهاغية

ا1)ط2د~3،•ستور،ا~>،الهاادستوريةملكيةالملكياادستور.82
.63~60آلثاني،ص.القلم،الجزءحرمه
حرمها1777يونيه14،8،السياسة،العددااالمغربفيالديمقراطية.اامعنة83

.201القلم،ابلزءاالول،ص.



ايوعباراتفصولماتخفيهتكشفان.ءوأكفاءخبرارجالبواسطة
سيئة،امامدسوسة،ونواياأسرارمنالحكومةعنمادردستوريمشروع
وخبايالخفايايفطنمنفيهيوجدفقلماالمسكينالشعب
الخامسالفصل،في19«~2دستوربهأخذما).وهو84اا(األستون
حلتهمالتي79و77؟27ء،والغصولاالستثنانحالةالمخصصوالعشرين
المغربيالشرعمابينجداكبيرالواقع،فيالغرقانالنواب.غيرمجلس
الىموجودةء»لديكتاتورية«داالفصولهذهفرنساالفرنسي،فغيونظيره
جاكسلفهمنديغول،وكذلكشارلالجنراللدنمناليوم،وطبقتحد

انقائمة،بلظلتالدستوريةوالمؤسساتالديمقراطيةانشيراك،غير
شعبي،طرحهءاستنتافيأيغولالجنرال«<البالد_د»منقذالقالالشعب
فإناستقالته.هكذااعالنإالمنهكان،فما1999أبوبل27فينفسههو

فالنتائجالغرب،غيرمعروفة،بخالفنتائجهافرنسافيءاتاالستنتا
محمدعلىالتخفىشكباوناحتائق.وهذهالتوقعاتالتخيبدائما
الغربيالدستورتشابهرغمبانهمقالهنهايةفياقرالذيالوزانيحسن

قيودبعضعن،بالرغمفرنسافيااللديمتراطيةفإنالفرنسيوالدستور
المغربفيءاالستثناحالةإعالنادىعظيم،بينماالدستور،شأنوعيوب
ماءوهوا2(~ااالبرلمان،واأسغاهالدستورءونسفتفجيرالىسنتينمنذ

شتنبرا~فيوالمعدل1992دستورء.غيرأنالمقارنةمناليهيهدف
حالةعلى«»اليترتبانهعلىوالثالثينالخامسفصلهفينصا99»~

البرلمان><.حلءاالستثنا

يخصفيمابفرنساالجمهوريةرئيسصالحيات؟حول8أل~،ص.نفسهالصدر.69
والمؤسساتالدستوريهوريو،القائونأندربهأنظرالن،البروحلءاالستثاحالة
.99»ال99ا،ص.والتوزبع،بيروتللنشر،األهليةالثانيستووية،الجزءالة
.205،ص.نفسهالمصدر.6ال



يرفقه،ولم17«~2دستوريناصرلمالوزانيحسنمحمدكانوإذا
األحزابفعلتبال،كماالتصويتاوالقاطعةطريقوتفصيالعنجملة

الشعبية،فإنهللقواتالوطنيواالتحاداالستقاللاألخرى،حزبالوطنية
ءايالتصويتعناإلمساكالىالديمقرالهيءدعاالدستورحزبه،حزبباسم
بالرفضاوبالتأييدالمشاركةغيرثالثااموقفهوالشاركة،والذيعدم

المنعاساسعلىالمشاركةبعامالمقاطعةموقفوغير
عمشرهناصرانهللحزب؟إالمتميزسجل،وهوموقفا8اا()والتحربم
األحزابقاطعتهالذيالوقتفي،1977االستورسنةتعديل

الدستوروضعفيالمنحأسلوبيعارض19«~2سنةكانالوطنية،لقد
وضعيةانالتأسيسي،غيرالجلسصالحياتمنذلكانعلىويصر

طويالعمرهاوامتداالولىالبرلمانيةالتجربةمعانهتالتيءاالستثنا
الوضع،فأصبحدائماالمؤقتيصبحوانءءاسثناتعودأالخيفحتى
ا...(سنواتخمسمنأكثرطالتالتيءاالستثناحالةءااإنهايغرض
حالةخاللبالدستورالمقيدةغيرالملكيةبدلالدستوريةاللكيةعودة

انمنالشعبتمكينهووآخرااوالاألمرفياامايهم،إذءاااالستثنا
لسنةنفسهكالشعبيخضعدستوركنففيأهدافهنحوسيرهيستأنف
فإنهالصفةوبهذهالسماويوضعيقانونء،فالدستورواالرتناالتطور
واألحداثالحياةيدة،وتطوراتانجهالظروفتوجبهتغييرلكلحتماقابل

فياللهءسنةالجمودالتقبلانهاالحياةطبيعة،ومنمجالهافيالمتجددة
أداةإالماهوفالدستور)..هكذا9تبديالاا((اللهلسنةتجدولنخلقه

القلم،الجزءحرمهاآ9ال2أجنبر17،8اا،الدستوو،العددالمقائق.ااتوفيح86
ه.9الثاني،ص.

القلم،الجزءحر~•1970غشت1الديمقراطي،الدستورحزب،نشرةالرائد.97
.257.االول،مى



الذياألسلوبفليسالسياسية.اإلرادةتتحققتإذاللتطويرللعمل،قابل
الموقف،بل،فيطبيعةيحدأالذي،هوإيجابااوالموقف،سلبابهيعلن
االعتبار،غايته.نهاية

،وامتدت(9هاليونيه7يوماعلنتءءالتياإلستثناحاألفرضتلتا
حولءإستفتاتنظيمعلىاللكأعلن،حيث1770يوليوز8حتى
أكثر،جعلتومرونةبواقعيةالدستورمع،التعاملجديددستورمشروع
لناكانت´افإذاالمحاسنبعضأ9ال2دستورفييرىالوزانيحسنمحما
بهااليستبانالتيومحاسنهتهميزاالدستورءفمنهنجوانبعلىمآخذ
نيابية،ونظمحياة،وخلقديمقراطية)اجتماعيةدستورية(ملكيةأسسانه

الحكمعالمفيجديدافتحاهذاكل،فكانالبالدفيديمقراطية~بة
وتنميتربيتهاءوتمارساألمةفيهترشدعهدبدايةكانوالسياسة،إذ

تهامسؤولياءوتحملبنغسهاشؤونهاتدبيرطريقعنووعيهانضجها
´~~´سيدة´´حرةكاملة

اافيماقيمتهتتحدد،الوضعيأقانونادستور،باعتبار«ايوالدستور
~تعومالتيالتجربةفيكذلكهيفقط،بلواحكامقوأمتدمنعليهينص
اورللدستالحكميكنءفبهذاوالتطبيقالعملميدانفياساسهعلى

ونظامكقانونالدستورينجحالنيابيةالتجربةماتستقيمعليه،وبقدر
فيااينحصردستوريةتجربةكل).ونجاح8والسياسة.اا((للحكممالحين

المهامءأداءوفيالنوابمجلسمنهايتألفالتيالعناصرمجموع

القلم،الجزءحرميها19مارس.كا1،9،السياسة،العدد؟´´السياسة´´لماذا.68
.(22االول،ص.

القلم،الجزءحربا19~.غشت22،،الراثأالدستورية´´التجربة´´مصير.99
.229االول،ص.



قررهكذااا((´ا.مستطاع،ا0ااحسنبالدستورإليهاالسندةوالخدمات
ظلفياالنتخاباتفيالمشاركةحزبهرأسعلىالوزانيحسنمحمد
للتجربةصحيعةانطالقةتضمنشروطظلفيالجديد،لكنالدستور
الثانية.البرلمانية

.260ثشه،ص..المدر(.7



نيرالناالفعل
فشيةا-م11̀•اشورى

هيالمغربفياالكبرالمشكلبانالوزانيحسنمحمايؤكدحينها
نوعيةالسياسي،ايالمستوىفقطاليعنيالحكم،فانهمسألة
الحكمطبيعةاساسا،بلومسؤوليتهاسلطتهاءوطبيعةالحكومة
طبقةكماالشورىفييتمثلتذلكمسلمبلدالمغربانءوبماومؤسساته

نادىوطاالوالعصر.المصلحةحسبتطويرهااالسالم،معصدرفي
فيالشورىحكممنمستمدمحيحديمقراطينظامااإقامةبضرورة

مغربيةكأمةلناالتصلحالتيالمستوردةاالجنبيةاألنظمةاالسالم،المن
سياسةتنهجاإلسالم،وانهاهوالرسميدينهاانتعلنوكدولةمسلمة
اانظامبأن،وأكدااالوطنيةوالقضاياالجدالتسائرفياالسالميالبعث
ءبإرضدالكفيلالسلم،وهوالمغربفيللحكمنظامأصلحهوالشورى
التيالخالدةتهومتدساتيةالذامقوماتهبكلالمتمسكالمغربيالشعب
ا.ااا(الثابتةالوطنيةأصالتنامنهاتتألف
حزبالىواالستقاللالشورىحزبمنالحزب،اسمتغييرورغم
العتباراتذلككانبلالشورى،مفهوميهجرلمالديمقراطي،فإنهالدستور

القلم،الجزدحرمبها.ا974يونيه26الديمقراطي،االستو،حزبمذكرة.آ
.405الثاني،ص



.للبالددستورإمداركيفيةحولالصراعاحتدامالوطني،معالتحديث
كلانذلكثة،فمعنىالحداعصرفيضرورةالديمقراطيةكانتواذا
حضارتهخاللمنديمقراطيتهيصيغجغرافيمجالوكلحضاريءفضا

ينىدواجبالشورىتكون،هكذاومطامحهاأمته،واقعهاوتاريخ
إسالمي.ديمقراطينظامإبداعأفقوحضاري،في

.~~مفيو.~~وى••.~و~~•
فيالدولةطبيعةعنالوزانيحسنمحمدتسائلمعرضفي
ايبعلمانيةليستاالسالمدولةانااالحتيتةفيأنهءيرىاالسالم
فريدةدولةالىماتكوناقربإنهابالهوتية،بلكذلكءوليستالدينية
اآليةعنهماعبرت،وذلكمعاواالنياالدينمصلحةوبهافيهاتتحقق
)الدنيامننصيبكوالتنساآلخرةالداراللهتاكآفيما(وابتغ:بقولها
واعملأبداتعيشكأنكلدنياك:إعملثورالمأالقولعنهعبر،كما
دولةكلتتخذ»دستورااخيرفإنثم،ومنبغدا´´(()تموتكأنكآلخرتك
اغراضتحتيتىيضمنالذيالدستورهواالسالمالىاالنتسابتربد

الجتمعءولقياممسلممواطنلخيركلوالسياسةالحكمفيالشريعة
الصالح´ا((االقومي

صورةاعطاهافإنهبالحكرمالحاكمعالقةعنالقرآنتحدثوحينما
سببلهكانوالمحكومالحاكمعبارةاااجتنابكان«»وربماوالرعيةلراعي«دا
علىيقومالبشر،قديمارسهكماالحكمانالسياسي،وهواالستعمالفي

ا9ال7مايا10،1،السياشر،العددوالدستور´´الوزاني،´´االسالمحسنمحمد~.
194~أ93االول،مر.القلم،ا%،حر~ا
.ا84نفسه،ص.الصدرأل.



بدليلابدااالسالماليرضاهماءوهذاوالسيطرةءوالتسلطوالعنفالتوة
:ايضا،وقولهبمسيطراعليهم(لستالرسول:مخاطبةفيوجلعزقوله
واضحاعالن،وهو)9ااا(حولكمنالننضواالقلبغليظفظاكنتلو(»

الجبروتعلىالقائموالرومانالغرسالىالحكملصورةاالسالملعارضة
الحقءبادمحاالنصارىءوالىالحكامتأليهلحدوصلتءوالتياالستعباد»

لعالقةأنبلبعورةءفجااالسالمولإليمان،اماللعقلاإللهي،المناقض
مستمدةألنهااللهبرعايةشبيهةوتمايةالحكمااانوهيبالحكرمالحاكم

منهااا(الا.
ربطهاوامكانيةللشورىتحديدهالوزاني،فيحسنمحمدوينطلق
دولةاالسالمنظرفي´´الدولةأنإسالميءوهومعطىمنءبالديمقراطية
اليغرقالخاال...واالسالماالأئم(الترآن)المكتوبدستورهالهااخالقية

فيءوهذاوالسياسةالعبادةواالدة،وبينالروحوبينوالدنياالدينبين
اوالدنيامقابلفيدينليسفاالسالماا(ألا.هكذاوالجتمعالبشرصالح
:الكربمةاآليةنزلتفعينما،عنهااستقاللفيحتىاومعهاتعارضفي

اإلسالملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكم،لكمأكملت(اليوم
تعنيبلعبادةعقيدةمنأكثرليسااأنه«د»الدينددالتعنيفهي،)دينا
وأحكام،وتنظيماتتعاليممنالشريعةبهجائتماكلتعنيكماهذا

قولمنهذاعلىوالمجتمع،والأدلاالنسانحياةتخصومعامالت
في<»دين>»كلمةانذلكومعنىشيءاامنالكتابفيفرطناالقرآن:وما

حرمبها19.)ابريل29~،،الميا~،العددالمثلى(االسياسةسبيل.اافي4
.192االول،مر.القلم،الجزء

نفسه.الممار.5
حربا19.7ابوبل8،27ااا،السيامة،العددااودولةديناااال~مال.

.ا79.(»3نغسه،ص.الممار•..171اال،ل،ص.القلم،الجزء



والسلطانالملكتفيدالعربيةاللغةفيكله،وحتىذلك´´تفيداالسالم
المدلولوالملة،وتؤكدالمذهبفيالخالقبهمايعبدكلوالحكم،كماتفيد

فييطلقالذيا(األيانكلفظا(دينكلمةمنالمشتتاتبعضاالول
الدينمنإالجانبفماهيالعبادةاما0ا~)والسائسالحاكمعلىالعربية
كلمةعكس،علىواآلخرةالدنياألمورأشملهواالسالم،الذيفي
والعبادات.الروحياتفقطتعنيالتيالغربفي)9أىأإءه(ه

الشريعةهماجانبينفي´´يبرزللدينالشموليالنهوموهذا
تؤسالتيوالقواعدالمبادئمجموعمنفتتكونالشريعةوالحقيقة،اما
ءاألشيدإدراكفهيالحقيقة،وبالمجتمع؟وأمابالله،وبأنفسناعالقتنا

الجانبيناناألعماق،غيرالىالنافذوالنورالخلقبماهيةوالعلموالمخلوقات
تناسقفييتكاسالنكماإمتزاجدوناالسالمفيانيتحدالمذكورين

واإللهيات،واألخالقالعقائدعلممجالالىتمتدوانسجام،فالشريعة
ايودائمثابتماهوتمثلبخالفهااالجتماعية،والحقيقةوالحياةالفاضلة
وتتسعتنموالتىكالشريعةتغييرإليها،فاليتطرقوالخلودالوحدة
الفردمصلحةضمانالبشرية،وغايتهاالجماعةومتطلباتحاجياتحسب
االسالدكان).وإذا9ابمقتضاهيسيرمحكم،وبنظامللحياةبقاعدةبتزويد«
االمالء.فيالدولةانذلكمعنىواآلخرة،فليسالدنيابأموودين،يهتم

ايبعلمانيةليستاالسالمدولةانتيوقراطية،و´االحقيقةدولة
فربدةدولةالىماتكونأقربإنهابالهوتية،بلكذلكالدينية،وليست

)9معا´ا(والدنياالدينمصلحةفيهاتتحقق

حربا19.)مابو9ط،،السياسة،العددااا2ا.ذ.لةزيناااال~م.8
.1.9االول،صالقلم،الجز،

القلم،الجزدقربا1977مايواا،19والدستوراا،السياسة،العدذ)ااالسالم.9
.189~163االول،ص.



مثالبطلب،وخيربتعيين،والتسندتسندالالخالفةكانتهناومن
،صرفأانتخابيأالخالفةاامنصباعتبرواءالذينالراشدونءالخلناذلكعلى
تصرفواقدودستورباعقالالجائزالترشيحعنالنظربقطعالمسلمينوأن
أمريكونانتحتمالتيالقرانيةالتاعاةبمقتضرحكومتهمأمرفي

أن.مقنعدليلأمامناوالتاريخ.شرعابينهم.فاليجوزشورىالمسلمين
انواليمحالمستتراوالصريحبالتوريثاإلمارةالمسلمينعلىتغرض
والسنةالكتابأساستلىاألمةشورىمجلسإالتوسيدهافييبت

سياسيةااوظيفةفالخالفةااءهكذااإلسالمللةد~~~د~<~~~~~
~«900)1 ااا.محضهإنتخابيه~

المسلمينءالفتهاءآلرابسطهالوزاني،بعدحسنمحمدوبستخلص
السياسيةفيالرئاسةااأنءإلىاإلسالمفيالحكمأصوليخصفيما
الشروطأساسعلىمنتخبةهيبالتعيين،بلوالبالوراثةالتكون
نزاع،وأنبالالحاكمةالسلطةمصدرهوالشعبءوأنالخالفةفيالمرعية
الشريعة،وأنبمقتضىالعامةاألمةمصالحخدمةالسياسيةالرئاسةوظيف
علبىمستندةالرعويةالشورىءوأنعلىيقوماإلسالميالحكمنظام

ضمنإال«أالطاعة´ف)اأشكالها(ابجميعالرأيحريةمنهاالتيالحقوق
فيلخلوقطاعة»«ال:الشريفالحديثمعنىوالحرية»»،وهوالعدل
الخالق«<.معصية

اارئاسةالوزاني،انحسنمحمديرىالجمهوريةاألنظمةمعومقارنة
فأمدهاالخالفةاماالمربحالدستورنصبحكماألمدمحدودةالجمهورية

سياسةوتابيرالشرعيةالقوانينتنفيذفيالخليفةباستقامةشرعامقيد

.62اإلسالم،مر.فيالحكمحقبقةاووالدولةاإلسالم.أ0
.12تسه،مر.)الممار.11



بالدستور.وباختمارمقيدةملكيةشبهاإلعتباربهذاالرعية.فهي
الرياستينلمحاسنجامعةباألمد.فهيءملكيةباإلنتخابجمهوريةفالخالفة
اعتازا´ا(~اطريفانظاماتكونالصفةوبهذه

والسياسية،ءالدنيةالفضائل´´جماحالشورىفييجدثمومن
والمثلالساميةالتيمجميعتتمثلفغيهاواألخالقية،واالجتماعية،

ءوالحرية،والعفة،واإلستتامةءوالعدلالحق،والواجبوالمواطنلإلنسانالعليا
خيرمنالصالحةوالدساتيروالشرائعاألديانبهتأمرمماهذاوغير

العمراصفالحفيالشورىا.وتعنياا(((وسالمةوحكمةومعروف
شرعاتعنيابينهمشورى(وأمرهم:المثلى،واآليةالصحيحةالديمقراطية
يعبرمامعناهافييندرجاإلختيار.ولهذاوحسنالرأيحريةوسياسيا
ءلنحديثةمسألةالحكاماختيارا.وقضيةا9اباالنتخابعنه

مع،إالالميالدقبلوالرابعالخامسالقرنشيناأمدينةدولةءتظهر،باستثنا
يتبينعشر،وبذلكالتاسعوالقرنعشرالثامنالقرنءفيالحديثةالدساتير

ا.االيمقراطي´ا(الاالنظاملتشريعسباقاكاناإلسالمااان
الدستوريءبعنامرهالقانونالعام،اياالسالميالقانونويتحدد

بينوالغصلالتنفيذيةالهيئةومسؤوليةالشعبية´)السيادةمنالمكونة
وموقع0))ااا(والعامةالشخصيةوالحرباتالحقوقوضمانالسلطات
ااالقانونانباعتباريتحدأباإلسالمالدستووبةالمسألةفيالشورى

.8نفسه،ص.هالمدر.12
نفسه.الممار.13
حرباا957غشت9،5ال8العام،العدداا،الرأيحقةديقراطية.اانحوا~4

.20افامس،ص.الالقلم،الجز،
.28والمدنية،ص.والمجتمعاإلسالمنفسه.!كذلكالمصدر.آ5
نفسه.الممار.1د~



مبنية«األمةالدولةبينالعالقاتاناساسعلىيقومالعاماالسالمي
القانونمايجعلالمحكوم،وهذاوحريةالحاكمسلطةبينالتوافقعلى

ثم).»منأاصحيح،اا(اابالمعنرر)(دستوريامميمهفياالسالمي
فيوالعقدألحلاهليقوالهاالتيبالشورى««»»متيدالعامالشأنفتسيير

ءاألكفااألشخاصأولئك،اعنينوابهافيممثلة´الألمةاالهة،فالسلطة
اا8اا(الدائمةلكاهلة0بثقتهايتمتعوناألين

حسنمحمديؤكدر0الشر..مفهومحولإلتباسلكلورفعا
تقيدانهابلأ.متشروةمجردليستألشورىانالبيانعنالوزاني:ااوغني

بكلتقريرية:نصغةبهز»،فهيرجالهامقرراتبتطبيقوتلزمهمالحاكمين
الحكوهينيدتثسرانالحاكماالعلى).فواجبمنا´(الثووةالكلمةمعنى
بمصلحةمايتعلقوكلوالتشريعوالسياسةواإلدارةالحكماهوركلاافي

الحاكمعلىيشيرواانالمحكومينالعامة،وعلىالمصلحةاواألفراد
اولمالحاكمرهما~ءسواكلهاالمسائلهذدفيبمايرونه

ا.يستشرهم´ا((ا
فيالحكملنظامالرابعالوزاني،الشورى،األصلحسن_همدويعتبر

أهلوهبايعةالخالشةهواألول،الذياألصلبعدتأتياإلسالم،فهي
السلطةمصدرهياألمةأن»«فهوالثانياألصلالشورى،اما
مصالحبرعايةعتيدةد«السلطةأنءهوالثالث،واألصلالحاكمة«»

،والتيأ~><ائلىالشورى،«دحريةهوءالذيالرابعالشرطبعد،وبأتياألمة»<
().9الخامس(األصلهي

فونبر_ا1،31ا:عام،العدداستتاللهااا،الوأ«عهدفيالمغربيةالدولة.اانظام17
.175الثا~،ص.القلم،ابلزءحرمبها1947
نفسه..الممدر18
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عريضةبنوداحدالشورىءهومطلبالوزاني،بأنحسنمحمدوبذكر
عتابنودالواقعفيتشكل(ا().والتي1944لينايرباالستقاللالطالبة
الىالوزانيحسنمحمدءالملكية.ويشيرالنخبةمابينوطنيتحالف
حركةبرعايتهيشملانجاللتهمنيلتمسللعريضة:اااناألخيرالطلب
السديدلنظرهويكيلداخلهفيالمغربعليهايتوقفالتياالصالح
اإلسالميةالعربيةالبالدفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظامإحداث
فيهوتحددطبقاتهوسائرالشعبعناصرسائرحقوقفيهتحفظبالشرق
(((االجميع´´واجبات
بالمغربالعقائدية،فيجدرالناحيةمنءاماالسياسيةالناحيةمنهذا
جديدةديمقراطيةتجربةيبدأاااناإلسالمالرسميدينهاوكدولةمسلمةكأمة

الحكاماإلسالم،وطبقهااوجبهاالشورىكماوقاعدةفكرةمنانطالقا
وقابلةصالحةوجوهرهامبدئهافيرجاله،فهيمنالصالحون

رسالتهاتؤديانمحكماعصريانظامافظمتانللتطبيق،وقادرة
علىالغربلمحاكاةنقدهفي،ليخلصااحديثةديمقراطيةوأجاىكأحسن
غيراألجنبيةالنظماستيرادبالبناااجديرأنهالىالدساتيرمستوى
اصلحاليجادونجتهدبالدنافيللحكماساساالشورىنتخذانبناالالئقة

.نظاء.لهاا´((()

فياإلستقاللية،الحركاتالفاسيبعاللاإلستتاللحزبعريضةأنظر.2ا
حسن،بمحمدواإلستقاللالشورىحزب،،عريضةا948،،القاهرةالعربيائفوبه
الوطنيةللحركةالسياسي.التاريخوجهادحياة،مذكراتهالوزاني
بيان،بحجيمحمدمقال،كذلكآ02~(24،السادسالمغربية،ابلزءالتحريرية

مجلةوالديمقرافية،منشوراتاإلستقاللمطلبيهبينال944يرينا
.ا99،~ءالبيضا،الدارأمل
.25،ص.سوا»لهريقوالالطريقهياألعلىمنالثورة.22
نفسه.المصدر.23



الشحمةاوالشورىاهلاوال.

نخبةهمالشورىأهلالوزاني،بأنحسنمحمايحدأ
فيالخبرةوالعامر،ولهااالسالميللمعرفة،ببعديهاالجتمع،المتملكة

ألناألمةااكليكونوااناليمكنءوبالتاليالعامةالشؤونتدبير

رأيايعطيانيستطيعناضجشخصالىإالالتوجهاالستشارة
الناضجالرأيذويمنجائتإذاإالبهااليهتاالمشورةءوألنصحيحا
انذلك(ا.ومعنى9(للشورىتعرضالتيباألهورالخبرةوذوي

ومقاييس)الشروطاألمة،يخضععنينوبونءالذينالشورى«<اختيار«داهل

ثبتهاأالتيالثالثالشروطبهاويعنياإلسالمي´´الفقهكتبفيوردت
الذي،والعلمشروطهاالجامعةوهيااالعدالةالسلطانيةاألحكامفيووديالما

المعتبرةالشروطعلىاإلمامةيستحقمنمعرفةالىبهيتومل
«بتدبيرأصلحباإلمامةهومناختيارالىالؤديانوالحكمة،»الرأيفيها

مجلسقياميسهلانهذاكلشأن،´´ومنوأعرف´´(~()أقومالمصالح
البرلماناتنسقعلىاليهالمسندةبالمهاماإلضطالعمنالشورى،ويمكنه

(ا.9والسليمة´´(الصحيحةالعصرية

األمة»دءو»كالءالرأي»»ذويمنالشورى»»،يتكوند«مجلسفيهكذا
»مقصورالنطاق´´ضيقفهوآخر،وبمعنىاإلسألمية»«األمةددعتالءأي

جاران،فهوبينيقعءآرامنفيهيبديما»«وكلوالحلالعقاأهلعلى
.>»´´((()بالخلوةأشبهالصفةبهذه

ا1)()2فونبر2،ال5اا،الدستور،العددومقارنةتحليل:الدستور)امشروى.29
ه.9الثاني،ص.القلم،الجزءحرب
.89اإلسالم،ص.فيالحكمحقيقةاووالدولةاإلسالم.25
سوا».طريقوالالطريقهياألعلىمنالثورة.2ال
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إصطالحفييسمىبماهوااليس،والعتدالحلأهلاختيارأنغير
فيهيشارك،الذي50»77»0<0ءىالأههه5ء»51العامباإلقتراعالحديثةالسياسة

الدولة،بلدستورفيعليهاالنصوصالشروططبقالشعبجمهور
أهلهماألمةمنخاصةجماعةفيمحصوروالعتدالحلأهلانتخاب
.المحدودباإلقتراعاشبه،وذلك~دا(~(الشورىا´أهلاواإلختيار

ءالفقهاالىعليهاصطلحءاوماالعامةالوظائفتقلداما
االسالمجعلواألمثل،وقااألصلحاستعمالاااهمهاشروطبالواليات،فلها

أمرمنوليالحديث:منفغيوالسياسةالحكملنظامأساسيةقاعدةهذا
خانفقدمنهللمسلميناصلحهومنيجاوهورجالفولىشيئاالمسلمين

السلمينأمرمنوليالخطاب:منبنعمرقالبهذاءوعمالورسولهالله

ورسولهاللهخانفتدبينهماقرابةاولمودةرجالفولىشيئا
التشريف،وفيتكليفءفالوظيفةمسؤوليةالوالية،إذ()2(1)والمسلمين

أمن(فإنء)أهلهاالىاألماناتتؤدواانيأمركماللهان(الكريمالقرآن

وعهاهمألمانتهمهمأمانته،والذينائتمنالذيفليؤدبعضابعضكم
(كلكميتولالذيالحديثءوكذلكاآلياتمنشيرهاالى،واعون)

.ارعيتهعنمسؤولراع،وكلكم
المولماؤاوالشورىمحلس.ثائيا
مجموععننائبايعتبرالشورىمجلسفيعضوااكلانهوالمبدأ

داخلنتعام،والحزبيةاا»عينةانتخابيةدائرةاومنهاطائفةاألمة،العن

حزبي.والتصريتاساسعلىالنيابيةالغرقبتكوينالمجلس،فاليسمح

.8نفسه،ص.(المصدرمكرر.27
فشت7،)17،الدستوو،العددااالرشوةمهدني.السياسةللعكم)االمالح.26
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شيذاالمجردالهامة،وباألغلبيةالسائلفيالثلثين~اااغلبيةيكون
األولىمنالحكومةمساندةعلى)االتقومواالقليةاالغلبية،النغيرها(ا

الرأيوسدادوالصرابالحقاساسعلىتكونالثانية،بلمنومعارضتها
اوصريحنصفيهاليوجدمانطاقاافيفيكونالتشريع،أماالغيراا
.اا(`(االنصهذالتطبيق
حدةعلىواحدمهمتهم،كلمزاولةفيالبدءقبلالتسمالنوابوبؤدي

دونالشعبلصالحالعملفيعمومية،_اااالخالصعملجلسةوفي
خارجشيآاوجمعيةاوحزببتوجيهالتقيداوخاصةمصلحةمراعاة
ا.3اا()والوجدانالضميرنطاقعن

الفنيينمنتتشكلانيجبفعالة،فانهاالعمللجانتكونوحتى
اإلطألعمنليتمكنواءاألعضاالىااتقاريرهااالختصاص،فتتدموذووا
توزعان،علىحولها(االعامةالمناقشةفتحقبلمافيهاوإدراكعليها

وعلىاللجانواحد،علىآنالمطروحة،فيالقضاياملنات
لمناقشتها.واالستعدادء،لدراستهااألعضا

الجلسجلساتللجمهور،فانتملقاوودعايةتهريجكلوالستبعاد
ااألنالمجلسمناقشاتيحضرانيجبالمغلقة،فالجمهورتكونانيجب
الفظعنويصرفهمالديماغوجيةفيالوقوععلىءاألعضايغريحضوره
نقلالصحافة،فاليتمعلىحتىذلك،وبجريااونزاهةبتجرداألهورفي

البصرية.اوالسمعيةبالوسائلالجلسات
هدرالىتؤدي،النهاالكثرةتجنبالنواب،فيجبعددحيثمناما
عناصرمنالمجلسيتألفانوجباالهذاوالنقاشالجدالبكثرةالقوى

.17والبرلمان،مر.ستروالدفي.29
فنسو.المدر.35



بالثقةالجديرةالصالحةالنخبةايواالخالصواالسشامةالكغائة
ا(ا.(العامة

الدستوريالحكمالوزاني،بأنحسنمحمديرىهكذا
وشرعاعقالواجبالشورىبالشورى((().وحكمعنهالديمتراطيءاايعبر

مالزمةللديمقراطية،بلمرادفةتعتبرالفالشورىالمعنى،وبهذاااوسياسة
الحديثة،اماتقنياتهامنمستفيدةالخطاب،بلمستوىعلى،اللها

لألمة،إذالشورى»»أهله>تمثيليةءوهيمحضاإسالميافيبقىالجوهر
الجزئياتدونالعامةوالقواعدالكلياتتقريرعلىااإ~راالسالم

أليقنراهلماواإلقتباساإلختيارحريةلناتركفإنهوالتفاصيل
أفمنليةلهاا´(((ا.فالشورىوالمؤسساتاألنظمةمنلصالحنا،وأضمنبنا

المبادئمنمجموعةالديمقراطية،فهيوالتاريخي،امااألصل،الدينيكونها
أساسعلىالقائمةكالشورىفلسفةوالتقنيات،وليستوالقواعا
بأوربا.تمارسكماالديمقراطيةنقدمنالبدثم،ومن()91اإلسالم

بيةالفا~يمقراطية~في•الثاثيالهمحث
ف~~الديقراهيةبشدة،ا_مرةالوزاني،الديقراطيةحنمحمدينتقد
قدزمنهاوكأنتبدو.مبهتالنيةالبرميكيةالكالاوالنيابيةالتقليدية
برافينليسو.كونهاتمايزالون.لذين.ولئكوانقضى،فحتىمر
سيأسقلقمجر>الىفآلتومختانعتانهامليها.وبنتقدونمنها
.(8ص.نفسه،ائمدر.3(
،(947يونيه2،أ2العددالعام،الرأيبالدستوراا،للشعبنطالبااالذا.32
.71ص.الثالث،ا%،القلم،حرب
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حكومة،والىأوليغارشية)(المسيطرينمنقلةحكم،والى(ديماغوجية)

ءورامنالشعباليجني،وهكذا(بلوطوكراسياالمتمولونعليهايتآمر
بنوابهليسوابأصواتهالمنتخبينانشاهدكلماالخيبةإالذلك

ء،والاألوفياالمغلصين،والبخدامهعنهبالناطقينرالحتيقيين،وال
1(5(الصادقين´´عنهبالمدافعين

االصواتوتتعالىالجالسصخبيشتدحيثالبرلمانيةفالديمقراطية
)ااالحزابالسفسطائية،لتنصرفالبالغةذاتاللفظيةبالمزايدات

فيقواهااستنزافالىاالحالف،والعصبياتوالكتل،والغرق،وعشيرات
االبهذاالتنجحاالنقسامات،بحيثتلكعنالناشئةالداخليةالعراكات

اهدافهفياووسيرهكيانهفيءسواالديمقراطيالنظاموتشوبهمسخفي
ونتائجه´´()-ا.

الشهمهوتمثيليةالحكومةاوال.
يمارسمنخدعة،اذ،مجردالسيادةمصدرالشعبالديمقراطيةفاعتبار

هيالناخبةالهيئةانيثبتانيستطيعاحدفال؟السيادةهذهحقا
صاحبةهيلهذا،وبأنه،تبعابأكملهالهاااللكةالشعبيةالسيادةااصاحبة
اليمارسفاالقتراعاااجلهمنوالعملباسمهالشعب،والنطقتمثيلفياكق
مايكنىانيتجلى(االناخبة،هكذاالهيئةمنقليلةفئةطرفمناال

واإلفراط،وفيالغلوبعيدامرهوإنماالشعبيةواإلرادةالشعبيبالتمثيل
الهيئةمفهومضحضمنالبدوباط~()(~دا.وبالتاليزائفمعظمه

.100ص.واالنبعاث،النهضةإلىالدعوة.35
مقسه.الصدر.3ال
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الشعب،وكارسةقيلحقفيرهادونالمالكةوحدهابامتبارهاالصاخبة
الشعبية.السيادةباسموحكمهسلت
التيا~يالتكلالىباالمانة155«لسةفرنسادستورنهزا
كانتالتيالمالحياتحسابملىالتفيذيةالسلةكفةيرجحلحقته

التوانينلهريقمنعشالتيهياككومةأمبعثللبرلمان،حيث
المالحياتالىبالبرلمان،باالمانةافلبيةوجودالتميمية،بنمل

تتملالتيتليةاالاايعقلد،عاالوزراولرئيمرالدولةلرئيمرالواسعة
حلبةنيبةالهزملىومضعضعة،ومكرهةمستكينةرمةالمعانيها
االساميالومنبسببالؤاتيةالفرميلهتتاحتلماالذيالبرلمانيالمراع

ملىتائمالنهمتوازنفيركياننييعلىالذيالوضعللبرلمان،هذا
حاولتمهماأمرهاملىمغلوبةوأتليةساحقةمدديةأفلبية

ومملت.ااا~(ا.

كينالشارافلبيةالناخبة،بلالهيةالتعكربالبرلمانفلبيةاالوحتى
اساسيتين:الديغوليةترتانأمواتهممهمتتمازاالنتخاباتني

البرلمان،وهينيللعكومةمضمونةفلبةناأليكنااومهماوالشيوهية
<تشاانالىمضرنالحكماراستترانالمنرومة،كمامشروعةأفلبية
اااأ(ا.نالديتراطيةالقائمةالديمتراطيةقطنيهذافيرالشعبإرادة

وأتليةفالبةأفلبية><ديقراكيةالدستور،هيالفرنسية،حسب
أدالشعبيبتىيكنالحكومي.ومهمااراالسترمنبعثا،وذلكمهزومة<<

«ا`(ا.0يقال،كما00المسؤول،وهو...المعيةهوالديتراكيةني

االوا،التلم،ا~،_با(970،ائد.~~~،المسؤ.ا~~الشب.37
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ا~وسيادةالشاحبةالهيئةثانيا~
الرئيسيين،البرلمانياليوم،بنموذجيهاالغربيةالديمقراطيةفسادان

الناخبةوالهيئةللسيادةالمالكالشعبمقولتيمفارقةالىيرجعوالرئاسي
تلكتعتبرالشعبكليةعن)افعوضااالرادةهذهعنعملياالمعبرة
،هيمنبوذةكجماعةوالمحرومة،والمهملةوعددهابجرمهاالضخمةاألكثرية

انبممكنفليسالناخبةاألقليةالشعبية،اماللسيادةالشرعيةسكةاال
منهارفعاوالشعبمناألعظمالسوادمعمتساويةوصواببحقتعتبر
فياألصليةالنظريةوبطالنفساديأتيهناوهعنى.ومنحساواعلى
مايعيبادفهل99اا(اليومويمارسيسودكماوالبولمانيالديمقراطيالننام
المفارقةعنهتنتجالحر،الذياالقتراعنظامهوالغربيالديمقراطيالنموذج
إذاآخر،هلوبمعنىللسلطة؟االلكالشعبمعالناخبةللهيئةالعددية
عيوبمثال،انتفتاإلجباريالتصويتلحريقبكامله،عنالشعبموت

الغربية؟الديمقراطية
الشعبيعبرانيمكنكيفالوزاني،هوحسنمحمدلدىاإلشكالان
االبذلكلهاليسمحالحاالت،اومعظمفيذلكاليدركارادته،وهوعن

انيعتبرالذيد~جيهلموريسبتولةيستشهدملتوية،فهوباساليب
المشاكليفهموابأنلهماليسمحاألميينالسكانلدىالثقافة´اانعادم

لجميعلالنفعالقابلةالثقافةمنالحرمانيجعلهاالسياسية،ولهذا
التعددةالعواملاضننا،واذا)9((1)الديماغوجياتولسائرالتأثيرات

منالديمتراطية،ضربا،اساسا~الرقابةللتخلف،تصبح
ا.9الستحيل((
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همالديتراهيةمنالمستفيدينانالىالوزانيحسنمعمدويغلمر
وجمهرةالناخبيناا~يثير،فالنائبالنتغبينالنوابايمانعوها

مضايقمليه،نهواإلنفاونيالمالمنكثيرايكلنهمانهالمواطين،كما
نيمليهمالتصوبهيرادالذينجميعلمنادمةيثغر،وانازائدماهوبتدر
تمللم.سياميكاتبتال.كمااانالديتراطية،واجماالااوالخارجالداخل
،وا~امالمزا~للتعربح،وتعرضهاننسهاكيمالىاالاألمرنهايةني

ددالزمومةددااهيالبرلمانيةالديتراطيةان،ثممعيا(اتوجيهاالموجهالتور
شرعيةفيرينة،وديقراطيةواكوالبهرجةالمظهرديتراطية

معمديترحديتراطيةا.نأية9مسمىااا(بالاسموسعية،وديقرا~
الوزاني؟مسن

.لحدياة.~يمتتر.~ه.~~~•
الرزايحسنمعمد،يشرحالمقامرةبيةافالديتراطيةبدل

لملنابالنسبةالديمتراطيةان،مصحعأ،وئعاأل،ذلكيدةحهااديتراطية
تائمظاموواجهة،بلمرمرمؤسمةانتغابي،والمعردجهازمعردتعد
او«الشعبيةدد0_سهمايعتر،وهيااوحرياتهوحتوتهالنردملى

،والتي<<الفتاة_ددالديتراكيةآخر،وحيما<<الجديدةددالديقراطية
ستةتكونانومقعأ،وبلزممراحقأااديمقراطيأتعني

نإن،وباالليا99الجدوىاااالكيان،وتويةالجهاز،ومتوازنةدةالمنام،ومب
وبينبيه~اناليكنديقراطيةمنبهما~معالشعبي~امذهبنا

األوربية،بلالشيوعيةاألتدرنييوجدكماالشعبيةالديتراطية

جمةم،الديتراهية،~>وروثي:كذلك.كذلكا18،مر.مسهالمدر.43
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بالديمقراطيةمانسميههوخاصنوعمن،ديمقراطيةهذامنهو،بالعكس
النشوءطورفيفتيةديمقراطيةيعنيكانادولربما99الفتاة´´(

المجتمعتحوالتمعمكتملة،ناضجة،تتجددديمقراطيةء،لتصبح.اإلرتتا
والرقي.الشدممدارجفيوتارجه

التفوقتضمنحتىشعبياتنظيما´´تنظمانيجبفالمؤسساتهكذا
فقطمرتكزاااليسالشعبيالمذهب،ألنااالشعبيةللمصلحةواألسبقية

اايعنىانهذلك،ومعنىايضاا´االجتماعيةالسياسية،بلالديمقراطيةعلى

لممالحتابعةالفرديةالمصالح،حيثا9بالدولة´´((مايعنيبتدربالمجتمع
المواطنينمنالمحرومينلجميعاكثرمكغولةاالجتماعيةالشعب،والعدالة

هماجوهريينعنمربنعلىالديمقراطية،ترتكزتمييز.والشعبيةدون
النظاممنيجعلالذيالشعب،الشيآطرفمن«<ةوالمسانلد»التأييد
شعبيا.

القياديالشحمةدوواوال.
الذهبالحكم،فإنمسألةهيالديمقراطيةفيالجوهريةالمسألةكانتإذا

جميعالحكم،وفييستندانتتطلبالشعبخدمةااان~ىالشعبي
صحيحتكوينذاتنخبالىايوبنمختارجالوالستويات،الىالمراتب
مسألةاااناعتباراوذلك)<4()1)ومسؤولياتمهاممنمالهامستوىوفي

اجمهرةمتناول~فيإشارةرهنمطلقاليستاومسؤوليتهالمكم
فإنالجمهرةالرجال،امامنوالصئوةالشحهقضيةهماالناس،بل

صالحهتيادةعلىمتوفرةتكونانهوشيآكلقبلمايقنيها

.أ~3واالنبعاث.مر.النهضةالىالدعوة.44
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تلزمالمهمةمرضيه،وهذهلمصالحهامه»وخههوشيةوحكومه
اليمكنالديمقراطيةا.فمؤسسات9األمة´ا(~فيالنحبهكاهلعلىوتلتى
مننخبةااتسيرهاكانتإذاإالوالفعاليةالمصداقيةلهاتكونان

وتتنيةعلميةكفائةعالية،وتمتلكخلقيةبقيمتتمتعالوطنيينالسؤولين
المغربااحاضران،بلااالدولةحظيرةفيوظائفهماوومسؤولياتهمتتناسب
الصحيحبمعناهاالصالحةالقيادةوجودعلى.حتما.متوقنبومستقبله
التقدمتنميةعلىاكبتاامتىتتحققالنخبة،ومشروعيةا99اا(الكامل

مشروعيتهاانها،ايا99اا(لألمةواالقتصاديواالجتماعيالسياسي
وفعاليتها.بكفائتهامرتبطة

القادةقولة،ألحدفيالوزانيحسنلمحمدبالنسبةالنخبةوتتحدد
الطبقةااإنالسبعينيات:خاللمارددهاالغرنسيين،كثيراالسياسيين
عنتحجمانبشرطإالبانسجامهااالحتفاظالتستطيعالتيالقائدة
التغيير،والتيعنتمتنعانبشرطإالتدوماناليمكنوالتيالعمل
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاالحداثمجرىمسايرةعلىالتقدر

منواالضمعاللإلنتراضباعليهالمحكومالصاعدةلألجيال
القيادةهيالوزانيحسنمحمدلدىال).فالنخبة9اا(التاريخ

السياسيونءوالزعماءالعلماوالسياسية،ايالفكريةالمالحة،الطليعة
بعثفيهامدورلهمالشعب،والمثقفونبقضاياالملتزمونوالمثقفون

.آ19»1ا8نفسه.مر.المصدر.47
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بسعادةإالالتتحققسعادتها،ولكننهضتهافياألمماألمم،فهم´اعماد
والمبادئالحريةظلفيتتماألمةوسعادة...أبنائهامناألعظمالسواد
ا().واالقتصادية´´(واالجتماعيةالسياسيةالعدالةفياألساسية

علمفيباحثينالوزاني،علىحسنمحمديحيلناوللتوضيح
يرىديثيرجيه،فموريسوموسكاديفيرجيهكموريسالسياسياإلجتماع

فرعكلفيالناسواملحاقدرهمالذيندداالفراديعنيالنخبةمفهومان
~الصراعالطبيعياااالنتخابيفرزهمالبشريدد،الذينالنشاطفروعمن
القومخيارايواألماثلاألفاضلونموحفظيضمنالذياالحياةاجلمن

الحاجاتءإرضاسبيلفيعراكالىالوجودسبيلفيالعراك...ويتحول
التفوقاجلمنعراكيصيرالسياسيالميدانوالضرورات،وفي

ذوي´)الرجالهمالوزانيحسنمحمدلدى،فالنخبةاإلستعالء´ا((~اه
التيءة.والنخبةوالكنااالهليةذوي،ايااواألصالةوالقيمةالصالحية
بقدربمهامهاتضطلعانعلىحريصةتكونالتيااالنخبةهييعفيها
وحدهاتكونانيجبالتيالجماعيةللمصالحووفيةمخلصةماتكون
ايةاوطبقةايحزب،اواي،اوفردايمنافعدونوالرعايةاالعتبارمحل

لمالحالبالدفييتأتىانالديمترالهيللنظاميمكنالكيفيةشيعة،فبهذ»
واألمةالدولةبينوالتضامن)ابالتعاونيتصف،ألنهاااألمةمجموع

هنائه´~~´~عراهااا((-)والتننصمالتتجزأوحدةيؤلفانباعتبارهما
االغلبيةمابينمسترسلةمواجهةمراعية،ايإجماعية،وليست

محققة.االجماعامسوالدولة،النالمعارضةبينواألقلية،ما

.1947شتنبر23مذكرةال.1
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لصالحديمقراطيةبكونهاءتتحددالشعبيةفالديمقراطية
العامبالمالحشاعرةنخبةتسيرهاديمقراطيةاامؤسساتالشعب،تهيكلها

اوالالشعبلمجموعالمؤسساتهذهأسستوسيعاألولىمهمتهاوتكون
يشاركان)االيمكن،إذالا9(والعملية´´الوطنيةالتربيةطريقعنبأول

الؤسساتوحاهم´ا.فأهميةاألحرارالرجالاالالبالدازدهارفيبنجدعة
الذيناألشخاصااقيمةهوجداالهامان،غيرنكرانهااليمكنالديمقراطية

التتدساألفقذاتالنخبة(الالا.فنوعيةتسييرهاامرإليهميوكل
الديمقراطيةلنوعيةاألساسيالحددءهيبالشعبالطالئعيءوالرتبطة

مؤسساتها.لغعاليةه
عنصحيح،واالبتعادتمثيلااإبداعهوالوزانيحسنمعمدهاجسان
،فاالنتخابلغيره´ا()الاوالتصلحلهخلقتالتيأنظمتهفيالغربتقليد
الذيالعاماالنتخاباابدلفياألميةمعاإلختيار،يتنافىحسنهوالذي
حقيقةأميون،اليعرفونوأغلبهموالمواطناتالمواطنون0يتوال

اخرىوسيلةالىاالختيار،يعمدءوهوحسناالنتخاب
علىءتعملدستوريةمؤسسةباعتبارهااا((ال).فاالحزابهي:االحزاب

اساسعلىالترشيحعناصرباختيارلهاالواطنين،اايعهدوتوجيهتربية
فيوالعقدالحلوأهلالشورىأهلفيشرعاالطلوبةوالشروطالمقاييس

ليسالمتصوأإذوالباهدةالمنافسةتنتفيحتىمتفاوتةاألمة،وبنسب
العناصراحسنواستخراجبهااإلستعانةاألحزاب،ولكنقوةموتمثيل

.14الدولة،مر.وسلطاتالفردحريةمقدمةمن.54
.16ننسه،مر.الممد،.55
.15والبرلمان،مر.الدستورفي.5)
نفسه.الممد،.57



التبعاألسلوببتبنى،وذلكها8الشورىااامجلسلعضويةالصالحة
تكوين_(«»>)«ءمه«ه.~).فبعدمايدعىاالمريكية،ايالمتحدةبالواليات
وبعدشهرخالل.الملكاايتولىاالحزاب~طرفمنالرشعينلوائح
بينمنالشورىلمجلسهالموحهالالئحهاختيار.والتمحيصالبحث
ليكونالمجلمرءاعضاعدد~عددهميكونانيجبالذينالمرشعين
ءاالستنتاعلىالموحدةالالئحةتعرضبعد،وفيمالالختياراامجال

تأييدمقداريعرفانيمكن)اوبهذانزيهايكونانيجبالذيالشعبي
محققاالشورىمجلىباألغلبية،ويجيآاوباإلجماعالشعب

~ا7ااابينهمشورىللقاعدة:وأمرهم
الشعبيةانهوالوزانيحسنمحماتحليلبهمايوحيفإنهكذا

فهمتإذاافالشعبيةمستخلصااكتبحينهامرحلة،خصرصاالديمقراطية
التصحيحمنجديدعهدقيامتضمنانتستطيعالشكلبذلكوعلبقت

لعهدوتأصيلمقدمةإالليسذلكاناي0)99(ءااالبناومنلألوضاع
اإلزدهار.عهديتبعهالذيءالبنا

الشعيياتوالتأييهةالساتهشاتيا.
تكونانيجبالمساندةانالشعبية،غيرالساندةتفرضطيةوالديمترا
الوطنيةالتربيةطليعتهافيشروطبتوفيرااإالاليتمواعية،وذلك
والنظاماالنتخاباساسعلىالديمقراطيةلممارسةالالئمةوالسياسية

فيانه،غير)اااااالعامالرأيورقابةوالمعارضةالحكمومسؤوليةالنيابي
لغيابفتطحقيقية،ليسرديمقراطيةإقامةيصعبالمتخلفةالبلدان

.1»)15تمسه،ص.الممار.58
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توجيهالناخبة،وأساساالهيئةاوساطفيالمتفشيةلألميةالؤسسات،ولكن
الثالثالعالمفي،فالدولةيريدونهاالتيالوجهةاالقتراعلنتائجالحاكمين

غنائممصدرالصراع،ألنهافيلهرفهي،بلالحيادتقرفال
ماغالباالمعدمة،التيللجماهيرالحكمعنيتنازلواانللحاكمين،واليمكن

وجاهلة.ومريضةجائعةتكون
االنتخابشروطفيهاتتوفرأسز،قلمااابكلبالغربالناخبةوالهيئة

يسود،الااالسليمالنزيهالحرالتصويتلهريقعناالختيارحسنهوالذي
السلطة،«كلرجاللضغوطاتوخضوعللذممءوشراتزويرمناالنتخابات

منذلكجانبالىالبدبلوحدهالقانونيبالردعتغييرهاليمكنذلك
.اا(()االممارسةوطولالتجاربوحنكةالمثلى)االتربية
العامهوا~يامثهمهاالحرا.ثالثا
لصالحالجميعخرباتبينالعامة،ااالتوفيقالحرياتتعني

الدستور،وبقرها~ااإلنسانيالجتمعفيالعامةالمصالحالجميع،رصيانة
والعتيدةالتفكيرفيوابحمدعةالغردحربةالقوانين،وهيوتنظمها
منغيرهاواكتوق،الىاألفكارعنللدفاعالجمعياتوتأسيمى

الحريةالمجتمعات،وأساسهاتطورمعتتطورالحقوق،والتي
غيرهحريةتبدأحيثتنتهيإنسانكلحريةااانذلكومعنىهاإلنسانية

تبنتهاإلنسان،الذيلحقوقالعاليالبيان(()ا.ويعكمىاااإلنسانبنيمن

حربا1(ال(مارس19،9الغرب؟اا،الدستوو،العدديسيرأيناال.ااالى
.158الثاني،ص.القلم،الجزء
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والواطنددالذياالنسانحقوقأدبيانالىاصلهيرجعءوالذيالمتحدةاألمم
تبنتهقدوالجماعية،»الفرديةءالحربات1799سنةالفرنسيةالثورةاعلنته
محيفتهافيالوزانيءونشرتهحسنمحماأنشأهاالتيالقوميةالحركة
الحمايةوضعيةمعتكييفه،مع1737سنةالتومية<<الحقوق»دميثاقباسم
إحاىالعامة،هوالحريات).وعارسة99أنذاك(المغربيعيشهاكانالتي
انحرةالشعوبفيإالسليما)االيوجدإذالحديثةالديمقراطيةالدولةصور
القوانينبمتتضاهاوتشرعالدساتيرتقومحيثالديمقراطيةوالدول

حريةوالجماعات،اياألفرادحريةتعنيالعامةداألننة´´(ال)).والحربات
السياسية.األحزابرأسهاالجمعيات،وعلىتنظيمالتعبيرءوحرية

تعملالتيالمنظمةااالجماعةبأنهالوزاني،الحزبحسنمحمدعرفوقا
الىالوهول،وهياامعينةغايةسبيلفيوخططومناهجمبادئطبق

يكونالالنظامءاافبغيرالنظامفيتختزلالحزبخصائصرالحكم.وكل
منتا«.التيرسالتهءوأدابمأموريتهالقياممن،واليتمكنحزباالحزب
الرأيأدحريةاساسعلىيترمالحديثبمفهومهالحزبكان،وإذااا()))اجله
يخضعواانلهماااليسوغاعضائهوالديمقرالهية«د،فإنالشورىدائرةفي
الحزبكيانينسدفيهاالجدالءألنرأيهملحريةوالغاياتالمبادئهذه

الحريةااقوامءألنانفسهوالتالشياا(المصدراإلختاللالىبهويعرض
واإلمتثال،وكلوالطاعةألنظامروحهوالحزبفيطيةوالديمتراوالشورى

الرأيحريةمعمطلتاء،واليتنافىوالوفاواإلخالصاإليمانيضمنههذا

القلم،الجزء،حربه)اا2(واليوماألعسربينالمغربفيالحريةال.´امعركة4
.22الخامس،ص.ه
<(با.اك)ئةالعام،العدد،الرأيالسياسيااالحزبفيوالنظامالحربةهال.ااقواعد

.24الخامس،ص.القلم،ابلزء،حوسبهأ951يونيه
.2نفسه،ص.هالصدر»ال.



حدةهعلىالحفاظاجلمنذلك،كل(~))ااوالمداوالتالمناقشاتءشناأ
النظام،وتكادروحفيهتسودمااابقدريتقوىواستمراريته،فالحزبالحزب
هز»الحزب،وتقضيبروحالتشبعينءاألعضاعندإالالنظامروحالتوجد
مايملكبكلالمقرراتجميع،وبتنفيذغيرهاعلىاكربمصلحةبتفضيل
سياسةمن.فيهالظجميعفي.،وبالدفاعوقدرةاخالصمنالعضو
كلضدالحزبوحدةالخصوم،وبنصرجميعضدتهوهيئاورجالهالحزب
الصفوف،وبالثقةداخلوالتفرقةوالشقاقالخالفبثالىترميمحاولة
ورؤسائه~~(~)ا.الحزبفيالدائمة
ءاألعضاملىااالرقابيعبرفيتمالحزبداخل«دالنظاهددتحقيقاما

السياسيبسلوكهاالصالحةغيرالعناصرمنالحزبوالهيئات،وتطهير
~~يغمن،وبذلكا~نفسهعنالدفاعبواجبالحزبوالخلقي،وقياءوالعملي
ورجاله،كمار.سائه،وكرامةوننرذ»السيامية،وسلطتهخطتهسالمةالحزب
الحزبكيانعنا~.والدفاعاسرارهوحفظالداخليكيانهتحصينمنيتمكن
اوسياسياالفاسدةالعناصرمنالحزبتطهيرمنهالرقابة،ينتجطريقعن

مننفسهمنالدفاعويحكممنهايتطهيالذيذ~~الحزبخلقيااوعمليا
كانتولوالخبيثةالعناصرتلكمنيتطهيالذي،والحزبوشرهاخطرها
لمبادئه،وفييتظ،مغلصحزبهوإنماتبوالمراالمتاعااعلىتتبوأ

الهياكلملىالساميةللعتيدةنضاله،ناصرفيلرسالته،ثسجاع
حزمهعلىالبرهانيتيمااإنمابهذا،وهوواأللقاب.ااواألمنام،واألشخاص

كلضدالحقوالنغالوالنظامالحربةلمبدأوإخالمهتهوقن



»النقدالرأيحريةغياباليعني»هذا).9(´...´اءوجامح،وأثيمضال

واليشيدفروريامرالسياسيةالهيئةفيالحر´´الرأيإذالحزب«اخل
مالحمنهويقتضيهالحزبياوالعامالواجبعليهيغرضهبماإالصاحبه

التنفيوإليهااا،ثالحريةمنهاهوالتيالسياسيةوالكتلة«الشعبالبالد
األقليةتخضع1السياسي.وهكذالحزبموكنهالنظام،وذلك

إجماعية.،قراراتقراراتها_كثربة،وتصبح
العملانكذلكا´والشكمتساوون،فإنهالحزبءاعضاكلانورغم

مشكلةتطرحثماا،ومنالحزبفيالمسؤولينلحقيقةتبعاينسداويصلح
إذاإالكذلكتكون)اولنواإلنسجامالكفائةفيهايشترطالتيادة،التي

المسؤولياتتحملعلىوالقدرةوالعملوالتجربةالثقةرجالمنتألغت
للثقةواألهليةشخصية´ا(()~).اعتباراتوالوالترددضعفد«ن

،انفرزهمااآخريندونافرادفيإال´´التتوفرالسياسيوللعملالسياسية
فيالحزبخبرهاالتيوالشدائدالمحنالعملية،وتمقلهموالممارسةالتجربة
القيادةاختيارفمشكلذلكمنءوبالرغماهدافهتحقيقاجلمننضاله
التيلألمراضاالختيار،وإمافيلخطأاا،إماحزبكلفيخطيرا´مشكل

بكونهمااإاليمتازونالالحزبفتادقاالحوالجميعالتيادة،وفيتعيبقد

لكلالمسؤولية،وانبقدرتعظمالجربمةانءوبديهيمسؤوليةءاألعضااكثر
التطهير.،ايا~ا(العربيااالمثلفيالكيكماءالدوا،وآخرعقاباجربمة

الحزبنظامشديدةمعارضةالوزانيحسنمحمدويعارض

مدورحيناالستتالل،الىعهدبدايةفيمالمحهظهرتالوحيد،الذي

.2نفسو،ص.االصدر~.7
نفسه،ص.ا..المصدر~70
.27نشه،ص~المصدر.71



الثالثفصلهفيا5»~2دستورإقرارثم1756سنةالعامةاحرباتقانون
إقامته،إذمنمتخوفاظلبالمغرب«د،حيثمحنوحالوحيدالحزبأدنظامبأن

بأنه1»~ك7فونبرفيالدستوريءاالستنتاغداةيعلنفإنهذلكمنبالرغم
منتخلصقد.والفخر.وتضحياتناكفاحنابفضلالمغربكانااإذا
اليقعاننتمنىفإنناوديكتاتوريةسيطرةكلومنالوحيدالحزبخطر
المزعوم.اا((~).الزائغة،والدستورااليمقرالهيةقناعتحتهذامنشيآفي

مطلباهمااكانالوزانيحسنمحمدءيقولاالستقاللعهابدايةفغي
الوحيد،ميثاقحزبهابنظاموالحالمينالدكتاتوريةضدالعملمجال،فيلنا

مناألولىالسنواتطوالجهودناحولهركزناالذيوالحرباتاحتوق
هيمنتهالغرضالغربفياالحزاببعضنزوعا´((().ويظهراالستقالل
عنالوحيدالمدافعالحزبوربماملكيحزبانهاادعاثهاوحيد،فيكحزب
علىانعملدستوري،فإنهاملكينظامالغربيالنظامانءوبماالملكية
أقرءكمادستوريةاالحزاب،مؤسساتكلاناالخرى،وغماالحزابءإقصا

المشاركةبواسطةوتمثيلهم،المواطنينتنظيمفيالدستور،تساهم
العام.الشأنومراقبةالسياسية،لتسيير

ءهوالمغربمستتبلعلىالوزانيحسنمحمديخافهماأكثره
التقفياتالىيؤديقدالدولة،والذيبسلطةالمدعومالحزبيالتعصب

قياماامنعيجبءوبالتالياالستقاللعهدبدايةفيوقعالجسدية،كما
الحزبلنظام(مغربياومظهرشكلهوالذيالحزبيااالنسجام(حكم

الدسسررىمشرنيالمقيتةفيروالشيآاكتيتةكل.~ااكقيقة72
.51الماني،ص.القلم،ا%،:حرب19)2فونبر23،4،الدستوو،العدداا
:حربا9((أجنبر10،31،الدستوو،العدد؟ااالجديدالملكيةحزب.ا~لماذا73
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مجالفييوحأفإنهالحكممجالفيالنظامهذايتحققلم،واذاالوحيا
عهدفيفرصةلاهبهايتحينالتي،واخطارهجرائمه،وعناصرهالسياسة

الوحيدالحزبونظرية)(عقليةدامتالميدان،وماالىالدستور،لتبرز
عنيرتفعلمالخطرفإنالبالدهذهفياصحابهاعندموجودتين

يحمدالماالىعندناوقتكلفيمعرضالحرية،ومصيرتهاحيا
ااا()()ابد

الؤسسالحدثهيالوطنيةالوطنية،أليستمعمتداخلةوانحزبية
الديمقراطيةإرماصيعرفلمءالذيالثالثالعالموفيالمغربفيللحزب
القرنمنءاابتداءقرونثمانيةخاللبإنجلتراوقعءكماومخاضهاالحديثة
الثامنالقرنخاللوأورباعشر،وبغرنساالثامنالقرنحتىعشرالحادي
هي.ونطبقنانفهمها.كماالحزبيةكانت´افإذاعشر،هكذاوالتاسععشر

فاضلةحزبيةشكبدونفإنها،ومنهاجا،وسلوكا،نظامااساساالوطنية
خيركلءوجماعوإليهاالحقالوطنيةمنباعتبارهاألنهاومشروعة

،وبالتاليالفضائار««أمتكنلمإن»دفضيلة،فالوطنيةاا(ال(اصالح،وفالحه
ووحدةالتتنافىالحزبيةالوطنية،والتعدديةمنقيمهاتستمدفالحزبية
والقيادةاالمة)افوحدةالنكرعنوينهىبالعروقيأمرالكلدامءمااألمة

الناهج•ءاآلرافيواختالفهااألحزابوجودمعالتتنافىفيها
فيواألقليةاألغلبيةقياموالمعواالقتصاديةءوالسياسيةاالجتماعية

الىالوزانيحسنمحمد)(ا.ويشيراا(التمثيليةومجالسهاالعامرأيها

يناير1.4،26،الدستوو،العددااالتاريخيبرئهالمنببريآالا.االيس
.(2الثاني،ص.هالقلم،الجزء؟حر~17ال2
فبراير(أ،ا)سترو،العدد،الهاألمة؟ااسادةاماالدولةاا(خدمة.75
.1أل4الثاني،ص.القلم،الجزء؟حرمه17ء5
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لملألسز،،لكن>>(((االحزبية؟ننهم><~عنوانتحتمتاالكتبانه
نشر».تمماضمننشرهيعاد

بالوسائلعنهوالدفاعالتعبيرنظاموفيالرأيفياالختالفذااهكذا
اناليكناحسنهيبالتيوالجاالةالحسنةوالوعظةالمشروعة،والحكمة

النتنةشارةإهالطاعةعصاالعامة،وشقالسلطةعلىجالخرهيعني
دائرةوفيوكارستهاالحرياتضمانطريقعنيتالفىهذاوالفوضى،وكل

مجالسفيوالعقدالحلاهلتنظيمهذافيويدخلالصالحالقانون
مجالسهابواسطةءسوااألمةبمساندةالحكمبمسؤولياتوالقيامالشورى
(~(اااالنزيهةالحرة،والمعارضةالصحافةفيممثالالعامبرأيهااوالنيابية
امالحاالتجميعفيمباحالتعدد،فهلكنوعاالوحيدالحزبكانإذاه
فيهالشكومماااعمليابأنهالوزانيحسنمحمديجيبمعترلة؟حدودله
حدهالتعدداليتجاوزانتقتضيالمصلحةللحرية،ولكنضماناالتعددان

الوحيدالحزببينوسطاماكانهوالصالحوالمطلوب،فالتعددالمعتول
بقوةويغسدو~العا>~الرأيمعهايتشقبالتياالحزابتكاثره

فييكونقدالذيالتطاحنالىحتمااالختالف،عايؤدياإلنقسام،وشدة
قيامنحوواهلهااألحزاب،والحربات،ويسيربالبالدعلىوتاالالنهاية
لهذاهعليهاالغبارالتيبالدكتاتوريةبلالفرديا(بالحكممايسمى
((~ا.لها(ااألحراراستعمالسوءفيالحريةشريكون

العامة،والديمقراطيةاحرباتممارسةوجو«منوجهالحزبيفالتعدد

االني،اكر،القلم،حر~ا19)3فبراير15،4الدستوو،العدد.77
.ا33حر.
.ا37الثاني،مر.القلم،الجز،؟اا،حر~األمةسادةا~الدولة)اا(خدمة.78
.87الثاني،ص.القلم،الجزدالمديد؟اا،حر~الملكيةحزبااال:ا.7ك



اهاالقتصادياليدانفيءءسواالشريفالتنافسعلىتقوم
فيالتنافسالرأي،وعلىفياالختالفعلىيقومنظامالسياسي،فهي

،والتعدداا(()))االنتخابمجالفيخصوصالنصرتهوالعملإليهالدعوة
مجردالتعددكانواالوالبرامجالنظروجهاتاااختالفعلىقائمهنا

يبروماالوهذااآلخرللبعضتكرارابعضهاوشتاق،وكانوانقسامخالف
الهيئة،لتمكينالديمتراطيااالنظامينتضيهمااألينالتنافسوالالتعد»
الاألمة،فالتعادداخلءاآلراتعددولتمثيلالواعياالختيارمنالناخبة
المبادئعلىالتوافقمننوعالعام،ايالصالحهي،التيالوحدةينفي

علىتكوناناااألحزابوأمة،فعلىمجتمعلكلالمؤسسةالكبرى
سيرضمانالتعاونهذاالعام،وفيالصالحسبيلفيللتعاوناستعداد
بالدخولثميعالتحكم،كماانمنالحكومةبتمكينوذلكالبالدفيالحكم
~).فاالختالفااا(مصلحةاوضرورةدعتإناإلئتالفيةالحكومةفي

نسغتالجماعة،وإالباسماألقليةضدولوحربايصبحاناليمكن
الواحدةتصفيعصاباتالىاحزابهاوتحولتاألساسمنالديمقراطية
فيفيه،وكذلكوالمبالغةكثرتهفياابلالتعددفيخطرفالاألخرى.هكذا

تمليهماوتطاحنصراعمنعنهاينشأءومماالضيقةالحزبيةالنعرة
).8((1)الجامحةواألطماحالشريرةاإلحساسات

الحلولوفعالة،تجدعملية،إيجابيةتكونانيجبوالديمقراطية
لعمومالمعيشةمستوىورفعبطالةاالجتماعية،منللمشاكل

حربا19)3يوليوز42،23ستود،العدد،الهااالديقراطيةقضايااامن.80
.23اال.ل،ص.)القلم،الجز،

.23نفسه،مر.االمصد،.8ا
.235نفسه،مر.المصدر.82



التقريرعلىمنهاأقدرااااليكتاتوربةكانتالواطنين،وإن
السياسيارلإلستتروأصلحأضمنالديمقراطيةان،غيرا9واإلنجاز´ا((

المتقدمةالدولفيالديمقراطيةمهماتكانتواالجتماعيواالقتصادي.وإذا
الرفاهدولةتدعيمفيالثانية،تتمثلالعالميةالحربمابعد
وعسيرةحيويةاامشاكلتواجهالمتخلفةالبالدفيءفإنها)99للجميع(
التنميةمشاكلهيتلكالمتقدمةالبالدفيتواجههاالتيمناكثر

زاهرا´(-~)مستقبلنحووالبالدبالشعبوالسيروالتوضيحاالقتصادية
االئثحامه.وامعا

تقومديمقراطية،ألنهاكلفيالبارزاألساسيااالعنصرهياالنتخابات
ايقنابالتصويت،واذاالحراالختياربالرأي،وعلىالفعليةالشاركةعلى
وحسناالنتخاببسالمةإالتتماناليمكنالديمقراطيةسالمةبأن

يحتاجماووضوحبيسرادركناللمرشحينالناخبينطرفمناالختيار
وصالحهديمقراطي،وغوهنظامكلفقط،نشوءالشكلياأساسياإليه

يمارسالاإلنتخابي،فالحقا9ءاا()السواعلىوالحكومةللشعببالنسبة
العاماالقتراعيتقررءحيثالصحيحةالديمقراطيةاألنظمةفياالبحق
تكونوحده)اوبهذااالنتخاباتونزاهةلسالمةالقانون،ضمانايحكمهالذي

).2ا´(~أجلهمنشرعةماالىوتؤديحقيقيةاالنتخابات

حربا1963يوليوز29،43ستوو،العدد،الهفعالة؟ااالديمقراطيةااهل.83
.238االول،ص.القلم،الجزء

العلممعب،دارحسنولة،ترجمةالهماكيثر،تكوينم.روبرت.94
.407»40.)،مىا966للماليين،بيروت،

.240نفسه،مر.المصدر.85
اا7ال3غشت5،44اا،الدستوو،العددالفضيحةوشرالسكوت.اامؤامرة8ال

.231ل،ص.االهالقلم،اكزءحرمبه
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ملىاالتواراوبالالئقةاالتتراع،االتتراعيقةلطبالنسبةاما
،ويبتىوساوؤهمحامنهنطامالوزاني،لكلحسنلمعمداإلسم،نالبنسبة

اجماسيةاالنتخاباتاالتتراع،نقانوننيهايعرىالتيوفالظالمهم،هي
اإلتتراعبدلاإلسمياإلتتراعامتمدمال،الذي15~02لسنة

المحاسنهز«بينللموازنةهنا)االحاجةبالالئعة،اليعارضه،ألنه

رهنالقانونذلكمحاسنانهوويعرفيقا~انمايهموالمساوئ،وكل

ا.متعذرايكنلمإنجدامعبشي<والتطيق،وهوالتنفيذبحسن
المغرب.وصاعهيالتيوالقضائيةواإلداريةالسياسيةاألوضاعنييكاد

نيمعاسن_اوكرتتت_للقانونبهانعترفالتياليوم.نالمحامن

القانونحيزمنإخراجهاحيثمنهي،بلحيثمن،والتهمناذاتهاحد
ااا)~االزيهالراالنخابلصاعالتطيرمعالالى

اهلأهلل،<تموردإلحارالوزاني،ونيحسنمعمدانفير
لهلما،ذ.ا00<:أأأ~0ءءادءدء0أ»:()هالمعدوداإلتتراعالنغبة،يعبد،اي<<والعقد
العدوأاإلتتراعاندلتالسياسيةااالتجاربونعالية،وألنمصداتيةمن
السياسةاألنظمةبعضفسادأملان،بلمكابرااإالالينكرهامخامنله

ااألنهالعاماإلنترإعالىوالمملعين،يرجعالمنكرينبعضرأي،نيالمقامرة

الغباوةالكيرةوالجماهير<الدهماأممالمادةتلز.التيالمساوييتخمن
المعدوداإلتتراعني،وبالتالي،ووجدواإليها~اوماواإلنفعالابواإلضط
7.د<ا»>0ء:ا0«0:00«<)00ء)ا)ءاالبتةالحقيقيةالشعبيةاإلرادةتضمناا.سيلة

المريعةالشعبيةاإلرادةملى،وتنمرهاا»«:.ءم0ءءء6ء)ءء)ذ،»ام..ءم
الما>تتراعاالألا،ونطاماهءا»دهءءءذ<~ءأ«أذمأء~<ءر.ءد.د.<م0(المؤتتة

ماي7،الدسترو،()أعلى´´منالفرب.الديمقراطيةفياالنتخاباامشكلة.65
.299ألسادس،ص.القلم،الجزءحرميهااأ)أ)8



محمدآخرين،يقولان،غيرااالثانيةالىوتارةاألولىالىتارةيؤدي
الهاء.اإلقتراغبجانبيوجدانالىوالتنكيرالبعثااأداهمالوزانيحسن
يخلص،هااالدائمةاغتيقيةالشعبإلرادةثابتةأداةيكونمحدودإقتراع
نخبة،هالعددبقلةغير»عنيمتازالحدوداااإلقتراعانالى

المحدوداإلقترإعيكوناإلستقرار.وهكذاالرأي،وحسنالعناصر،وصواب
أحياناإليهيفضيانماعسىبخنفاوفيمنعالهاء.لإلقتراعمعدلبمثابة
اا(`أا.والخاللالنقائصمن

_د«وزيرالوزانيحسنمحمدسما»أنذاك،والذيالداخليةوزيراما
ذلكحكومةداخلوزاوتهبهاكلفتالتيالمهمةلطبيعةنظرااالنتخابات<>

ستجردالواحداإلسمعلىالتصويتااطريقةبأناعلن،فقدالعهد
ستمكنمعضة،كماإداريةالسياسية،وستجعلهاالصبغةمناالنتخابات
فماذ0(ا)(:اا~والحزبيةالسياسيةالمؤثراتعنبعيدااالختيارمنالشعب

تتنحبذ~هالسياسي؟طابعهافتدتهيإذاإلنتخاباتمنيبقى
~بالالئحة،حيثاإلقتراعبدلباإلسماالقتراعنظاماختيارخلفيات
حينفيمراألشخاعلىاإلنتخابات،األول،اقتراعسوسيولوجيةعلم

العالمفيالتخلفواقعاناألحزاب،غيرعلىتصويتالثانييعتبر
.بأورباالبديهيةالقوامأهذديضحضالثالث

فياإلجباريالتجيلأنصارمنالوزانيحسنمحمدانويظهر
إجباريةانالمواطنين،غيرمشاركةاالنتخابات،لتوسيعقوائم

ا`ا.التصريت(إجباريةالتسجيل،التعني

.64»8أوالدوله،ص.اإلسالم.89
•.0نفسه،مر.الالصدر.90
نفسه.المصدر(.1



محمدلهللمغفورمذكرةقدمأنالوزانيحسنلمحماسبقوقا
لنزاهةالعارضةتطلبهاالتي««الضماناتحولالخامس

ونزاهةحريةلضمانالضروريةالشروطفيها،حاداالنتخابات«»((اا
علىواجبااا~لبأنالمغرب،ورأىفيالديمقراطيةلتأسيساالنتخابات
لهومهمتهاوتؤديلياتهاوتتارسؤهنفسهاتحترمالتيالحكومات
اوكناخبينءسواالواطئينجميعبينوالتكافؤوالعدالةالمساواةضمان

اليمكنذلكاا(أ´).وكلالسياسيةواتجاهاتهممغاتهمكانتمهماكمرشحين
حكومة:اقامةبينهاءات،مناالجرامنمجموعةاتخذتإذاااليتمان

كلبينمتساويبشكلإئتالفيةحكومةتشكيلاو،»الحيادتمامأدمحايدة
الحالةنظاممحايدة؟تعميمعناصرالىالداخليةوزارةاسناداالحزاب،مع

الوظيفةقانونالناخبين؟إصدارتسجيلعمليةإنجاحيمكنحتىالمدنية
استغاللرعدموالشخصالوظيفةمابينالتمييزيتمحتىالعمومية
السياسيةاالحزابإشارةرهنءالسوا««علىوجعلهااإلذاعة!حيادالنفوذ

يخصفيمااالحزابجميعاالنتخابات»«؟مساواةأجلهنخصوصا
االحزابالديمقراطية؟إشراكالدولالدولة،فيعادةتتدههاالتيالساعاات
سيرعلىاالشرافاالنتخابية،وكذلكالتوانينتهييهفيالسياسية
علنيةهلجنةتشكيلطريق»انجهات،عنالدنكلفياالنتخابيةالعملية
لذلك.جهويةولجان

مدورقبل،ه1762سنةجماعيةانتخاباتألولاالستعدادخضموفي
الديمقراطيةءبناكيفيةحولمعتدماالنقاشكانالدستور،حيث

_حرب،متتطنات1757يوليوز17،واالستقاللالشورى~بمذكرة.92
.~أل3«30االول،مر.~القلم،ابلز،

ماي؟0مبتوو،،الهأملى(امنب.الديمقراهيةالفنياإلنتخاباامشكلة.73
.279«289ألسا>س،ص.القلم،المز،حر~ا19~)



من(»دالديمقراطيةالوزانيحسنمحماتصورعلى،نتفبالمغرب،
أسسعلىالدولةبتنظيمالباءتقضيأكثرا´وهي،بوضوحأعلى<»

حكمبإقامةالكفيلةاألنظمةهبالقوانينءوتزويدهاصحيحةديمقراطية
والمجالسالمؤسساتء،وبإيجادجمعااألمةلناشدةالبالدفيحقيقيصالح
القومية.والرقابةالسيادةمجالسءوهيتمثيلوأصدقأكمللألمةالممثلة

حرااختياراوالعقدالحلأهلمناألمةباختيارتتألفالتيالشعبية
يضعهالذيالدستورهوأعلى<»منلديمقراطية«داوأساس0)99عاماا´(
اكيدةشروط´اتتوفرءوبذلكالعامباإلقتراعمنتخبتأسيسيمجلس
غيرالرشيدةالقوةجانبهالعادل،تعززالحقالقانونحمايةتحتالتومية
تعنيكانتالمرحلةهذهفيأعلى«<منفد»الثورةاا.هكذاالطاغيةالجامحة
.اا(-()الجديدةوالحياةوالنظامالحريةعهدبمايتطليهالدولةااتنظيم
فيالعمليالسترىعلىترجمتهاأعلى«<من»»الديمتراطيةوتجد
دستورلوضعالتأسيسيالمجلس،انتخابالتالي:اوالالبرنامج
مجلساهالنالبرلتكوينالتشريعية،اإلنتخابات،ثانياللبالد

احضربةالمجالسلتكوينوالمعليةاإلقليمية،اإلنتخاباتاألمة،ثالثا
ااسلكتهالذيالمسلكهوالديمقراطيةءبنابرنامجيكونوالقروية،هكذا
بمالةالدهتنظيمبه،وهوالبدءيجببماتبدأالتيالمتحررةالشعوب
الديمقراطيالصراعكانالجديدة.اا.لقاوالحياةوالنظامالحريةعهايتطليه
التمة:الدستورءالبداية،مننقطةحوليدوراإلستتاللعهدبدايةفي

دستورغيابفيءلكناآليةتعكسالجماعية،أمالجالسفالبرلمان،ثم
دعاةمنكانالوزانيحسنءومحما12()قدراتذهبالنقاشاتمدون،كل

نفسه.المصدر.74
حزبومعارضةاإلستشاريالوطنيمعنينو،المجلموأهمداهاجأنطر0«~ك.

الجديدة،الدارالنجا-ا،مطبعة959أ«956واإلستقاللالشورى
والنيابيالدستوريغالب،التطووالكريمعبد!كذلك1787ا14ال7البيضاء،
بالفوب.



النظامينحدرااوهكذاالنظادلطبيعةالمحددةالكبرىالمؤسساتخلق
قبلوالجسمالهيكلمنهأسغل،ويتكونالىأعلىمنالديمقرالهي
األعولمنءابتداوالشعبالبالدلخيرالصالحالحكمء،ويتحققاألعضا

األكثرالطريقعنيبحثالوزانيحسنمحماااا(~ا.إنالفروعمنال
الصراعواقعظلبالمغرب،فيالدستوريةالديمقراطيةلتأسيسضمانة
الفترة.هذهفيسائداكانالذيالسياسي
محتواه:ددحقيتةعنوانه،يعكس19»~3سنةكتبمقالرفي

ءالبناحصيلةالوزانيحسنمحمد،يعطيء«المغربفيالديمقراطية
بالدناشيانشئتالديمقراطيةانفيهالشكالمغرب:ااعافيالديمقراطي
النظادوحقيقةتتفققلمابأساليبتنظيمهاوبوشرمرتجلةبكيغية
الديمقراطيةتتطلبهاالتيغيروأوضاعفروفالصحيح،وفيالديمقراطي
ااميالدانالى،ويخلصوالسياسة.االلحكمنظاموأصعبكأصلح

مغربيبطابعمطبوعينطفولتهاكانتكمابالدنافيالديمقراطية
الحدودأبعدالىمتأثرةكانتالديمقراطيةمغربةانهذابارز،ومعنى
منجعلناوأغالطهم،ومساوئهم،وبهذاالمغاربة،وتقاليدهمبمناهيم

أخروالىفاشلةتجربةمنفيهامسمى،وسرنابدونإسماالديمقراطية
هزيلة،ومهملةبديمقراطيةالنهايةفيهذاكلمنسنفرجاووخرجنامثلها

هوللبالدالمنشودالديمقراطيفالحكم(ا.9اااجوعمنوالتغنيالتسمن
الشأنندبير0فيفعالةومشاركةللشعبحقيقيةتمثيليةيغمنالذي

القلم،الجزء،حرسأعلى(امنالمغرب.الديمقراطيةفياإلنتخاباامشكلة.97
.290السادس،ص.
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المغلقةاألبوابمناتيحمنالديمقراطيالحكميمكنناااأنآخرالعام،وبمعنى
ا.ااا´´الداخلثومشاكلهالمغربلقضاياالحلولوسائل،ومنوجوهنافي

فياالولىوالجماعيةالتشريعيةاالنتخاباتغمرةأخرى،وفيومرة
بتولهللديمقراطيةمنهومهالوزانيحسنمحمدالدستور،يوضحعهد
األسلوبالمذهبية،بلالفطريةالمجردقصدناالديمقراطيةعنتحدثناااكلما

الحكمونظامالسياسيةالتجربةميدانفيالتطبيقيالعملي،والشكل
فسرجةالحكومةتشكيلذلكرأسا.وعلىالعامة.ااا()`)االشؤونوتدبير
مسؤولينيكونونحكامه،الذينيختارالذيهوالعام،فالشعباالقتراع

منوطالديمتراطية،ألنهمافيأصعبمنباالنتخابامامه،ااواختيارالحكاه~
الهيئةعندالوطنيةالسياسي،والتربية:النضجطليعتهافيبشروط
تغمنالتياالنتخابيةالتوانيننوعيةذلكالىا.وباالضافةاااأالناخبة.اا(
دنا´~خالل>قعاالول،ءالشرطانعدم´افإذاالعامةاإلرادةعنالتعبير
عنديمقراطيةتوجدانفاليمكنالثانيبالشرطالحاكميناوالناخبينطرف
الحرياتيعميقانونوجودا.فبدونالشعبياا(((االتمثيلطوبق

ثمةتكونانالقوانين،اليمثنلنفسوالمحكومينانحاكمينالعامة،وخضوع
ومساواة.حريةديمتراطية،فالديمقراطية

ا~ولىوالديمقراطية،ولينتالشورىمابينتعارضهناكفليسهكذا
حضارتههدينهبلدالديمتراطية،فيأساسهيالشورىللثانية،بلمرادفة

أرالزجمعاعباناألولى،غيربالدرجةعقائديةاإلممالم،فالمسألة

.237»231المصدرنفسه،«ر.ك.7
حربا1أل)كيوليوز13،42اا،الدستوو،العددالديمتراطيةقضايا.اامنا79
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الوزاني،ألنهحسنمحمدالزعيمعلىفتهية،التخغىبلغةاإلستصالح
بالدرجةالمشاكل:والسألةمنالكثيرحليمكنالسياسيةاإلرادةمدقمع

يشكلاألخالقي،الذياألساستنتقدالغربيةءفااليمقراطيةءعمليةالثانية
اللذةاإلنسان،تتعدىوجوداإلسالميءفغائيةالجتمعأساس

،بلالمعاصرةالليبراليةفيالحريةمفهومءايوالمصلحة
خلقعلىالعملحضارية،ايمسؤوليةهواإلستخالف،اإلستخالف،الذي

اإلنسانفيهيستعيدوالحرية،عالموالتضامنالعدالةقيم0تسودعالم
ثمةتكوناناليمكنأخالقآخر،دونالجموع.وبمعنىخاللذاته،من
سماسة.



نبرناالقسما

شي<كلنسميانفسنامعء،ومرحاضمائرنامعصادقين`´لنكن

فيمترددين،وغيرومسمياتهاءاألسمامنخائفينغيرالحقيقيباسمه

الن.دداإلنتالبددعنهمانعبر،وهوالرادالتحولنوععلىالداللة

معهايبقلمدرجةوالتعغنالفسادمنبلغتالبالدفيالسائدةاالوضاح

جد~ةاوضاععتب،واقامةعلىرأسالتلبهاالعملغيرنافعشيآ

فيلووالشعب،.بالبال>ينتقلالذي،فاإلنقالبانقاضهاعلىصالحة

ة0،،ا.ايحققالذيهوالمثالسو،منالحال،وينقذهماسو،مراحل،من

.)3()واإلنبعات،ص.النهضةالى(الدعوة<<´´التحول



الثانهاالقسمهةمقه

منالثورة>>الىالوزاني،دعوتهحسنلحمدالشهورةالواقفمن
صاغها،والتياالعلى»»من««»االنقالباحيانايسميهما،اواألعلي<<
ابوبل27«،المؤرخةالديمقراطي>»»ءاالستورحزبه،حزبمذكرةفيبوضوح
االستشارةاخرى،فيمرةاللكية،ثماالستشاريةالمذكرةعن،جوابا1.765
،فيها>»وامالحهاتغييرهاوكيفيةالداخليةد»االوضاعشأنفيالملكية
هياألعلىمنأدالثورةبعنوانكراسفينشرت،والتي1972يناير
دعوةءشكلت<«االعلىمنالثورة>>ان»د.والواقعسواهوالطريقالطريق
جريدةمدورمعالتأسيسي،خاصةمؤتمرهالديمقراطي،منذالدستورحزب
الدعوة،وظلت1965فونبر5الحزب،بتاريخحاللسانالدسسرر»»ء»

.1ال78شتنبر9فيوفاتهالوزاني،حتىحسنمحماللزعيماالساسية
عمالذيالفسادواقعفي،مشروعيتها««األعلىمنالثورة>ءوتجد

فعاليةيشلاإلداريوالفسادءفالرشوةومجتمعاءدولةواستغحل
فعهد،هكذافعاليتهاالدولة،يشلشؤونتدبيرفي،واإلرتجالاإلدارة

الوطنيمشروعهاتحقيقالوطنية،عهدالنخبةاعتبرتهالذياإلستقالل
الشعباكتمل،والاإلستقاللءفالالوطنيةالخيبةعهدالديمقراطي،أصبح

محثليه.،بواسطةفعلياالعامةشؤونهتسييرفيشارك
لكبوةالوطنبية،تجاوزالخيبةلحالةاألعلىد»ءرفعمنو«»الثورة
أساسعلىالحكمميكلةإعادةمنالبدثمالوطني،ومناإلصالح

تسييراالبالدشؤونالوطنية،بتسييرللنخبةيسمحوطني،بشكل
الهدفالثاني،لتحقيقالحسناللكالجاللةماحبقيادة،تحتفعليا

الديمقراطية.الوطنيةالدولةءاألكبر:بنا



لحياةبالنسبةالتاريخمعرىمقب،وتغييرملىرأسااالوضاعااتلب

مغربيمالممنهينبتىالذيالوكنياالنبعا~يتحققبهذا،والبالداألمة
.0ءه»>كتوبيلبديمتراطر،_الدستورحزب(مذكرةومعمعاا~دولةجديد

الخيةمغربفيللتغييرنطري،مشروعاألعلى<<منأدالثورة
اإلرتجال،والتمعسياسةالدولة،فياإلصالح،وانزالقكبوةالوطنية.بعد
الحركاتمواجهةعلىعملتوالسياسي،حيثواالجتماعيالثقافي

واكوار،فأصبحتالتفهموالمباشر،بدلالعنيفبالقمعالمطلبيةاالجتماعية
النظامالدولة،بلهواحد:مواجهةمعنىالسياسي،لهماوالعملالسياسة
اإلنقالبيتينولتينالحاذروتهكانتالعنف،الذيإنفجارأدىمماالقائم!

.)أا.973سنةثم1972يوليوز8المخيراتأحداث(
ااقلبفإناالستقاللعهدفيالفسادوتفشياالصالحولكبوة
األمةلحياةبالنسبةالتاريخمجرىعقب،وتغييرعلىرأسااالوضاع
عالمعنهينبثقالذيالولهنياااالنبعاثءبإحياالكفيللهووالبالداا
).`اا(ومجتمعادولةجديدمغربي

القلم،الجزءحر~ا1(72أكتوبر5،الديمقراطيالدستورحزبمذكرة.1
.373،ص.األ.ل



العامالوضعتأملالوزاني،الىحسنمحماالزعيمدفعالذيالشيآ
يكونانإالاليمكنالتغيير،الذيالسبعينيات،وآفاقلمغرب

،جوابااألعلى<<منأدالثورةالزبى،فكانتوهلالسيل،وألنديمقراطيا
المغرب،فيإنقادأجلالملكية،منللمشاوراتالواقع،وأرضيةهذاعلى
الوزاني،حسنمحمدحددالديمقراطية.فكيفالوطنيةلةالد»ءبناأفق

؟تحقيقهاسبلوماهي؟مضامينهاهيوما؟األعلى،<منلثورة«دامفهوم

.~م•.~و~.لحمحث
الملكيةالمشاوراتوليدةاألعلى«»،ليستمند»الثورةفكرةانالواقع
ستوراامدلحزبالتأسيسيالمؤتمرالىترجعءبل1972ينايرلشهر

فاسبمدينةانعتدواالستتالل،األيالشورىحزبفلفالذيااليمتراطي
سبيل»دفيشعارتحتانعقد،والذي1957شتنبر21حتى19ايام

ذلك،حسبيناقشلمالمؤتمران~~..(~ا.غيرربيق0~
حسنمحمدالزعيمسيعملالذيللحزب،الشيآمقرراته،كإيديلوجية

افقالىيشيرانيغوتهفلنذلكمنتطويره.وبالرغمتملىالوزاني
الى)االسبيلبأنهللمؤتمرالسياسيالتقريرفي،بقولهالجديداالمالح

العاديةالوسائلبمجرداشتراكيتقاميديمقراطيقوميمجتمعاقامة
بالنضالاالاليتمالذيالشاملاحتيقيباالنقالبالبطيئة،بل

فيتقاسيةليستفاشتراكيتنالك:´´ولهذانمنابعاالشعبي´´وبذهب

الىوفعالةجريئةهيالتيوسائلهافيحتىفحسب،بلواهاافهامبادئها
والفساداا(ألا.ولقدواالنحطاطالتأخراوضاععلىواالنقالبالثورةحد

7ا~7»()1كالعام.فاسالوطنيواإلستقالل.المؤتمرالشورى.حزب2
.26،ص.1759،المغربيةالقرنية،المطابع

العام.الوطنيواإلستقالله.ألمؤتمرالشورىحزب.3



اإليديولوجية««حولضخمامؤلغاأصارأنعربيلنكرسبق
الثورة>«نظريةاصلويرجع،19(العربيةالثورةنظرية،ضمن>»اإلنتالبية

.عشرا-االتاسعوالقرنعشرالثامنالقرن،إلى،بأورباء«األعلىمن
معالوزانيحسنمحمدالىأكثر«<د«اإلنقالبيةالدعوةوستتبلور

الديمقراطي،حيثالدستورحزبحاللسانالدستور<««>جريدةصدور
فونبر_بتاريخالصادراالولعادهاالوزانيحسنمحمداستهل

ينبىى،عنوانه»«الوثبات«ءالدائمعمودهضمنءبمتال~5د~2
مدويةصرخةالوزانياطلق،حيث»»وكيف؟؟لماذااالنقالب«»ببرنامج:
صريحة،نعلنبكلمةااهالمواطنين:منالكثيرآذانفييأويمااهامازال
انقالبياصالحبواسطةاالالداخليالفسادعلىءالقضاالىالسبيلانه

سليماوضعاالبالدفيءويقيمبالغساين،ويطيحالقسا«هذايستأصل
.(~)المثلى(اوالسياسةالمانحةالمحكم،والتيادةبالنظاميمتاز

هذاكللتحقيقالفعالةوسيلتنا:اااماوسيلةبكونهاإلنقالبويتحدد
وسيلةهو،فاالنقالبااالمشروعةبالوسائلاالنقالب.تقدمكما.فهي

المجموحلصالحاالقتصادي•واالجتماعيوالسياسيالفكريا~ير
االوضاععلىء)االتضاذلك،وبعني>»والمجتمعواأل~ةالغرد««

باستمراراليادين،والعملجميعفيالجوهريةاالصالحات،وانجازالفاسدة
التطور،ولجعلهاسنةحسبلتجديدهاوالمؤسساتاألنظمةمراجعةعلى

اللهعبدنقد.أنظرا977،،بيروتاإلنقالبيةالبيطار،اإليديولوجيةنديم.4
عيتاني،دارمحمد،ترجمةالعامرةالعربيةاإليديولوجية،فيالقروي

.177،~الحقيقة،بيروت
7.3»000أ0الاء10«»«_0ذء_>«00<أإلأ1»»دأ»هذ،»اه4ء1<0»1ء)»أ0»)000»)ء»ال1<04ة000~نا«

00.ئاأا»،7ذه-.0«د00.»8»100>دأا783.
القلم،الجزء،حربا962فونبر5؟ااالدستوو،وكيف؟الذااااإلنقالب.7

.2~ال25،ص.الثاني



كلمن»الجماعةالفردوجيل،وتحريرعصركلومصلحةلروحمطابقة
والمساواةوالعدلاألمن،والحريةاستغالل،وقهر،وعبودية،وكفالة

الرقيبوسائلومواطناإنسانابصغتهفردكلتمتعللجميع،وضمان
(~).ا´والبدنيةالروحيةالمادي،والثقافةالمعنوي،والتقدم

أدالثورةاحيانااواألعلى،<منأدالثورةاواألعلى<»منأداإلنقالب
مالحة´´ثورةبكونهاالوزانيحسنمحمديحادهااألعلى<<منالباردة

ايعنيفةغيرثورة،فهيووسائلهااهدافها،وفىذاتهاحدفىومصلحة
والسياسةالسلمعلىتقومالسالح،بلوالتستخدمالقوةالتستعمل

فيوالتخلفالفسادعلىثورة،فهيغاياتهالبلوغوالتشريعوالتنظيم
الكبرىالجديدة´´السياسةانها،وبالظبطوالمجتمع´´الدولةمجاالتجميع
منذالبالدفيهتتخبطعاالخالص،ومعركةاإلنقاذعمليةتتطلبهاالتي

ا.8وأخطاراا(وأهوال،وأزماتمشاكلمناالستقالل

اآلخر،خصوصااحدهمينفيانمتعددة،اليمكنبمعانيالكلمةولحمولة
معصادقيناالنكنالوزانيحسنمحمداإلجتماعية،يصرحالمخيلةفي

خائفينغيرالحقيقيباسمهشيآكلنسميانفسنامعء،وصرحاضمائرنا

التحولنوععلىالداللةفيمترددين،وغيرومسمياتهاءاألسمامن
بلغتالبالدفيالسائدةاالوضاعالن«د»اإلنقالبددعنهمانعبر،وهوالراد

رأسالقلبهاالعملغيرنافعشىءمعهايبقلمدرجةوالتعفنالفسادمن
الذي،فاإلنقالبانقاضهاعلىصاكةجديدةاوضاععقب،وإقامةعلى

بعهوالمجتمعالسياسة،شياالستقالل´´عهدفيوالمجتمعالحكم´´فساد•.
92»9ااالستقالل،ص.

الجوابية،الذكرةسواهوالطريقالطريقهياألعلىمنالثورة.أل
األول،ص»الاأل.القلم،الجزءحرب•19.2فبراير8~اللكية،بتاريخلإلستشارة

.أل8ال



سو>منالحال،وينقذهماسو،مراحل،منفيوالشعب،ولو0بالبالينتقل
<<´´((االتحولاراذق>0يحققالذيهوالمثال

،وسرعة<<اصالحيةثورةد0الجذري،االصالحفاالنتالب،يعنيهكذا
اوة0،عوبد>علىعوذة،ايانقالبايجعلهاهوماوعمتهاالصالحوتيرة

هدفهوالذيالحديثةالوطنيةالدولةءبناالوطني:للبرنامجاسترجاع
يكونلكياالصالحانوالشعبدد.غيراللكثورة>>اياالستقاللمعركة

واألصالة.الشورىرأسهاوعلىاسالميةاسسعلىينبنيانالبدكذلك

والثغيبرالتحو~إرادة•الثاثيماكمحث
القوةالىالتلجأ~~النهاوسائلها،فيباردةثورةاألملى<<منة«ددالثو

هدي،و.لثورةفممادهذاالتغريب،الناوالفتنة،و.لفوضىاالدية.«ا~،ه
باهكمةاالمالحالىسلمية.تدموثورةومالح،~~فهيوامالحواستقامة

انهابعكم~فيباردةليستانهاأحمن،غيرهيو.لمومطة.بالتي
.لىيهديءوضا~~نورمتواصلةوتجديدتغييرحركةثورة،اي

.لهيبواالمالح.لتغييرلرسالة«ثمعلة،ومشعلقساهق.والرشد،فهي
منالنهاسلميةثورةا.وهي(9وللغساد~~(للنلم.ولالنعرافمبيدمعرق

والتكهنوالمغامرةا~تالفييصعبحيث.السلمن.الملى،وليمى
لعقدتجديداللكية.ايمعبتحافالو~النخبةثورةهي،بلبنتائجها
ضداممارا،وتفجر~~~~يناير~~فيالنوررأى.لوكني،الذيالتحاف
و.لشعبد«..لملكثورة<<فياهماية

.39واإلنبعاث،صالنهضةالىالدعوة.9
بعاوالمجتمعالسياسة،فيااوتوفيحاالعلى.تعريفمنااالثورة.19
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«،والشعباللكثورة>>)»»)ل0ء»10د0ه<ء00لموتحيينامتدادألنهاثورةفهي
باالستقاللمديناالمغربكاناااذاالمغرب،النهفيالملكيةلرسالةواستمرار

عهدفيءوالبناباإلصالحمدينايكونانفيجبوالشعبالملكلثورة
هيومكملةمواهلةثورةفيالخالدةالثورةهذهالمتداداالستقالل

األعلى´´.منالباردةالثورة

الوضعااقلبالىتهدفالنهاانقالبيةثورةهياالعلى<<منود»الثوة
معهيستعيدمحلهصالحجديدوضععقب،وإحاللعلىوأساالفاسد

الجديدةانطالقتهبهسالمته،ويحتقدوامبهصحته،ويضمنكاملالمغرب
باقتمادتتعلقالمسألةإ.إنأااضمن´ا(افضل،ومصيرمستتبلنحو

،ولضمانوالسدادةواالستمراريةالفعاليةهمللتغيير،يشغلهسياسي

واالجتماعيالسياسيءلإلنماوطنيةإيديولوجيةمنالبدذلك
واالقتصادي.

افكارهيالوزانيحسنمحمداإلنقالبية،لدى،فااليديولوجيةهكذا
حركةتغذي«<االمالحيالوطنيالمشروعوقيمومبادئ

هيالمشروع،والتيهذاغاياتتعكس،النها»<االمالح،والتقدم،والتجديد
للخيالفيهاالمجال>>وعمليةومستقبلية،واقعيةآنيةساميةغايات

بشعنتهااالمالحيةنظدد.فهيالخادع،والنظرالمجردالكاذب،والسراب
القدحي،ايبالعنىايديولوجياليستانهاالتعبوية،غيرالعاطفية

.فهيمطلقاالنوريرىلنمستقبلباسمالواقعتنفييوطوبيا
لتغييرالمثالتنشدالنهاوالتغيير،لإلمالحغربةايديولوجية،أي

لنالوطني،اللذانواالجماعالشعبياحماسيفرضالواقع،والتغيير
كبرى.جماعيةوقيممثلحولااليحصال

بالرباط،يونيهالديتراطيالدستورحزبلمناضلياجتماعفيخطابمن.1ا
208الثاني،ص..،خطب،ا%،1976



مستوىعلىيترجمالذيالعلمجانبالىااليديولوجيةواهمية
اإلسراعفيكبرىحاسمةااعواملفيكونهاتظهرءالتكنولوجية
والوثبات،´´الحركات،انفيتظهر،الجديداامميرهانحوباإلنسانية
اوبالراقيةالمسمدةءءسواالمجتمعاتعنهاتتمخضالتيوالثورات

علىالعتول،وتهيمنعلىتسيطرايديولوجياتتغذيهابالمتخلفة،انما
بآخراوبشكلالتعبيرالىخاصةالشبابمنبأنصارهاالقلوب،وتنطلق

تنشدهكماالجديداالنقالبيالمجتمعباسمالحافرالمجتمعرفضعن
).وأداته´´(~.`طليعتهنفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالتوات
ايديولوجيةليستكونهافيءفتكمناالنقالبيةااليديولوجيةقوةاما
منظومةهيالتطور،بلالحياة،ايفقدت،واالغيرهااوكالشيوعيةجاهزة
وتطورتجددمعوتتطورتتجدداالصالحية،التياالفكارمن

الفسادعلى،موالثورةفيهاالمشترك،اوالثابتالمجتمع،وقاسمها
بكينيةبنأئهالواقع،واعادةلتغييرعمليةإيديولوجيةوالتخلف..فهي

فيالتسقطفهيءوبالتاليمسبقعقائديلمنظور،التخضعمتجددة
منالوطنيةاالصالحيةالثورةوالجمود.وايايولوجيةالتحجر

حديثةاوتايمةايديولوجيةككلشعوبيةاوعنصريةاالعلى،االيست
اعلىالىمعينةساللةاومعينعنصررفعهيخاطئةفكرةعلىتقوم
ومسلمينكبشرءفنعنالعلياالساللةاواألسمىالعنصرباعتبارهامرتبة
إناالناسأيها(يا:بقولهالقرآنتنهاعبرالتياالسالمبعقيدةنؤمن

أكرمكم،إنلتعارفواوقبائلشعوباوأنثى،وجعلناكمذكرمنخلقناكم
).فهيااا(-`للناسأخرجتأمةفيركنتمموبقوله:،اأتتاكماللهعند

.أ0واالنيعات،ص.النهتةالىالدعوة.1(
~34تتسه،مر~الممار.13



بجميعاإلنسانيالمجتمعبوجود´´تؤمنوطنيةإسالميةنويةإنسادعوة

الطبتيوالتطاحنالصراعبدلبينهاوالتضامنبالتعاونطبتاته،وتؤمن
،غيرا´فطرابواالء،والفتنةوالبغضاالعداوةفيهااالمة،ويخلقيفرقالذي

دداالشتراكيةددكلمة)االترفض»،،فإنهاعصريامذهبياإلعطائهاددلوناانها
وعدالةالحكمصالحإآلبهالنعنيكنااالسالم،وانالىمنتسبة
االليستاالجتماعية،فهيالعدالةمعنىتأخذهنا،واالشتراكيةالمجتمع´´
حددانالوزانيحسنلمحمدسبقفلتداالنقالب.ايديولوجيةمنجزءا

بفاسالمنعقدواالستقاللالشورىحزبمؤتمرلالشتراكية،فيمفهومه
المتحررةالقوميةمعمتناسقةاشتراكيتنابقوله:ااان15ال9شتنبرشهر

الرقيوسائلكلوتجديده،وضمانالقوميالمجتمعتطويرتستهدفالتي
اإلصالحعلىالتقدمية،والتعتمدفيعريقةبهذاولمجموعه،فهيألفراده

جديدمجتمعخلقتريدالبطيء،بلالجزئي،والتطورالشكلي،والتجديد
كلفيوضروريطبيعيهوالذياإلنقالبياإلصالحبواسطةمتحرر
)اا(~`الوضع،والنظام،والحياةتجديدحقايريدمجتمع

منهتقتبسالذيالنهلوتعاليمه،يبقىبتيمهاالسالماما
لتكوينالتربويةاالخالقية،وتوجيهاته´´تعاليمهاالنقالبيةااليديولوجية

التىوالروحيةالمادية´´األزمة،وألنالراقيااالمجتمعالصالح،وقامةالراطن
رسالةمنجديدمنباألخذاالمنهاالخروجاليمكنفيهاتنخبط

بالقيميغذيناانشأنهاامناا،فذلكالصافيةبروحهاإلسالم،وبالتشبع
دورااالسالملرسالةاننعتقدالكربمة،الننابالخصائصالثلى،ويزودنا

هكذا0)اا(~.´المغربفياالسالميالسلم،والمجتمعالفرداصالحفيجديدا

.اأ)59شتنبر2إ»19العام،فاسالوطنيواالمتقالل،المؤتمرالشررىحزب.(4
.36واالئمعاث،مر.النهمةالىالدعوة.15



منبعهووظيفي،بلموقعلهليسالوطنياالصالحثورةفيفاالسالم
والديمقراطية.للشورىالخصصالقسمفيسنرىاالصالح،كما
السياسةألجذري،استرجاعاإلصالحإالاليعنيهنافاإلنقالبهكذا
اسمهعليهيدلكما.االنقالبذااالتحديثيالوطنيألفقها،للبالدالعامة

التحويليعنياللغةفي.قلبعقب،وكلعلىرأسااالوضاعقلب.
اإلسمبهذاجديرانقالبكلفإن،ولهذامعاوالوجهةالحالةفيوالتغيير

منتحطيمه،»فسادكلعلىالثورةقوامهاءونهضةءووثبةانبعاثهوانما
هذا،وفياهادفها،وتحققرسالتهاالثورة،وتؤديءوالبنااإلمالحاجل
في،وسعياللتجديدطلباجذعااألمرإعادةفيالتتردأءفإنهاالمجال
انالبدالتغييربأنيذكرناالكريمالقرآنوهذا0)اا(~(العامالصالحخدمة
اينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلملموالفسادالظلماوضاعيشمل
.)227ء؟اآليةالشعرا(سورة

بيانالوطني،فياالنبعاثدعوةالوزانيحسنمحماوببسط
اقناعااكثرالكبرى،لجعلهاالجماهيريةالدعواتغرارايديولوجي،على

االسالم،،ا(الوطنيةالتومية:أسسعلىتقوم،فاالعوقوانتشارا
انجازهاوسرثلاماءاالنقالبالتخطيط،ء(الديمتراطية)الشعبية

)اا(~`والتيادقالبرنامجفهي:االيايولوجية،
غمرة،وفياآلفاقوانسداداإلصالحونكوصاالستقاللخيبةوامام
حسنمحمديكتبءاإلستثناحالةاعالناألولى،وقبلالبرلمانيةالتجربة
وامالحالداخليالفساداوضاععلىءللقضاءالنرىاوبصراحةالوزانيا

.31>30ننسر،_.ا~..1)
.االنبعاشر،النهمةاىموة.لوهر،اله.السا~لدمرةالسياسالبيان.17
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الشرعيةبالطرقاالنقالبمنوأجدىأسرعوسيلةوالمجتمعالدولة
عصبةحولهومنالثانيالحسنالملكجاللةقيادةالنعالة،وتحتالحكيمة
ءةواالستتامة،والكنااإليمانرجالمنصالحةجديدةنخبةوالعمل،ايالحق

)اا((´والمسؤولية

دولةبالمفاصبحوانتشر،حيثاستمحلالذيالداخليالفسادفأمام
الذيالداخليالفسادءء،داالداانهكهالذيالمربضااالرجلكومجتمعا
بواسطةاالنقالبيةالسياسةهي~احيةبعمليةاالستئصالالىيحتاج

نظامهوماهرطبيبيدعلىالجذري.وذلكالتشريع،والتنظيم،واإلصالح
العاملةالوفية،والعصبةالمؤمنةالنخبةتمارسهالذيالصالحالحكم
الثانيالحسنالملكجاللةاألمةقائدحولالملتفةوء)00ءهداه«ن(ءاط

الرجل0دهذادالمغرب0).لمنشودا~(~~.إلمالحي.النقالبكبطل
الىيحتاجوالمجتمع،وكالهماالدولة،بللوحدهاالدولة،اليعنيالمريمرء<
ءء،داالداواقتصادية،إلستئصالواجتماعيةسياسيةجراحية«««أعملية
سياسيت،والذيكعتيدةبهنؤمنالذياااإلنقالبألنالداخلي<<د«الفساد
الفسادعلىثورةهوإنماالعاملإلصالحفريدةكوسيلةإليهندعر
،يتناولالفسادعلىءالقضابعد،فهوثانياوعميقواسع،وتحولاوال

حركتههالتطهيريةثورتهفيءالسواعلىواألعماقاألشكالباإلمالح
(~~اااصالحجديدمجتمعخلقاجلمنالبنائية

والشعب<>الملكثورة<«ومثللقيمبعثهياالعلى<<منذ««الثورة
لهاتجديدالوقتنفسرالوطنية،وفيالخيبةوتبديداالمةعنالغمةلرفع

2)الماني،ص.القلم،الجز،حربا196(فونبر5االول،الدستور،.لعدد.أ8
م_
.1واالنبعاث،مرألالنهضةالى:الدموة6765ابريل26مذكرة.19
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المطلوب،وتزودااليجابيالمشمي(كليعطاهابعدمامسيرتها(ا~توامل
والحماسالشعبيةالثقةالجديد،مهدمهدهافيالالزمةالوسائلبسائر

وهاقاتإمكانياتمنالبالديمالجميعالوطيةوالتعبئةالجماهيري
هيهارااهواإلزد،والتنميةوالتعأيدوالتنظيم،واإلمالحءالبناسبيلفي
الشعب<<.فيالنفسيةالهزة<أبإحداثكنيلةماهيبقدرثورة

محقيقه،حيثالىتصبوالذياالجتماعيالمشروعبعنيثورةوهي
هي:واركاناااامساتتغذ
األميلة.تيمناومنالوطنيواقعنامننابهةماكة.إيديولوجية1
الحلولاملحبإيجادالتومية،كنيلمطامعنامنمستمد.برنامج2
والمستقبل.الحاضرلمشاكل
«~.~)،~م~<>~~~..~ر...،ا0~~اإ.<.~ن~مالمت~~لت.ننبت3
معددة.اهدافنحوالطرقاتومنيوالشعبالملكثورةسيرملىتسهر
ان00ء»:ا00ء»هاه0وأ»00ءالحيةالعناصرتعبىىمنظمةسياسيةقوة.4
نيالما~االلحمتلى~...~~ر>.~.>.~~.~_~..~~،~~0.>_.0~،أ~~م
اااا().والشعبالملكثروةنطاق

ني_اااليغرجالوزانيحسنمحمدلهيدهوالذيفاالنقالبهكذا
الدولوتكسبالجتمعنيالحياةتجدأالتياالنقالباتمن_حقيقته
~~تغيير~نعنياإلنتالبية<<.ذد«الثورة(((اااورفعةنهضةوعزة،واالممقوة

جميعنيمعيقةجذريةبإصالحاتمتب،والقيامملىرأسااألوضاع

.99~98اإلستقالله،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.2ا
،حرباكا()3فونبر5االول،الدستور،العدذ؟´´وكيف؟لما:ا´´االنقالب.22
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نهضةيخدمومحكمجريآبرنامجالمغربية،وتحقيقالقوميةالحياةميادين
.123(ورقياااوتنميةوتجديداإصالحاالبالد

ألنالعصرمعمجاراةاالنقالبصفةأخذهذاالجذرياالمالحوفكرة
واجتماعية،وسياسية،علمية،وثورات´االعصرعصراتعالبات

بمسايرةإالميدانكلفيوالتقدمالتطورالىالسبيلوانهواقتصادية،
التغييرتيارالعصر،تيارمقاومة(ا.وألن9وحركة´ا(،ونهضةروحاالعصر

ذوسيفهيالتيالقوةعلىباالعتمادواعصاراته´´بغوراتهالديمترالهي
تفاجئهمحينالساعاتاحرجفيعليهاالمعولينتعوزقدحدين،والتي

((اااايقالقدر،كمامعحذرينفعالقدانهاالننجارات،كما
يعيشهالذيالتحولمسارفياألعلىدد،انغراطمنأداالنقالبوفكرة
وتحيحانخراطالشعبية،فهياغلبهافيانقالباتمنالعربيالعالم
دليلالعربيالعالمفياالنقالباوالثورةاقيامذانفسهااالنقالبلفكرة

فياألوضاععنراضغيرشعبكلفعلوالتحول،وردالحيوية
مايدفعالحياة،وانفيجديدطريقعنالمجديةبوسائلهالداخل،وباحث

العصرلمقتضياتاإلستجابةعنالحاكمالنظاملهوعجزكلههذاالى
سادة،وتقدمال،وأحرارأفرادالشعوبعصربصنتهومتطلباته
حسنمحمدالتحوالت،يتسائلمنالخضمهذاوفيالتقهقراا(:(ا.
العالمبقيةفييجريبمايتأثياالاالفريقيللشماليمكنالوزاني،هل
الماعة.الوجهةلتوجيههااالحداثسبقيجبالعربي،اال

.134واالنبعاث،مى.النهضةالى،الدعوة(965ابريل26مذكرة.23
حربا17(6زبربل22،2)اا،الدستوو،العددالسبيلهوااهذا.24
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ثورة،هيالوطنيوالتعايثاالصالحثورة،اي0<األعلىمنالثورةذ«<
،وذاتءوالبناوالتغييرللتطهيرسلمية،ووسائلامالحيمضمونذات
الثورة>«انذلكالعصرية.ومعنىالوطنيةالدولةتشييداساسي،هوهدف
يديولوجيةإ،فهياالجتماعيللتغييراصالحيةأدفلسفةاألعلىمن

الوطنيةالخيبةلواقعالجماهير،ورفضوتعبئةالشعبياحماسالسترجاع

~المكمليكت~اما..،127(.~)~.~~~~~~ا0<~~~~اا..~~.>~~.
حديث.ديقرالحيوطنياساس

.~ثروة~.و.~~.~~•~~~.~
و.~

زخمهامنة،نتدتكلذكراهافغلذالتيوالشعب<<الملكثورة،>
المغربيستأنانيعبوالشعبالملكثورةانباسمالتعبويااإلمالحي
كلملىوثورياتسالبيطيعتههوالذياالمالحيقطنيمسيرته
اومح،يعبالمعتمع.وبعبارةاوالدولةني،سوا،و~،وانعراففساد
منالباردةالثورةشكلنيوالشعبالملكثورةتتجددان

~~رالتي.ني،~~~~ه)0~~،~ا،..)>.«م~~<،.~0األ~
ا~حنيرةوالتذمر،ومن>اإلستياأوضاعمنالبالدإخراج
تتيقنعوتامداتوجيهامتوجهةوالفتنةالهيعانبعر،ومنوالفساد
.اااأ(اوالدولةاألمةلمالحاإلنبعا~نيوآمالهمعهط
اناليكناالجتماعيالتغييربأنيؤمنالوزانيحمنمعمدإن

آل0ا0.أأءط~«ءءندءكا:التونسالنموذجنظرأالوطنيةلخيبةامغهومحول~~<
نا2هءاهه0ءاه0أا«»«ه6ء0ذدا.اأهذ000اه4نا»ه1ه6أا»دده0(.كا>«8ء»إلده0>ه9ه000>نةا982.

.47،ص.اإلستقاللبعدوالمجتمعالسياسةفي.28



ااالحركات،فيوالقلوب،العقولوانخراطشعبيخماسدونيكون
بالراقيةالمسمدةءالمجتمعات،سواعنهاتتمخضالتيوالثوراتوالوثبات،

على،وانهيمنالعقولعلىتسيطرإيديولوجياتتغذيهابالمتخلفة،انماا«
بآخراوبشكلالتعبيرالىخاصةالشبابمنبأنمارهاالقلوب،وتنطلق

تنشد»كماالجديداإلنقالبيالمجتمعباسمالحاضرالمجتمعرفضعن
إقامتهوأداته،وتلتمسطليعتهنفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالقوات
(ا9األمر(لزمإنوالثورةوالعنفالشدةوسائلبكل

اإلجماعفي،يتمثلاألعلى<،منأدالثورةإليديولوجيةالروحيوالبعد
إحباطاااوذلكالمغربيللمجتمعاألساسيةالمقوماتحولالوطني
عناصرعامة،والىالجماهيرالىالهدامةاإليديولوجياتتسربمحاوالت
المشاغبةأسبابعلىوفعاليةبجدالمهدفيءخاصة،والقضاالشباب

البيئةمسالمةعلىالدافل،والمحافظةفيوالفتنةوالتحريض
المجتمعفيالفكريةوالحمانةالعفويةالوحدةالمغربية،وضمان

الصالحءالبناوالعملواالطمئنانواالستقرارالحكمحياةالقومي،وتأمين
.-)9ءاااجمعالألمة

التحالفءاحيااالعلى،هومنالثورةلدعوةالتا»يالهدفانالواقع
الحماية،وتكوينضدالكفاحايامتبلوروالملك،الذيالنخبةمابينالوطني

لتحوالتهالمغربيالمجتمعلتطورحديثة،مواكبةوطنيةايديولوجية
االيديولوجياتخطراافانايديولوجيات،وبالتاليعصرالعصر،فالعصر

بالعكسهذاالقانون،اذومرامةالقمعبمجردواليهزماليقاومالمستوردة
الفلسفاتعصرفيوتهزمتقاوم،وانماونصرهانشرهافيالعواملاكبرمن

.أ9،ص.نفسهالمصدر.29
.99،ص.نفسهالصدر.3_



ما،وهذامنهاواقوىافضلبإيديولوجياتالثوريةوالذاهبالسياسية

االيديولوجياتبتسربتبتلىدولةكلفيالسؤولونيدركهانيجب
االيديولوجيةتكوينانغيراا.اليهاالداعيةالتوىوبزحفاليهاالدخيلة

جانباالهداف.انكلوليساالنقالبيةالثورةاهدافاحدىهو

التنمية،واعتباراعمليةفيالتعبويبالبعديهتم،هناااليديولوجية
االستفادةيجبثمةالوطنية،ومنمخزونيعتمدالذيالسياسةالقتعاد

منوالشعبالملكثورة´اتبعث،وبذلكوالشعب<<الملكثورة<«من
االيجابيالمشمولكليعطاهابعدمامسيرتها،وتواملمرقدها

الثقة،عهدالجديدمحهاهافيالالزمةالوسائلبسائرالمطلوب،وتزود
منالبالدمافيلجميعالوطنيةوالتعبئةالجماهيريوالحماسالشعبية

،التجديدهوالتنظيم،واإلصالحءالبناسبيلفيوطاقاتإمكانيات
فيالثانية،<<والشعبالملكثورة«>ان،بل)3اهاراا(واإلزدوالتنمية

ةالهن´´إحداثبهدفتكون»<الجديدواالصالحيااليديولوجيطورهاد>
افرى،:انتطورابعادافستأفزالحقا،امااالمر´´اولالشعبفيالنفسية

مراحل.عبر
وسائلكبرى،حولاإلجتماعي،تساؤالتالتغييرقضيةوتثير

منالثورةد«طوبقعنإليهالدعوةكانتإذاتحقيقه،خصوما

الثورةالمدنية،نتيجةاوالتقدم،الرقييحملفهلثم،ومناألعلى<<
دايط:´´قلمالآلبيونترجمتهعبرالوزانيحسنمحمديرد؟والعنف

يكادفالرقيحقوقاللماضيإنوالتعطيم.وحيثالهدمبمجردالرقيينشأ
العادةمنومزيجاوالحديثالقديمالعنصرينبينتوافقادائمايكون

.98نفه،~.الصد،.31



الشدممنقالتطعة،عكمال،فاالستمراريةااا((اوالعقلالموروثة
يعملممرااكل.لتغيير.النألنقايعابيماهووالمدنية،استمراربة

الوزانيحمنمعمداليلبثتناهةاا.وهيالسابقالعمرلهماخلنهلترتية
مناسبة.كلنييؤكدها
أغبزهاالتيللترجمةنرجعانيكنالنخبة،وبالتاليالفكردورومن
منكثير~نانىيعيتدكبير،كاتقرفنيهاالوزاني،والتيمسنمعمد
)00ء»«د00إنسانياء)ذأ»مسيعيوأنهوايط،خامةاليبرنأنكار

يؤمنالوزاني،الذيمسنمعمدلدىمعمودةمنة،وهي»ءأ)ء»اءا
منكرةفغبةدوناليعملالتتدم.والتتدمممليةنياألخالوبضرورة
لدىحصلمنوية،كمابمسألةاليتعلقاألمر،إذتيادةدونوامية،اي

من~وتعكماالسدنةبعضاالولى،والاإلنسانيةالمعتمعات
ولكنالكلمنالرتيا~ال~رالحاالتجميعالعلمية،ونياإلكتشانات

رونيتعر،الذيناالنراد~~ا((امنولكن،الدهمامنوالينبعثالبعمرمن
المشبعالعتلاليومية،بفملالحياةوروتينيةالعاماكسهيمنةمن

تنعرلمبأورباالتقدميةالثورات،نكلالجما~ااوحبباألخالق،بالطيبة
~،إذ<<ماملةمنكرةفغبة><ملىجماهيرهابتونر،بلتقعرهابمعرد
اإلنسانيةوالعارفالداركنيءوإرتقافوهوالذيالرتيينبعثانيعقل
العشوسائلملىدومااسباالنكمليهامقضيومتولتاتمغلومن

نيمنالشأنهوكماالهمةو~الفكروببالدةا~،بلوسو>وباكرمان
يردأ«ألككنبير،ورفملتقليلذلكنيإن0(91اااليدويةالصائعيزاو~

.95الدولة،ص.وسلطةالفردوايط،حريةاليبرنرو
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تثأرانملىالتتدروشأنماتركتإنالناس،اانالجماهيرمنالكير
بممابةهيالتيالقاتلةالتوىوتيادقبعونهذاالىتتوهلوافالنممها
بالحكومةاالمالعمنماجزةليستإذاللمعتمع،نالجماهيرالرأس

والعلوماالخالونيوالثورةاالنقالبمزايضاماجزةهينعب،بل
حتيته،اليكهماكانتمهما،والحقوزنهاكانمهماوالمنون~ا.نالتوة

المنكالعتلمنوالحقللقوة~~الفنىالواتع،إذ~لوحدهما
وبادي.دورللخبةالنكر،كانبسلةأمنترف،نمتىوالمدبراااال(ا
اإلستقرارموامللهذلك،التتونرمنبالرفمالرتيانفير

يكونانيكنااالرتيألنالدولةيدملىالديمومة،إالواإلستمرار،اي
قضايامنالنهايةنييعيرولكنهخامةودهوةيةظمعردبد،بادئ
دونناال.0ا~العاديةالمتأخرةالنزعاتاوالمصالحملىيتغلبولهذاالدولة
والخيرالشرمالئكة،فتوىليسواالبشرله،النالتوة،إهدارمعتالزم

~نمعد.إكراهاتونلردمهم،فالمسالنتوةمنوالبدداخلهمتعتمل
توةتوانينهابعض،نفيمشروميتهامنتبعالدولةالحرية،وتوة
منهينشأماهوواالمتبارالتقديرمن~عمايكونبأنمعوية،ااذلك

تيسةممتالناس.نكلمالدىالتوانينبهاظرالتيالحامةمعنم
تفرضه~~ا)؟االديالقانوننملسبتهاملىارتفعالحكومة

التغيير،~هليعة،تيادي،ربادي،نهيمعوي<<ددننوذلهانالغبة
النخبةمعمالتتهايالتعقق،نالدولةيعرفاناليكندولةدونانه
زيادةاإلنسان،وهىملرنفوذمنومالهالعقل~اهي

احديثرهاالهاالتر>األشيدالحز.،واإلشراو،والتدبير،والظمة،وجميع

.88ننسه،مر.المدر.35
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مايلزمهامعالدولةهيالحضارةااأداة،ألناا(((االخيالوهواإلنسانمداوك
الذيالخيرلفعلفحسب،ولكنالناسبينالشرلمنعالاالختصاصاتمن
تعرفالباللقيامفحسب،ولكناألشرةلقمعالبشر،العنهيعجزاويذهل
(ا.8سبيالاا(إليه

تغلغلتامهماذاحرالحرية،فالفكرتحكمهابالنخبةالدولةوعالقة
شيآفهناكءواالرتناالتطورمهينفيسائرمجتمعحياةفيالحكومة
هو،ذلكسوا«دونبالنردخاصاحتايبقىقط،وانمااليحكم
يكونانللنكريمكنبنائة،إذاألفكاركلان،واليعني(ا9المكر´´(
العقاب.فالحريةيطالهانويمكنحريتهحدودعنيسأل،وحينذاكهداما
هيالفكرااحربةإذشيآكلقبلاألخالقبلفقطالقانوناليحدهاهنا

والعاداتاألخالقضمنالعتلنتائجإلعالنالضروريةاالعمالحرية
جميعفيوالعاداتاألخالقماتقتضيهوأمة،وأقلمولهنكلفيالصالحة

ا9(~واإلذاعة´´النشرحريةمصاراأل
هيوالمدنيةالرقيهيجل،فدولةحسبالعقلسلطانهيالدولةانوبما
النكرنخبةفهيالنخبة،اماوالقيادةوالتوجيهالتدبيرالنخبة،بمعنىدولة

دولةسيادةهوالسياسيمعينة.والرقياجتماعيةطبقةبالضرورةوليست
ء.استثنادونوالمحكومالقانون،ابحاكملنفسريغضنالكلالقانون،حيث
على~<األعلىمناالنقالب><أنجزتالدولةانالمفارقاتومن
حسنمحمدلهدعاالذيالمضمونوالالشكلعلى،وليسطوبقتها

نفسه،ص.المصدر.37
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الراتعنيهيد،التياإلستثناحالةمناإلعالننيذلكالوزاني،وقل
االنقالبات،النهتاريغنيميللهيسبقلم،بشكلالدولة<<انقالب>>

الدول،وهينيالمعهودةاإلنقالباتواجوهر،ألنواعالشكلنياامغايرا
اإل~،بغيةينآفملىاككا.منيقفينيمايورالتي

انقالبكانوفريب،إذجديدنهوسندنااالدولة(انقالبوالسيرة.اما
..نمي0~ه0ااهامةالدستور،والبرلمان،والديتراطيةملىبأكملهاالدولة
نيددامبحالدستور،الذيملىالنيابية،ايالتعريةملىالدولةاتسالب
حالةإمالن،مندالدولة<<إنقالب><كان،هكذاالعدم<<حكم

الدستورية<>.واألظمةللتواعدد،ددانتهاكااإلستها

15،أ5،السياسة،العددا´الديمقراطيةلتصفيةالدولةانقالباوءاإلمتثنا´حالة.´9(
.312~3ا1السادس،ص.القلم،اكزءحر~اا96•يونيه



نيرالثاالفعل

`:.لخيتاخبية

يطبعكانالتياإلستقاللحكوماتالوطني،بتوالياإلصالحكبوةمع
أدىوالرؤي،عاالبرنامجوحدةمن،اكثرعناصرهابينالتوفيقتكوينها
للزمان،اوتترك،بلفيهااليحسماألساسيةءفالتضاياواإلرتجالالترددالى

عهد،شكلالمعارضة.هكذاعلىالوقتالمباغثة،لتفويتألسلوب
الحركةقادتالوطنية،التيالنخبةاهدافعننكوصااإلستقالل

الديمقراطية،واقتماديابتبنيوذلكالمغرب،سياسياتحديثالوطنية،بهدف
الهويةباستعادة،وثتافياتحريرهاألقلعلىوطني،اواقتصادءببنا

الى،باإلضافةواإلدارةوالتشريعالدرسةمغربةطريقالوطنية،عن
الترابية.الوحدةاستكمال
على،خوفاالتقليدقوىتعنثامامتبخراإلستتاللخماسانغير

فهمت،التيأرستقراطيته«»»»خلقاإلستتاللانالىءباإلضافةمصالحها
«»وطني>»رأسماللهاللمستعمر،ماداماستخالفانهعلىالجديدالعهد
المشاكلتضاعفتالشا~ة.هكذاالمناصبلتبوىيؤملهاوثتافي

الدولةاألزمةالتابير،لتعموسوءاإلرتجالسياسة،تناسلت،بفعل

والمجتمع.



.~~.~.~ي.~~~:.~و~.~
محنةامامفجيعتهتأمالتهإحدىفيالوزانيحسنمحمدبث

وفخرواباإلستقاللبالحربة،واعتزواالغاربة،ونعمواااتنفساإلستقالل
وحماس.ولكنوثقةوأمانآمالوكلهمالوطنيبالحكم،واستظلوابالسيادة
بالوقائع،والبشائرتمطاماألحالم،والنفوستبددالحقائقماأخذتمرعان
غيرادركوالشاكل.وهكذاالمعابمنالتصاعدالركامامامتختفي
لمحنةإالتسلمهملمالتحريرمعركةانبةالمغارمنواحد

اإلستقاللاصبحاا.لقدالجديدا(اعهدهمفياخرىاإلستغالل،ولنكسة
وشعبهاللبالدالوطنيا´بالنسبةءوالبناالتحررالستكمالوسيلةكانالذي
وصغارا.كباراالحاكمينانالبائد،حيثاألجنبيللنظامء<عهدالية«دوكأنه
إالليسوامناصبهمفيالوسيلة،وانهمغايةهوانمااالستقاللبأنآمنوا~

أنتبالقاعدة:زلعمالوذلكاألجانبمنفيهاتتدهوهملمنء<<أدخلنا
مشروعمنفماظهر0اا((االقتالالمؤمنيناللهوكفى!مكانكألحتل
الدولةاموالعلىالمحتالينمنالجديدةالطبقةهز»الجديد،االالمغرب
الشعب.وخيرات
والمحتكربن،للطامعينباردةااددغنيمة«دالغرباصبحهكذا

والسماسرةوالمحظوظين،المحسوبيةوذويوالنفعيين،والوصوليين
كلمنوالمنسدينوالتامرين،والمختلسينوالمغامرين،والمضاربين
اإلدارة،وجنباتالدولة،ورحابمجاالتفيرهط،ومرتبة،وعيار

الرشوة،وعمتءاا((االسواعلىالشعباوساطبعضفيالحكم،وحتى
(المحكمةالمرتشينلزجرقضائيةمؤسسةاحداثباإلدارة،رغموالنساد

.5واإلنبعاث،ص.النهضةالىالدعوة~
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بمحكمةتتأثرلمالرشوةااانءذلك)أ9الالسنةالرشوةلمحاربةالستثنائية
وأنفومستوىمجالكلفيشرهاءوعظمسيرهاسارتتشريع،بلاو

ا9!ا´(راغمالترابفيوالتشربعاتالحاكم
الوازينالعام،وتنتلبالصالحمصداقيةتنعدمالرشوةتفشيفمع
عنإعالن،وهوحقاوالباطلباطالالحقاكثر،فيضحىالدافعلصالح
القديماأمةمنالتخلوالرشوةانالسياسي.غيرالنظامفساد
ان،ولكنوالسيطرةللتحكماالنسانيالجموحطبيعةءبغعلوالحديثا
المجالسوتصنعوالمعاييرالقيم،تحادالمؤسسات<«»»مؤسسةتصبح

هيالعمومية،فتلكلياتالسؤوتقلدللحكمجسراوتكونالتمثيلية
الجتمعات.والمغرب،منمنمجتمعاتبتليانيمكنالتيالصائبمصيبة
فيخصوصاوالرتشونالرشاةفيهابالرشوة،وتكاثرابتليتااالتيالدول
الوظائففيالسوءعناصرمنكثيرفيهاندستالذياالستقاللعهد

التنافسفيهواشتدوالمعامالتاألخالقمستوباتفيهالعامة،وانحطت
علىالمتكالبونالراكضونحلباتهفيءوازدحموبعالشر~ءالثراعلى
احدقالالثالث،كماالعالمبلدانفياا(ها.فالرشوةومنافعاموالمنالحطام
يجبالرشوةمحآريةانغيرءالسريعءلإلثراوسيلةاضمنءهيالباحثين

راشون.مرتشون،فهناكهناكدامءفماوالدولةالمجتمعتشملان
جديدة،هيطبقةتولدةوطنيحكموقياماإلستقاللوبإعالن
غيرءالحرام،والثراالنعمة،والكسبااحداثةنتيجةاالستقاللأوليغارشية
والمعنتلسين،ءالحتكرينمنمتكونةجديدةا´إقطاعيةطبقة،ااالشروع

نفسه.المصد..4
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والنفعيين،والوصوليين،والمقامرين،والغاهريين،والسماسرة،
ونوع~~ا)ا.جسكلمنوالمعظوظين
فعالةاداةيكن،ا~لمالبنالداستقاللبعدالمحدثالوطنيفالحكمهكذا
اصبح،بلوالشعب<<اللكثورة><>التحريرمعركةطوالماسميلتحقيق
من،وتجريدهامعانيهامنوإفراغهاالثورةهذهإلتبارالوسيلة
غيرعنوان،ورمز،ومجردالتبقىحتى،ومسخهااهدافها

عموماانستهربمااامحنةاالستقاللعهدفيااعرفذكرى!اا(~ا.فالمغرب
الملكثورةاندالعفيسبباالنهايةفيوكاناالستعمارزمنتحملهفيما

قصيراا()ا.أمدفياالستعماراركانقرضتالتيالثورةهز»والشعب
االوضاعوترديالحكوماتتواليمعتضاعفتالوطنيةفالخيبة
كلااخابالمصلحبمر~رةالخيبةهز»الوزانيحسنمحمدلناالعامة،وبعكسر

ضاعفوخطيراعظيمافساداواهلهالمغرباالصالح،وعرففيامل
السيآثرهماالهماكانفسادانالبائد،وهماالعهدفيتحملهالذيالفساد
علىالمغربامالحفيأملكلخابمعا.وكماوالجتمعالدولةفي

العهدبنضلجديدمجتمعءبنافياألملخابفتداإلستعمار
الوطني.ااويضيفالحرية،واالستقالل،والسيادة،والحكمالجديد،عهد

الىتحولت،بلحالهاعلىلقماندارتبقلمااوهكذاوفجيعة:بتحسر
فتنماالذيالداخليالفسادبسبباالستقاللعهدفيوامرادهىماهو
.)9(ااالمجتمعوبكيانالدولةبجسميفتك

.25واإلنبعاث،مر.النهضةالىالدعوةه
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فيونصف،ايسنةمنأكثربعداالستقاللعهدنتائجعنوبتسائل
قدبهونعتزبهنفتخرالذياالستقاللااانليجداالستقاللفورةغمرة
الى_ومسؤولياتهحقائقه.ومظاهره،واختصاصاتهمنكثيرفي_تحول

يا0مااالستغاللهذاسلطان،ويتجلىمنبهاللهأنزلما(امتغالل)
الينتسبمنمناسبة.وكلوكلمجالكلفيواقتصاديا.سياسياومعنوبا
طبعاحسابهعلىيعلم_قلةانهافئةكلوشأن_المعظوظةالفئةالى

(ماهية)وبغياظلماالمحرومةاألمةجمهرةحسابعلىوبالتالي
المنعمنالناسيقاسيهمااالستقالل.(وهوبة)عهدفياالستغالل
تلكيسماا.وماكان0المتفشياا(التحكماالستغاللذلكنتيجةوالبغس
ية0النراحرباتيحميقانونوجودوعدماألمناختاللهوالمرحلة

حتىنضالهعليهاالوزانيحسنمعمدركزالتيالواجهةوهيوالجماعية
ااااحربات(0مرة،هذيحمي.ألولالذي1959أبريلظهيرصدور

علىيقف.فإنهالبالذاستقاللإعالنعلىونمفعقدمرورورغم
المغرب،منفياالستقاللعهداليهاآلالتيالنتيجةااانالفجيعةنفس
.والوعرذوالبرامج،التجارب.منعاماعشراربعةخالل

منجماعةاا،النوالنكسةباكيبةعنهمايعبرواألماني،وأالرتجاالت،هي
الشعبصالحفياالستقاللتدريجياااحولواالنعمةحديثيالمعظوظين

الاااستتالليمبحاالستقاللاا،فمسخوالصالحهماالستغاللالى
اصبحاالستقاللانالمغربي.بلالشعبلعموم،بالنسبة،عقيمااا((`ازائفا

،الوأياا؟الجديدالعهدفيدداالستغاللددعلىاالستقالليفوزاامتى1ر
.145،.الخاسرالقلم،الجز،،هربآ957أبريل16،457العام،العدد

غشت06،575العام،العداا،الرايلهالبورانهحقفاعاامامثالانظرا1
.165الخامسر،ص.القلم،الجز،مبه،حرأ957
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ا«»(ألأ««استغالالواالنتهازيينالوموليينلطبقة
وفقداناحماسوفتوراألملااخيبة،فتعنيأ)9الوطنية(الخيبةاما
فيالوطنيةالنخبةاستمراريةاإلمالح،فبدلكبوةآخر،وبمعنىاا(-()الثقة
الوطني،الذيالفكرمعهاوهمشءهمشتالحكمبتبوئهاالسياسيةالقيادة
لملحمة،كرمزوالشعب»»الملكثورةفي«<ممثلةالوطنياإلجماعأرضيةشكل

اإلستقالل.
منقليلةاشهرءوقبلالمرارةالواقع،وبنفسهذاعلىاخرىمرةويقف
ونحناالمحوامعشراتالوطنية:اامضتالخيبةاستمرارءليسجلوفاته

ءوالنزالتطربناانغيرمنالجديدالغربانشودةنسمعالنزالالواطئين
الضالةبهذهالظفرفينطمعاندونالجديدالغرببخلقالدولةمننمنى

ماذاالتعرفخادع،لسياسةءوشعاوالمعسرابهيالتيالمنشودة
ءازمةوالدولةالمجتمعبينثقةأزمةخلقتسير´ا()اا.عااينالى،والتريد

فيثورةيغرضالذيواالستمرارءالشيآالدوامصفةالزمانمعاكتسبت
االعلى»«.وإذامنء«الثووةمعانياحاىبالمحكومين،وهيالحاكمينعالقة
العامةالسياسةمستوىعلىواالرتجالالترددعرفاالستقاللعهدكان
والجتمع.الدولةءشملتاستفعالهامعاالزمةءفإنالدولة

والمجتمعالدولةأزمة:الثا~ماكمحث
ثوة<>توهجهاقمة.لذيكانت.لولهني.لكفاحروحمن.البتعادمع
اطمرحاتعنبعيدةمياستنهجارعلى،واإلصروالشعب<<الملك

،حرب(ط(2فونبر5،آ،الدممتوو،العدداا؟وكيف؟لماذااااالنقالب.13
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ازمةوشاملة،لسهامةأزمةالوطنية،لتنتجالخيبةالولهنية،تضاعفت
أمة،دولةأزمةهيكذلك.فاالزمةالمجتمعازمةبلفقطالحكم

اقرتهااإلنسانية،التيالقيمعناإلعراضمظاهرهااخطر،ومنومجتمعا
ظاهرابعينهالزيغ~اوهوتيتاألخالوالبادئالعقائدومختلفالشرائع

لألفرادالواالخطراالكبرالعدويعداالنحرافانفيوباطال.والجدال
محمدا..ويعتبروحديثااا(~اقديماوالحضاراتوالشعوبللدولفحسب،بل

انعمالتيالحريةفهمسوءهوذلكفياالصليااالسببانالوزانيحسن
الكثيرحسبها،فقدمنهامحرومينكانواطالماالذينعلىاالستقاللبها
مندهم،فهيحدودعند،والتنتهيلقيودالتخضعمطلقةحريةمنهم
اا8شيءاااكلمنوتخلصتفسخ
الغربيالمجتمعشاملة،اليعيشهاعامةازمةاإلنسانية،هيالقيموازمة
يرجعاتجاهاته،وذلكبكامله،بمختلفالعالميعيشهاوكهوله،بلبشبابه
السخطمظاهرمختلففيالتجلياالستقرار<<عدماا«>الى

ا).9ءاواالستيا
المغربيةالحكوماتفشلفي،تتمثلكبيرةازمةيعيشفالمغرب

الماخيبينماالتوفيقاالستقالل،فياعالنالتعاقبة،منذ
واالجتماعيةاالقتصاديةالبنياتعلىذلكوالحاضر،وانعكاسات

يذكيمصرية،عاوطنيةدولةءبناخيبةهياالستقاللوالسياسية،فخيبة
~اوثبةيعكسصراع،وهوالعصر<<وتياراالفيقوى><مابينالصراع

بالرباط،يونيهالديمقراطيالدستوروأطوحزبلمنافليتجمعفيخطابمن.17
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اوضاعمنواإلنعتاقبالتحرراإلنشالفيالساعيةالصاعدةاالجيال
حياةمنوقوةبجداليهماتطمحالىالمتالشيةالتخلغةالماضي

متطلباتيسايرمتطورلستقبلوتتلهفبشدةاليهمتجادة،وتتوق
ماكانتحققاضحتالتيالغاربة»دالتكنولوجيةد»ء،ومنجزاتالغضاعصر
طوبالاا(()(ا.زمناوالمعجزاتوالخرافات،والخوارقاألحالممنيعد

بيرواالرتجالالتدسوءواستفحل،نتيجةعمالذيالفسادوامام
:ااوعلىبقولهاألزمةعمقالوزانيحسنمحمديؤكدوالالمسؤولية

بابهفياألعلىالمثليكونبدستوريزوأقداوزودقدالغربانفرض
الكاملالتطبيقميدانفيبالحياةالدستورهذايظفرانيمكنفهل

،ألنمطلقاهذامنشيئايتصوراناليستطيععاقلايالسلية؟إن
ومن...توأمةفيوبتترناموائمةفييلتقيااناليمكنوالصالحالفساد
دستورءوالمسألةمسألةليستبالدنافيالمسألةانجليالنايتضحهنا

،وإصالحاوالالفسادعلىءقضامسألةهيبلبعدهاوماانتخابات
المجتمعامراضعالجيمكنوحا«األساسهذاءوعلىثانيااالوضاع
النعمجلبمناولىالمفاسدودرءبالدنافيواخطرهااكثرهاوماوالدولة
انه:´انعتقدأخرىمرةالوزاني،ذلكحسنمحمدا(ا.ويؤكد(ااقيلكما

اليسنتيمفإنهواختاللهاوفسادهاسوئهاعلىالداخليةاالوضاعمادامت
التشريعفيأعلىمثالذاتهحدفيكانولوبالدستورواألمةالبالدأمر
ءالتوانينبسنرهناليسودولةبالدكلفياألمرانءذلكالتنظيمه

رهنشيآكلقبلهواألنظمة،وإنماالدساتير،والبتخطيطوالبوضع

.14نغسه،ص.الممار.2•
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القياداتاإلطارات،وإحكام،وإعداداألجهزةاألوضاع،واصالحبتصحيح
يستدلفكذلكبالنياتاالعمالانوكماتبهاومراانواعهااختالفعلى
انيؤسفنايقول:ااهحينهااكثر،وبوضوحاا(((اوالنجراتبالنتائجعليها

معمعةفيإقحامهالمجردالبالدبمستقبلالتفاؤل~كغيرنا.النستطيع
(أل(االمزعو.ااالدستوريوالنظامالشكليةالديمقراطيةباسماالنتخاب

الديمقراطيةمجتمعفجرانبثاقالىالمشرئبةالصاعدةواألجيال
يشقان،البدكالنهر،كالحياة،فالجيلطموحاتهاإقبارثة،اليمكنوالحدا
الثورةبمافيهاالوسائلبكلالمشروعةمطالبهاالتماسااوالىلذلكسبيال
التيارضدالوقوفالحافظةلتوى،واليمكن()9األمراا(آخرلهااحتيجإن

النهرادعةوتشربعاتوتحايلقوةاألساليب،منتعددانجارفه،رغم
والجماعات.األفرادحياةفيوالتجددالتغييرمنالمحيد
ومواجهات(مظاهراتاجتماعيةحركاتمنالغربفيمايجريولفهم

ثم1771سنةبيتيناالتعالالمحاولتينحتى،اومثال)العنيفةا5ه~3
الخارجفيمدبرةاولحائشةمحاوالتمجردبانهيقسران)االينبغي1972
،ومسخرينتارةمحرضينادافمنالداخلحاسدين،وفيخصوممن

االنسانيكونانيجبمستبعدغيركلههذااناخرى،فمعتارةللغير
انهاالشكالتيوالمجرياتلألحداثتقديرهفيوصادقانفسهمعمربحا
المذاهبتيار،وهوغوراوابعدعمقااشدماهوالىاصلهافيترجع

الصاعدةاألجيالبهاثرالشباب،وتتأبهايتغذىالتىواإليديولوجيات

ما،س19،70،الدستوو،العد>!اافطاببمنا~<وآراااإرتسامات.22
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الىمجدية»سيلةوبكلبحقءوالمتطلعةالغاماةاألوضاععلىالساخطة
(.().ااوالطامحاألمانيفيهتتحققمجتمعباسمعقبعلىرأساقلبها
التحايلحتىاوالقوانينسنطوبقعنالباشروغيرالمباشرالقمعأما

انذلك،ونتيجةشيئايجديلن،فإنهوغيرهادعايةمناألساليببشتى
ترضاهوالبهااليليقبمظهرالخارجيالعامالرأينظرفيالدولةااتظهر
،ومحاولةالبالدفيالحيةالقوىءومخاصمةالشعبمعاالختالفوهو
اا(´~).االمةفيءواالرتناالتطورالتجدياءوحركةفكرةعرقلة

منوالتحررالتجديدرفضعلى،البنيةللبالدالعامةفالسياسة
_اافرورةاإلقتناعالعامة،بالالشؤونوتدبيرالحكمفيالباليةاألساليب
حتميةوبينالماضىوأنظمةتقاليدمنءبالبقاجديرمالحبكلاالحتفاظ
وضروراتكناهيمطبقاالشاملالجوهريباالصالحاالنطالق

وانقالبيجري<بطبيعتهاصالحهوالمتجددة،هالحياةالعصر،ومتطلبات
نتيجةغيرها~نعذرمااذاوالثورةالعنفبوسائلسلمياتحققءسوا

األمراا((-).يقنيهمممناالستجابةوقلةءالبطوالرفض،اوالتصلب
احالمءخيبةالوطنيةالخيبةفتطليسالغربيعيشهماان

فييروجالشباب،بمارأسهوعلىالغربيالمجتمعتأثركذلكءبلاالستقالل
والسحرءاللذانالجاذبيةتقدمية،ذاتوإيديولوجياتأفكارمنالعالم

وهذهاألفكارهذهعنالبحثتذكيالخيبةانشكاليقاومان،وبدون
انفي.الوزانيحسنمحمايتول.شكمنءااوليساإليديولوجيات

بأفكارهااألجنبية،وتأثرااإليديولوجياتعلىإقباالشبابنابعضمايريا

نفسه.الممد،.25
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تغييركلمنويأساخيبةففوسهممايمألهوووسائلهاألهدافهاواتخاذا
ءوبطرقفعالةءوبأساليبجديةبوسائل،والتخلفالفسادألوضاع

فيلرغائبهمالملبيةالفكريةبالتياراتيتأثرونبعضهمنرىمجدية،لذلك
يعني،وهواآلجال´´()()أقمرالوسائل،وفيبأسرعوالتحولالشام

النعففيالغربيةالطالبيةالحركةتياراتبعضبهاتغنتالثورة،كما
لدىاالجنبيةااليديولوجياتتبنيان.غيرالسبعينياتمنالثاني
إالماهي،بلوحدهاالوطنيةللخيبةنتيجةليسالسبعينياتشباب
المغربيالمجتمعحياةفيمتالزمانبعداناألسباب،فكالهمااحدى

الحربة.لتلمسفكريءفضاعنوالبحثالوطنيةالخيبةالحالي:واقع
خنقهاوالتجديد،وتحاولالتغييرلحركةءاإلصغاترفضحينهاوالدولة

لنذلكبالمغرب،فإنالحكمهوالىوغيرالمباشر،كماالمباشرالقمعبواسطة
إعصاروالتجايد،وهبالتغييرنارألسنةاشتعلتمافتيال،اذايجدي

حالةفييوجأشعب.كلبيسماركيقول.كماء««اذوالتقويماإلصالح
العوامل«>بعضاجتماععناللعيانوتظهرتنغجرساكنةثورة
إالواإلنكشافباإلنفجارتهددالتيالنساكنةالثورةءفليست.هكذا

لهالذي«دداإلسثقواو«»الحكاملسانالسياسة،وعلىعرففيمايسمى

نظرهمليعنيءفيالحكامبعضبهيتبجحاستقرارا!وانمابعده
يعلمونانهمحينفيمايراماحسنعلىالبالدفيشيآكلودعايتهم،ان

ادرىفيءرماكااسوأتكوناناليمكنالحالةاكقرءانيكنلمءإنكغيرهم
به(يعنيالحكوميالعملانولغيرهمألنفسهمالمخالطونالحكاماولئك

اقطاباحدقالءكمالهوالنهايةرفيهاستتراالموصولعملالقيادي)

.11ننسه.ص.المصدر.29



السخيفءاإلدعامنانهالدكتاتوري،مضيفاعهد»فيوالسياسةالحكم
الحقيقياا(´(ا.واالستترارالشعوبمنشعبحياةو~الحاكميربأان
الحكمنظامظلفيالمعنوي،والسياسي،واالجتماعياااالستقرارهو

حربلدفيبالمواطنينجديرةتكونالتيالمثلى،والحياةالمالح،والسياسة
زيارتهلدى،يمرحالثانيالحسناللكجاللة(ا.وهذا9اا(امينسعيد

فيالحكمفنان،1953مارس29يوماالمريكيةالمتحدةللواليات
سائرثرموإحادثهالثحو(ددإواد»تملكهوالناميةالدول

مايمكناالليستدينالياجميعفيالتحول)افإرادةالياديئدد،وبالتالى
للثورةابالنسبةه»1_».»ال1(~~ء~ع»«ءااللعؤفئثاحعنهنعبران

عامة،وفيالثالثالعالمفيا~ضدالمتواصلةالمستمرة،والمعركة
خاصة´´(ا().المغرب
تحديداإلنصافمن،فإنهومجتمعاشاملة،دولةعامةاألزمةكانتوإذا

ذاتوهي.الدولةانقلناانمبالغين)االنكونالمسؤوليات،وبالتالي
فياالنحرافمسؤوليةمناالرفرالقسطتتحملانحول،والصول،والطو_

كلوعلىحظيرتهافياالنحرافهما:اناساسيينلسببين،وذلكالبالد
كلاا(((ا.وألنالمجتمعفييتجلىكااكثر،واخطريتجلىفيهامستوى
االاليتحتقا´االصالح،فإنملعلةبوجودإاليتحققاناليمكنهاصالح
اكديث:ان،وفيوقدرتهاوليتهالسؤنظراوبمجهودهاالدولةمنءاابتدا
ليسبالقرآن،فاألمر0الدولة،مااليزعوسياسةبسلطةبالسلطان،اييزعالله

(((ا.وامالح´´حكمةمسألةوارهاب،بلقوةمسألة

.3ننسه،ص.أالمدرر5
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بلمستطيراشرا´اكلهيكنذلك،لممنبالرغماالستقاللعهدانغير
بذلتمشاريع،هوأنشئتمطالبفيهتحتتتانه!اليجابي،ذلكجانبهلهان

ثعبئاهبالبالدسارعاالميادينمختلففينتائجوادركتمجهودات
التوجهان،إالاال()ااوالتقدموالتجديدوالنموالتنظيمسبيلفياشواطا

لتفر.خوسيلةامبحالحكمانغيب،نتيجةاوغابالشموليالوطني
الشعبية.الطبقاتمختلفمنومينالحرمقابلفيالمعظوظينمنطبقة

انالغرب،الىفيللوضعتحليلهفيالوزانيحسنمحمدويخلص
ذاتبنائةذاكثورجديدانبعاثالىالحاجةاشدفيااالمغرب

إيديولوجيهساسعلىواضحة،وذلكمبادئ،وافكار،واهداف،ووسائل
اجادة«ذااراءكلهاتجسمئعاله،وثيادهئائأصحيحه،ومرئامح

(((ا.دين´´الياسائرفيالتحول

،حرب1ال()2فونبر5االول،،الدستوو،العددااوكيف؟؟الذا.اااإلنتالب39
.__»االنيماث،حر.النهضةالىالدعوة.35.ا9الثاني،ص.القلم،ابلزء
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التاذالفعل
ا»قتيذئةائد.

اقكحيدنلةإتا.ذ`~د
احبيم.ت.مئتيأمأ«_~عثي

المثليكونبدستوريز.دقداوزودقدالمغربانفرمذر´´»على

ميدانشيبالحياةالد.متورهذايظفرانيمكنفهلبابهفياألعلى

منشيسايتصوراناليستطيععاقلايالسليمدإنالكاملالتطبيق

ثرميقترنا•موائمةرفييلتقيااناليمكنلصالحداالفساد،ألنمطلقاهذا

مسألةليستبالدنافيالمسألةانجليالنايتضحهناومن...ثوأمة

النمساأعلىءقضامسألةهيبلبدا.هاوماانتخاباتدستور،والمسألة

امراضعالجيمكن.حدهاألساسهذا،وعلىثانيامناعاالوال،.إمالحاه

مناولىالفاسدودرءبالدنافيواخطرهااكثرهاوماوالدولةالجتمع

،الدمتور،العددالمغرب؟´´يسيراين(´´الىقيل´´كماالنعمجلب

.ا1ر.()».الثاني،هالقلم،الجزء:حرمها9«كا3مارس9،ا9(

إتامةاوال~نعنيوطية،التر>ولةإتامةوطنية.هوحركةأيةمشر.ع
اإلمتقاللتبيتملىتسهرحكومةمستقلة،وبالتاليولهنيةسلة

انوالشاني.فيرالمستويات:السيامي،اإلتتصاديكانةألوطني،ملى
الخبةبتعافالبومةبا~بالوطيةالحركةخصوصية
،ميثاوا74الينايرباإلستقال~،ياطالبة~يضةكاتوالملكية،والتي

دستوربة،ومعنىملكيةإلتامةالمغربإسشاللالىالهادفالتعاف.هذا



الديمقراطي،عهدالعهد،هوجديداعهداسيدخلالمغربانذلك
لنالوزاني،فالسلطةحسنمحمدتعبيرحسبالدستورية>،ددالديمتراطية

شؤونتسييرفيالوطنيةالنخبةستشارك،بلاإلستبدادبعدتعرف
.البالد

االكبرى،نظاألهدافهز»تحقيقيستطع،لماالستقاللعهدأنغير
ظلت،فالسلطةمكوناتهابكلالسياسيةالطبقةعاشتهاالتيللمراعات
منديطرحالذيالسؤال،فكانوالجديدالقديمباإلقطاع،مؤازرة،دمخزنيةدد
مغربوالبرامج:أيللتصورات،وليمر<<الحكم؟لمن<«هوالصراعإحتدام
دخلبقياد~نه.هكذاحتى،جديدجايأمغرباألمس،امب،مفنريد

اإلرتجال:د«مغربيةددبطريقةالسلطةحولالصراعمتاهاتالغرب،في
تعددتهالحكوماتالوطنية،فتعددتالنخبةمواجهةإلضعافالمباغثةه

تناسلت،فكاناألزماتوطنية،لكنحكومةلتشكيلاإلستشاراتمعها
علىالحكمميكلةوالسياسي،العملي،إلعادةيالفظالتفكيرمنالبد
وطني.أساس

.~~~~هي.~و~أزمة•~~و~~~
فيالساعةمشكلةاوالمشاكلبأن´´مشكلةالوزانيحسنمحمديعتبر

الىأفضىالذي،فالصراع)آخر´ا(اشيآهيممااكثرسياسيةهيالمنغرب
الحكمااشكلحولكان(755يونيه7فيءاإلستثناحالة

والسيادةالتحريرعهدفيوالسياسةالحكمءمنهاجوحقيقته
مشكلةيؤلففتنوماكانالنزاعااذلكبأنمؤكدا،ويضيفااواالستقالل

فيوالدستوريالسياسيالتنظيممجالفيالعقدالشاكل،وعتدة

4)اإلسقالل،مر.بعدوالعمناسبامةنيا.



المشكلةهيوالتزالكانتعندناالسياسيةالشكلةانهذاالغرب،ومعنى
االجتماعيةمشاكلنامختلفحلاليمكنالتيالكبرىهاألولى

ذاتالشكلة،باعتبارهاتلكتعطىبعدماإالوغيرهااالقتصاديةه
الوسطىالتسويةقبيلمنهوالذيالمبتغىءحلهاواألسبقيةاألولوية
يتحتماللتانواألمةالدولةوهماالنزاعطرفيبينءه~ه~)(؟أ~ه
والتفاهمالتعايشبتحتيقالكفيلةالمثلىالوسيلةإيجادعليهما
غرقتءوإالوالعاواناإلثمعلىالوالتقوىالبرعلىبينهماوالتعاون
اا(.).جانبلكلبالنسبةنهايتهتعرففالأولهعرفإنصراعفيالبالد

الشكلةهذهحلالى)االسبيلبأنهالوزانيحسنمحمدويرى
منحكومةبإقامةإالسواهامشكلةكلعلىاألسبقيةذاتالسياسية

ءوسلطواضحةمحكمة،واختصاصاتقوية،وأنظمةاسسذاتجل~نوع
لهااااأل).فحلالسندةالكبرىبالهاملإلضطالعكافيةومسؤوليات

،والوسيلةالفسادمنللخروجالوحيدااالسبيلهوالسياسيةالمشكلة
منالثورةبهماتقوما.واول9اا(المريضالمغربوازماتمشاكللحلالفعالة

جهازطرفمنالسلطةوعا~سةالحكممفاهيمفيالنظراالعلى،اعادة
شؤونه،بنفسه،وتدبيرنفسهحكماامنالشعبتمكينمنالدولة.فالبد

اا(ال)الصحيحةءوالديمقراطيةالحقالشورىنطاقفيبسيادتهوالتمتع
إصالحعلىمناسبةكلفييؤكدانالوزانيحسنمحمدواليتوانى

الوطنيةالدولةءبناأجلالسلطة،منلدمقرطةأوليكشرطالحكمأداة

اا.اك70(تاريخ،الديمقرالهي،دونالدستورحزب،نشرة،الراثهاا.افحااموقف.2
277.االول،مىالقلم،ا%ءحوب
.46اإلستقالل،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.3
،خطب1978بالرباط،يونيوالديمقراطيالدستورلحزبكبيرتجمعفيخطابمن.4

.207الثاني،مىالجزء
نفسه.المصد>ال.



أكدأ772اكتوبرفيالملكيةلالستشارةالجوابيةةالمذكالديمقراطية،ففي

الحكمأداةتصحيح•تجديدالىحتأبحةالحاأشدفي´´المغربانعلى
منيقداالستقاللمنذجربالذيالحكمفيالتقليدياألسلوبفيه،ألن

فيشربكلمهددااليطاقبشكلالوضعتأزمالىوالغشل،وأدىبالخيبة
مشكلةهياليوممغربفياألم<»´´»»الشكلةفإنثموالمآل´اءومنالحال

تجدلمالمعضلةالشكلةهذهومادامتآخرشيئاتكونانقبلسياسية
وأساليبه،الحكم،مغاهيمبتغييروذلكءجمعااألمةمنالنشوأحلها
حالتحلاناليمكنالمشاكلمنغيرها،فإنوأطوهأجهزته،«

الغربفيسواهاعلىاألسبقيةذاتهيالحكمءفمشكلةمرضيا
الحكمأسلوبمنللخروجاالولى´´الخطوةمعناهالحاضر´´ا)).وذلك

العقيم´´.التتلياي
،بلذاتهاحدفيالحكومةهياالساسيةالمسألةانذلكمعنىسول
مثلى،ورسمعاهةسياسةتخطيطهيشيآكل´اوقبلاالساسيةالمسألة

الرحلةهيوالمستقبل،فهذدالحاضرفيلناصالحةواه.~ايديولوجية
تشريعاتفيتبلورةالسياسة،التيتلكءاداةالحكومةءامااالولى(ا
الثانية.المرحلةفيءفتأتيااليديولوجيةهذهتعكس

إجادةهاساسا´´إوادة،فهيالحكومةبياهيوالتيالوسائلعناما
بصتاحعنهنعبرانمايمكنإالليستوالتيدينالياجميعفيالتحول
،والمعركةالمستمرةللثورةبألنسبةه.~ا)»1شه8ء11(ى~رأ«،ثهاللعؤ

اا(~ا.فامةالمغربعامة،وفيالثالثالعالمفيالتخلفضدالمتواصلة

القلم،ا%دحربا1977اكتوبر5الديمقراطي،الدستورحزبمذكرة6
.372الماني،ص.

.2(نبماث،ص.6واالنهضةالىالدعوة.7



عصرية،عنوطنيةدولةإقامةتنشداالعلى<<منأدالثورةكانتفإذا
وسياسةتطهيرسلمية،مناسلحةالغروض،بواسطةالواقعقلبطريق

لمعركةانتتالية،~مرحلةللثورة،اولهاتمرحاليفرضذلكوتشريع،فإن
الوطني،ناجعةءالبناعمليةتكونوالتقوبم،حتىاالصالح

الزاهرالمستقبلالىالترديالحاضرهاته،منالتحولومستمرة.ومعركة
فيهتغلقارقتا~ذلكيتنضيبلاإلنجازالسريعةبالعمليةااليست
الهدماسمالفيهتمهيدات،وتباشرفيهوسائل،وتحققفيهوتهيأظروف
،وذلكاوالتطبيق~اائةالتنفيذموضعاإلصالحاتشتىفيهء،وتوضعوالبنا
الحكومي.البرنامجمعنى
نيالنفسيةةالهنإحداثهياإلنتقاليةالرحلةفيمبادرةواول

الوطنية.لتعبئةالننوس،لتعتيقفيوالثقةو.لحماساألملالشعب،لبعث
بذلك،وفيظولإلحتفاإلجماعيوالتأييدالشعبيااالتجاوب:اكتساب

الجوتصفيةشأنهامنءاتواجراتدابيراتخاذثانية،يجبلحظة
التجديدلحركةالمالئمةالظروفوايجادالسياسيالجهازالمعنوي،وتعهير
و~إلمالح~~ا(ا.

.~يمعر.مي.~لحني.~ق:شي.ث.~
علىالولهنية،~نتطلبالخيبةاإلحباط،مغربمغربمنالتعولمعركة
البيانبمثابةسيكونوطني،الذيميثاقالسياسية،بلورةالنخبةمستوى

سياسيةاافلسفةيعكراإلصالحية،والذيالوطنيةللعركةااليديولوجي
وبيناقوميالتراثوتقاليدأصولبينتوفققوميةوإيديولوجية

االملى.من0الور)
نفسه.المدر.9



الفكريةوالوواتاإليديولوجياتممرهوالذيالعصرمتكلبات
الجديدالوهنيالتكتلاايشادانبهدفذلك،كلااواإلجتماميةوالسياسية

القوميوالسلوكالمشتركةالسياسية.لعقيدةمنمتيناسامرملى
اا~ا~االشامل

،ألنهالمبتغاةالوطنيةالوحدةضماننهوالتوميالميثاقفايةأما
نيالوهنيةالقوىجميعبينيؤفالمقدسة،النهالوحدةمكاابممابة

تالنهايضمن،كما،وخطها،ومواقفهاهانظوجهات،ويوحدالبالد
اجلواالجتمامي،منتتصادياالا~ضدالمعركةنيوتعاونها
ا.ااا~اومعديةجديةتوميةنهمة

والمنظماتاالحزاببين<<المكتوبأدالعهدبممابةهوالذياليعاقوهذا
لهز«تعقد«.مؤقر،خال~نفسهاالهيات0هذميافتهالمغربية،تتولى

فالميثاقتها.هكذالقادبذلك،الملكجاللة،اويعهدمنهابمبادرةالغاية،إما

حدودمندال~آناتهالوطنية،النللسلطةتأسيسيميعاقالوهني،هو
الوهنيةالدولةءبناالسراتيعيةمقدمةهوني،بلالظاإلئالف

مقداوالغربيالقوميالتصالحامجازمنالبدذلكأجلالمدية.ومن

~ء~،..ا.~~~.~..0~~..~ء~~..،~~~.<~~،~~متاما~لمت
الضيقة،وألهميةوالحزبيةاإلقليميةوالعمبياتالنعراتوقاوزالوحدة

هددتوترداتبلذاكرتهفيشروحاتفيهالمغربسرفوتتفيذلك
معمديقرع،لذاالتبتانيالاوبيهي،مدي1758(الرفلهنيةالوالوحدة
األمةوكيانالبالدوحدةلصيانةتانرنيماراناايجببأنهالوزانيحسن

.االعقاب~اا(آبأشدمليهايعاتبجربمةبهاالمرواسبار

ننسه..لممدر.10
.1965.بول27مذكر«..ا1
ننسه.~لممدر.أ2



عليهاالتفقوالغاياتواألسسااالمبادئفيعكسالميثاقمضموناما
المبادئ:ااالملكيةهذهرأس،وعلىااوالتعاوناالتحادنطاقفيالجميعمن

االجتماعيةوالعدالة(»»»»ن)ا»)ءالفعالةالدستورية،والديمقراطية
االشتراكيالنظامفيمااصلحومناالسالميةاالشتراكيةمنالمستمدة

الحديث´´((اا
اسسعلىصالحةوطنيةحكومةبتشكيلءاتاإلجراهذهوتتوج
المألوفةالحكوماتاسلوبانعلىالبرهانتلوالبرهان´´قام،بعدماجديدة
وسئم،بكيفيةملقدالشعبانومهنىءكماحساعقيمأسلوبعندنا
).وتشكيلا4اا(والسياسةالحكمفيالفاشلةومحسوسة،التجاربواضحة
د»الثورةمرحلةفيالدخولعناعالنهو،الجديدةالوطنيةالحكومة

»»«<االجايانوعاامنتكونانيجبالحكومةهذهاناإلصالحيةدد.غير
غيرعلىتكوناننعنيفإنناجديدنوعمنقلناوإذاءام)د،هه0ء»0>>

عاة)االتوجدانهذلكااومعنىاآلنحتىمعهودغيرءوبشكلسابقمثال
هوصالحواحااسلوبيوجأ،وانماشؤونهاوتدبيرالبالدلحكمأساليب
طبعةالماضية،بلالحكوميةالتجاربمنمكررةنسفةاليكونالذي
).الجديداا(الاالنوعمنبالحكومةسميناهاالتيءهيجاياة
أساسعلىالحكمميكلةإعادةاإلنقالبيةددءايد»الثورةاهدافاما
جديدةدولةفي:ااخلقالوزانيحسنمحمدديمقراطي،فيحددهاوطني
التجديددائمسليم،ومجتمعمنظمرشيد،واقتصادصالحوحكمعصرية
اهارعصرية،فيوطنيةدولةتشيياهواألساسي،فالهدف»0«0ء´اواالرتقا

نفسه.الممار.(3
نفسه.الممار.14
األعلى.منالعورة.15
.1972الديمقراهي،مذكرةالدستورحزب.16



موضحاالعصر،وبضيفروجعلىواإلننتاحوالخصوصيةاإل~ارية
ان_حولهمنالصالحةالختارةوالنخبةاللكبقيادة_للمغربقدر´´نإذا
اناالحداثوسيسبق!!:قف0للغساسيقولفانهالنشو>االنقالبيعتق
القنبلةفتيلة_التعبيربهذألنأسمحان_وسينزعيسو.،بمأحبلىكانت
واهلهالوطنعلىاالنقالبيونألملحونسيوفباالننجاو،بهأاتهددالتي
تطوراتمنلهايكونقدبمايتكهناناحداليستطيعمعتقلةثااحاأ
ا(~ا´´ا~أ _وحو

الوطنيةالحكومة•~أ~أ~
ذاتحكومةتكونانااينبغىجديدنوءمنأككومةتكونولكى
ااحكومةباختعارتكون،وانااالعامالرأيمنحقيقية،ومسزةشعبية
اناءضحبمعنى«اواالقوانين´´ا؟االمامة،وتنفذالشؤون،و~~البالدتحك
عليااتنوفرحكومة،اياا9اااوالمسؤولية)األسلطةللحكومةتتوفر
اطكممجالفيوفعالةصالحةتكونحتىوالمسؤوليةالعملوسائل

فينتدير0وثقةبكلوجديرةوالتنفيذاالبتكارعلىرالسياسة،وقادرة
:لكمعنى،فهلا»ااااوتحكمااتسوسحكومة.فهيا8اااهوالهنارجالداخل
وتحكم؟تسودحكومةدممتوربة،انها~بلغة
وطنيتحافأساسعلىيكونانفيجبالهكومةتكويناها
منباألكثريةيتحققكماباالجماعيتحققالوطنياإلئتالفانااومعلوم

حرباا(الكفونبر1،5ألدممثور.~د؟وكيف•الذ:اااإلنقالبمم
.28الثاني،ص.القلم،الجرء

.19ال5ابرملةهأكا)
.177•يناير15ةمذكوا
.1972اكتوعر5ةمذكريه
98،ص.وأ~االئمماثالى0الدعو9ا



وبرنامجوطنيميثاقأساسعليءويتكونالبالدفيالهيات
مشترك´ا((()

ءفئتينمنتتشكلانجديد،فيجبنوعهنالحكومةتكونلكيه
_د«الرأيتضطلعبارزةسياسيةشخصياتتضماألولىالفئة

ءدوزاراتيتولونءاكنا~منتتكونالثانية،والفئةوا~««
ءدولةوزاراتنوعمنالكبرىااالوزاراتتضماألولىالتسييرد«.فالغئة

لرأو.ماالوؤاوامثههه»وثصطلعصوئه»سماسيلحامعوأامثه
الداخلفياليهاالمسندةالطارئةاوالثابتةبالمهامتتومكماوالثئكرى
تسييرفتولىالوزاريةالهيئةمنالثانيةالفئة،امااا((()»الخارج
همااساسيينعنصرينعلىالحكومة´اتتوفرالتقنية~وهحذاالوزارات
()9اخرىاا(جهةمنوالتدبيروالتقنيةجهةمنوالتفكيرالرأي

يشكلواانالحكومة،يمكنتوجيهفيءالوزرامناألولىالفئةوألهمية
~أي،ا:__~´`5أأ8«م00اا«»»»«الأ»ثهاالول«ئاسةمصغرااامجلسا
البريطانية(.()الحكومةلدى).»ه»ن~ه~لكابنتغرارا

المسؤوليةعهداافيءخصوماجديانوعمنحكومةتكونولكي
حكومةومناسبة،بلظرفحكومةالتكونانيتحتمللحكومةالبرلمانية
موفقةهبأنظمتها،وعتارةبعناصرهاقويةحكومةايالكلمةمعنىبكل

ابريلا5المشاورات،بتاريخفشلبعدسياسيالديمتراطي،بيانالدستررحزبيهيه
.3تة9اال،ل،ص.القلم،الجزء،هربه-177
.19ال5ابريار17مذكرة.23
.أ772يناير15مذكرة.7ال
وليلي،مطبعةألسياسة،وعلمالدستوريالقانونحسني،علي-.5

50>اء>61:0د<أ«ا..>.0»مه.00«-أرةهأاه0أه0»>521ص.،197بةمراكش،
•••~رر••ر••ررر



العا>.فالرأيسياستهاا~()().فيالعامالرأيمن،ومؤيدةتهابنجزا
تكوناالفيجبتمالحكومة،ومنمند،هماالملكجاللةثقةالىباإلضانة
يجعلهابمالديهالتعرفالعام،اوالرأيلمهاناحيراالمناصراامنمؤلفة

وامتراض،تساؤلىموضعتكوناوواحترام،امتبار،وتقدير،بكلجديرة
آخر،وبنى0(~()4دءء_ءاء6ذ)«ه»الدءأ~(اه)ء»56د.~´~(دء)دءا

´ناي،ار«هك6ءءء60»~.14ء(12()«)~د~´~كذ«´ألد´.تكونيجب
العامة،وتننذالشؤون،وتديرالالأ~اامكومأتكون

~وآلنير~نان»يجبالوزاريةاألزمات،ولتالنيااا~انين
الملك،وبثقةجاللةشتةجديرةتكونانبجباألمر،وخالمةجمامياا~

ءءء0،ء0»ه<.»))0الحماسدءا»ملىتبعثبأممالالعام،وتائمةالرأي
منواإللهمئنانبالرضىتفوزرشيدةواضحةسياسةوذاتءداءهااءء»«ه
اإلجماع.حولهايحصل،اي)28)ا(والخاصالعام

فألنهاالوهنيةالنخبةحكومةالىالوزانيحسنمعمديدهووحينما
وتوقالسمعة،وحسنواالستقامة،ااالنزاهة،منامرفيهاتتوفرلوحدها

،>)0:»00<0ه<»»(هالجاذبيبسحرحكومةايةالتتمتعهذاوبغير،النفوذ
وبالنفوز»)،00(ءر<ء<ءوبالجاه،)0ءمددءه«ه0ء(ءهاقوباالشر

ا29(ء»>»د»>))ء)اوالنالي.(.~~.،.~ء~:)

العورةوسائلبابنيتدخلوالتيالجديدةالحكومةمهاماما
الدولةميكلةإعادةرأسهااإلمالح،فعلىشروطتوفيراالمالحية،او

.19)5ابريل27مذكرة.26
نفسه.المصدر.27
ننسه.المدر.28
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بالطابعمطبوعة)االتزالاإلستتاللعهددولةان،علماوترشيدها
مغربيةاواجنبيةعناصرهامنكثيراوانخصوصاالدخيلاألجنبي

فياألجنبيالوجودمعوسيرهاوضعهافيمتالئمةدولةمتغرنجة،فهي
األمةفيممثالالوطنيالكيانمعمت~ئمةمماهياكثرالمغرب
ودولةاليوم«ولةبينكبيربغرقيشعرااقلماالمواطنان،لدرجةااالمغربية
فإن،لذااااألعينعناختفتاز.بعدمعهاعتاةبقيتالحمايةكأناألمس
فيمكونا~نهانصهارعمليةعبرالدولة،يمرجهازمستوىعلىاالصالح
~.>ممليةالوزانيحسنمحمدمايسميهالعصربة،اوالوطنيةالدولةبوتقة
يشملإنقالبيواصالحجذريبتغييرااالقيامأاي)0أءه(ء»ه<0اإلذابة
اآلخراا()(االبعضدون،البعضهاكلهاالدولةأجهزة

عنثالمورهالتشريعمراجعةهواإلنمهارممليةفيخطوةوأول
بالكيفيةتتملموالتنقيحوالتطهيرالمراجعةااعمليةاإلستعمار،ألنعهد
مصلحةتخدمكانتقوانينعلىمشتمالتشريعنابقيبحيثالرجوة
هذهانهذامن،واألدهىااالتعسفيةوسياستهاألجنبيالحكم
وهيوجزراقمعاالحمايةعهدفيالوطنيينعلىتطبقا~كانتالقوانين
ا~ودائمااإلمتقاللعهدفيالولهنيالحكمتحتاليومعليهمتطبقالتزال
وانتهى؟ولىالحمايةنظامأليسر!العامالنظامعلىاحغاظالحجة:بننسر

ببالفرالتناقضهذاسببنفهمالوزاني:االسناحسنمحمدالواقع،يقول
2ظهيركيعنيا~وهواالستعماريةالقوانينبعضبصيغةحتىواإلحتفاظ
منماكل0_>الوطنيةالصحافةفيالمعروف1935يونيه
يجبالتشريع.ومراجعةمؤخراااليلغىلن،الذيا(ا<>(شأنه...

.17ال5ابوبل؟7مذكرة.30
.7)~ا4االستقالل،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.3(



سهد.معاامتفتايصبحتقدير،لكياكبرعلىالسنةتتعدىاال
ااأ«ا)اإلسالميةالشريعةوأحكامروح،واإلستقالل،ومعالتحرر،والسيادة

يتمهاالنغتات،التيترشيدالعصرية،يتتضيالوطنيةالدولةخلق•
اموالتالفإإلىيؤديالذيالزائف،الشئوإلنغرذاإلداريالتضخم
وتحويلهااختالسهاعلىوالتحايلباألموال´´التالعبيتمحيثالدولة

شيكا~رباديةأمووواألساليبالوسائلبشتىعليهااإلستيالء»
أمدفيعليهأهبحوابمامكانكلفيمعروفوناصحابها«النهاروضح
فيوبدخمشروع،ورغدوغيرمفضوحوكسبمكشوفءثرامنوجيز

السماسرةتصرفمناصبهمفيفونيتصرانهموالعائلية،بلالخاصةحياتهم
للتبذير«لإلختالسحدوضعمنالبد،وبالتاليوالمتاجرين´´والمقامرين

انء.يجباستثناودون´´جميعاالمختلسينايديعليالضربطريقعن

الجميعمحاكماتتعذرتإذااألقلعلىاوكلمتهاالعدالةفيهمتقول
همالمشروعةغيرمكاسبهمجميعمنيجردواانيجبوعمالعقاللسبب
والسيأسيةالمدنيةالحقوقمنيحرمواءوانأسمائهمفيكانتإنوذووهم
إعالنمعمعينةلمدةاوالحياةهدىإمامواطنكلامتيازاتمنوغيرها
الوطني´´(ألأل).اإلستحتاقعدمباسمرسمياكلههذا

جميععلى،المنتشرا~شوةء«االكبرىالدولةأ~افرومن
أوسععثىالتطهير)ابسياسةاألخذعليه،هوءللقضاالمستويات،والسبيل

كيفماأحدوالمحاباةمراعاةدونوقسوةشدةبكلالمرتشينأخذنطاق،»
.اا(الثااللجميعبالنسبةثابتينواإلنصافالعدليكونكان،حتى
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لتنبيهمدويةصرفةالوزاني،حسنمحما،يطلقهاالمصلحوبصوت
شنالجمرمنأحرعلييئتطوالمامااالرأيبانالسؤولين
هوادةبدونا~~وهطاردةالرشوةئسا«هناالمحركة

ليين،اإلستغالمنالدولةجهازيطهوحتىوالتقصير
ءواإل~اللنهبوسائلالوظائفمناتخذواالذينءوالختلسينزيينواإلنتها
فيالفسادمنتثنالتيءواألمةالعامةاإلدارةحمسربعليالمشر.بمعغير
)7(.1)مكانكل

يكنلمالعوامل،اناامنالرشوةءداانالوزانيحسنمعمد.ويعتبر
علىالمغربفيالحكمتجاربجميعوفيبةفشلفياألكبرالعاملهو
فيقبةالمتاالحكوماتمنواحاقايةتستطعلماالستقالل،النهعها
علىالدولةا~ة«اخلبالرشوةالعملتلغيا~يرءانفجر،منذبالدنا
العدلاقامةمنالمواطنين،ويمنعكاهليرهق،ممادوجاتهااا(ا)أل)اختالف
اعتبار.وايأقيةمصكايةللقانونيبقي6الحكم،وأساس
ومراقبةعقلنةتقشف،ايسياسةسنمنفالبدبرالتبذيخصفيمااما
ذلككلوتجهيز.هتسييرمنالعامالصالحخدمةفيتصرفحتيالنفقات

لدىالشعوروالعنويدد،لتقويةانحسياإلئقاذ.أعمليةتفرضهعا
وألتنطيمهوالمئااإلهمالحمؤحايدعهد)امقيامالشعب
اا(األاوألتصحيحءوالتقويميهوالتحه

ويةءوالجهيةبالحهتتصفةيهحةسياسةاانهجتمأذاوفيما
نطاقءفيهذاتحقق،فإذا،واساليبها،ووسائلهااهادفهافيوا~لية
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المغربي،بقيادةالشعبانالمؤكدالجميع،فمنمنمحترمةقويةديمقراطية
المغلمينالرجالمنالمختارةالصفوةحولهومنالثانيالحسنالملكجاللة

الحق،ووجهتهرائدأاألماه~الىقدماسيسيرالمجدديند،والمصلحينلحنا8ا
،ايةتحتاالمةفيهمزدهر...تسعدناهضوطنفيالكربمالعيش

-ا.9اااالحق،والعدل،والحرية
فقط،بلالتسييرهياكلعلىالعصربة،التقومالوطنيةالدولةانوبما
واإلزدهار،وتلكالوفرةمجتمعيتوفياإلنتاج،حتىعمليةتنظيممنالبد
االقتصادية.السياسةهي

نفسه.الممد،.38



الرامحالعمل

.التتد.ميآ:م:اتنية
~.ت1ااست،متماتامت

،الوزاني،لبناحسنمحمدتصررفيكبرىأهميةاالقتصاديكتسي
فييتحكمأصبحعصرنافيإلقتصاد´افاالديمتراطيةالوطنيةالدولة

فتخقنعاالقتماتتغدمالسياسةاناإلطالق،ومعناهعلىالمسياسة
)ااااوتطوراتهواتجاهاتهلمتنضياته
البشريةالتنمية،التنميةفيالديمقراطية،األمماسيةالوطنيةالدولةمهمة

طاقاتمناإلجتماعية،واإلستنادذاالعدالةاإلقتصادية،تحقيقالتنميةه
الوزاني،بالرقيحسنفحمدمايسميهاألمة،البشرية،واإلقتصادية.وهو

التقميمالتخلف،فإنلواقعاالمنا(،نظبعيدالهدفكانوالتتدم.واذا
بتحقيه.النغبة،لكنيلةرأسهالألمة،وعلىاإلجماعيةاواإلراده
بطريقةوذاالثرهذهاستثمارمنفالحي،فالبدبلدالمغربأنوبنا

عنإالاليتماإلزدهار،وذلكوحصولاإلنتاجمضاعفةأجلعقالنية،من
الخنيفة،حتىبالصناعةاإلهتماممنالفالحي.والبداإلصالحطريق

بترشيدبشرية،تهتمتنميةدونأنه،غيرطاقتهامنأكثرالدولةالتتحمل
ثمةتكونوالتكوين،لنالتربيةلحريقالحديث،عناإلنسان،ومنعدالف

والتقدم.الرقييحملانيمكنتنمية،وال



الوواعياإلصالح•االو~المحث
إقتما«ءالديقر.طية.بناالوطنيةلة.لدهأهدافءنكانإذا

للمراهنيننتوفر0،وأنمغربيااقتصادااقتماد»يكونانوكني.فيجب
انالدولةبإمكانيكونلمراقبتهم«واناإلقتصادهز..خضاعوسائل
النموسيلفيهذا.لىالسلعةدمتمتىاالقتصاديةآهياةفيفلت
هوعااكثرفالحياقثماأالمغربياالقتمات.نوبما0ا9>هار~~ا0واإل

ملىترتكزالتيهيبالدنافيالرشيدةاالقتصاديةذ~~السيامتمناعي
اقتمادءيقال~~اأا.ولبناكماالتمنيعاوبالمنامة.لتضهية>ونحةالفك
اإلمالحلريةالوزاني،أهحمنمحمد.لمستتل،يرىبالغربجديروكني
واجتماميةماليةمياسةاهارالضروري.فيبالتمنيعاألخذمعالزراعي
معلالقتما«.لدولةمراقبةذلكاالمتبار.ومعنىبعينالواقعتأخذ
.لمحلية.امجماعاتومماهمةاهامةللمبادر.تتحفيزها

يكون~ناإلنقالبيةدد.يجبأدالثورةمفهومراعي.فياكو.إلمالح
ءاألومئاعاالقتصاديةالنطمشيحقيقيةثروة~~مثامة

بدونالفالحيةاألر.ضيكليشمل.نيجبللبالد~~.بحيثاالهتماعية
.همامات،وأر.ضي.مجيثى،وأراميالمخزن.وأراميء.كأرافياستثنا

.الستعمارايديالدولة.منفيطمنجعةألستر.ألرامياألحباس،«حتى
.لزراميةدد>دالثووةمابينالتمييزيجبانهالرسي.غيروغيرالرسي

..~يدوتغو~،~~توجيهفاالمالحالزراعي<<،وددا»مالح
يترماألولكانآخر،فإذاءشمثيء،والثووةوتنظيم.وترقية.فاالصالح

!حرب(9)3مارس20،ا9،الدمتوو،العدد!´´فطاببمناسبة،وأرا´´أرتسامات(
.الا8الثاني،ص.القلم،الجزد

نفسه.المد>.2
نفسه.المصدر(..



الثانيةالواطنين،فإنلجميعالعامالصالحدا~ةفيوالعدالةاإلنصافعلى
فاالصالح.هكذاا9اآلخراااالغريقبضيمإالمنهمفريقإنصافالتحاول
فيالفالحيةالملكيةحقتنظيمإعادةمنأكثرالى)االيرميالفالحي
رفعاإلقتمادية،بغيةالتنميةسبيلفيالتغلف،والسعيمحاربةنطاق

منماأمكنإلقومي،والتخفيفالدخلالعيشة،ومضاعنةمستوى
إنسانيةاجتماعيةعدالةدائرةفييتحتقهذااالجتماعية،وكلالفوارق
.والعدالةبشريااا-امجتمعكلفي،وحدودها،وقيودهاشروطهالها

يستحيلالذيالمطلقالشاليالنوعمنتكونان)االيمكنهنااالجتماعية
فيشيآككلنسبيةعدالةتكونالبشري،وانماالمجتمعفيإدراكه
ومتواضعة،وتسمحمعتدلةبطبيعتهاتكوننسبيةعدالة،وكلالدنيا
بجميعفيهايتمتنكربمةعيشةالمجتمعفييعيشبأنفردلكل

جميعمواهبه،ويستخدمكليستعملبأنلهتسمحالضروويات،كما
ينتميالتيللجماعةالعامالغرص،والصالحتكافؤنطاقفيطاقاته
.إليهااا()ا

الفالحينعلياألراضيفقط،توزبعمعنا»ليسرالفالحيواالصالح
مالمفيجديدةوأجهزةومنشآتأنظمةاساساا~إحداثهوء،بلالفقرا

بهز!الفالحي،والتمكناإلنتاجتحسين،ومضاعغةاجلمنالفالحة،وذلك
وسكانالفالحينعندالعيشمستويالفردي،ورفعالدخلتنميةمن

االقتصادياالصالحمنجزءالفالحيفاالصالح،هكذااا((االبادية
ملشجوهريإصالحيصحبهانيجبالفالحي)افاالصالحوبالتالي
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العامةاالقتصاديةالتنميةنطاقفيالفرديةالثروةوهصادرانواعلجميع
االصالحطريقعناالموالتوفيرالمختلفةمشروعاتهاتمويؤيتطلبالتي
ضدللمعركةبالنسبةالفالحياالصالحعنواهميةضرورةاليقلالذي

البالداا(~ا.فياالقتصاديا~
حكيما~~نشريعدعامتاهتكونانالفالحي،يجباالصالحينجحلكي«

أنظمةا~مسألةهيالمسألةاناا،بمعنىمالحسليمعادل،وتطبيق
المسؤوليات~فيمالحةفنية،وقياداتإطاراتووسائل،وهسألة

علمعلىيتوفرونالذينءالخبراالرجالوالقياداتاإلطاراتبهذدنعني«
بالواجباتالمهنة،وشعوروافرة،وضمير~،وحنكةأصيل،وعتل
ااا`اوالمسؤوليات
والحزبيةالسياسةا~تدخلعنإبعادهيجبالزراعياالمالحولنجاح
مايمكنبأكثرإحاهتهمعوسليمنزيهحكوميجهازالىبتطبيتهوالعهد
العدالةمعنادالزراعيواالصالحا.اا(()االمجديةالعمليةالضماناتمن

الرسمياالستعمارفحيةذهبواالذينا~ءقدماااإنصا~«االنصاف
منهمانتزعتالذينالبواديسكانمنالفالحينءالرسمي،وقدماوغير

،وكذلكااوالرزقللعملطلباوالقرىالدنالى،وهاجرواوشردواأراضيهم
يعملونالتيالضيقاتتدرهاالتياألرباحفيالفالحيينالعمالاشراك
فيمشكلتهتوضعاناايجباهدافهالزراعياالصالحيحقق.وحتىبها

بالبادية،كمايجباإللهارالخاصمجردالمغربي،الفيللمجتمعاإللهارالعام
واالجتماعية،االقتصادية،المشاكللجميعبالنسبةانجازهيلتمران

.185.لماني،مر.~،ا%،.9
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.أماا.اااااشاملةعامةبكيفيةمتخلفةتعتبرالتيالبالدفي~السياسية
،وذلكواحدةالدفعةاامراحلعلىيكوناناألفضلفمناإلنجازحيثمن

األولىمرحلتهابدأتانهاحيثمثالمصرالنجاح،كمافعلتلهلنضمن
بلدانفعلت،وكذلك1951سنةالثانيةفي،وشرعت1952سنة

الزراعي،األولىمسالحاالفيمرحلتينهناكانيعنيغيرهااا((ا).مما

ءإلرساواالجتماعيةالذهنيةالبنياتبتحويلإنتقالية،تهتممرحلة
حيثاالصالح،منتدبيرالثانيةمتينة،والمرحلةقواعدعلىاالصالح

والتسيير.التنظيماإلنجاز:

.~مسرمة~شيم.ث~•
وتنوعضخامةمازال،رنمم)االغرببأنالوزانيحسنمحمديعترف

تلكاستغاللمناليمكن0اقتصانطاقفيامكانياته،وثرواته،يعيثر
0هذتجاوزيمكنا.فكيف(أاااالكمينةالطاقاتاإلمكانيات،وتفجير

التخلف؟الفارقة،مغارقة
العصرية،فانهالوطنيةللدولةالعامةية0االقتصاالسياسةيغصوفيما
فياألموالرؤوستوظيفعلىانحاصالقطاعااتشجيعاليعارض

لمصلحةالدولةكرفمنالرسومةالسياسةحسبالمنتجةين0اليا
كلماالضروريةرات0بالباقياماالخاصالتطاعمحلالدولةالجميع،وحلول

عقيمةمنافسةكلواجتنابثانويهاواساسيميدانايفي0عجزظهر
انظمتكاملينيكوناوالخامو،حتىالعموميالقطاعينبينمجديةوغير

.160.161_.االمي،ا%<خب،.1ا
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واالراساتبعاثاالمصالحخطةتوحياألمفوب،وفيالعملمجاللسعة

تصميماليهايرميالتيلالهدافتحقيقاالاالصررؤوستوظيفلشارين
المواطنينبعموماالدارةعالقاتالوطنية،وتأسيساالقتصاديةالتنمية
ءبلألنوديامستوىعلييظاراناليمكنهأاانءغير)(9الثقة´´(على

حقيقية.ومبادراتهشاريرفيعمليايترجمانيجب
الدولةتوجيهيعنيالتخطيط،الذيأنصارالوزاني،منحسنومعمد
يجدهاعاأكثرمبرراتهالتخطيطيجدالمتخلفةالبالدفيااءألنهلإلقتصاد

أحسنفيثقالةأوتخفتدريجياالتخلفيقلفلكيىهاألفالبلدانفي
اجلمناإلقتصاديةةجهناأللتنظيمالدولةتتدخلأنمنالبداآلجال
تملىاإلعتمادمنااالبدالتنميةعملية).ففيا´(الاالتخلفأسبابإزالة

بواسطةاإلقتصادتوجيهتتولىالمحدودبتدخلهاالتيالدولة
رأسمالالوطنية،وجلباألموالوؤ»ستشجيعالىءباإلضافةألتخطيط´´

فيمحاودايكونانيجبالدولةتدخلان،غيرالتنفيذاألجنبي،ومراقبة
ضرورة.األكثرالقطاعات
حسنمحمد،ياعوهاإلقتصادتوجيهفيالدولةوتدخل

أ~اإلشتراكيةفييرى،فهواا6الدولةدد(إشتراكية«»>ألوزاني،أحيانا
عن،يقول،تختلفاااشتراكيتنافيالمذهبللدولة،وليساإلجتماعي

والجتمعالغردإصالحإلىترمي،ألنهاالتقليديةالغربيةاإلشتراكية
ءسواوالواجباتالحقوقبينالتوازنوا~يات،وضمانالحقوقبحفظ
إنسانية´آاشتراكيتناتحديداأكثر،وبشكلاالدولة´´(~اأوللغردبالنسبة
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انون0والمجتمع0الفرتحريرالىءترميوالواقعا~فييمقراطية0و
الطبقاتجميعتخدماجتماعية،بلطبقةايةسبيلفيبأحاهماتضحي
الالجوهريالتطورعلىيقومجديدمجتمعلخلقالعملأساستملى

محكماإلجتماعيةالعدالةمنأساسالسطعيءوعلىاوالشكلي
اا8و~اا(

.~ية.سمية•.ث~.~
اهتماماتهءضمنالبشريةالوزاني،التنميةحسنمحمديضع

التربيةطىبقالواطنين،عنترشيدمعناهاالكبرى،والتي
،بل(~_وأ»أ«)الدنيةوالتربيةوالمهنيآالثقافيوالتعليم،والتكوين

العامةالشؤون~فييساهمانيمكنءحتىالبدنيهالتربيةوحتى
إختياره.فيودوايةبينةعلىءوهواإلقتراعطريق،عنللبالد
الثئييرطليقه.الشامه9او
ااالشبابالفشل،وألنءمآلهاءصانعهااإلنسانبعنصرالتهتمتنميةاي
جوالقطالتربيةشروطتوفيرأمة´افيجبكلفيالمستقبلعمدةهو

والمجتمعاألسرةبينااتعاونايتطلبء،وذلكوالغذاوالملبسوالمسكن
اا9والدولة´ا(

الولهني،يرىالنكرفياألولويةلهكانتءالذيألتعليممستوىوعلى~
طرحيفرفرالقطاعهذافيتخطيطكلالوزأني،انحسنمحما

صالحاجيالمنهانخلقحتىشبيبتنانربيانينبغيالسؤال:ااكيف
ءالبناللعملخماسوكلهاجولةال~حلةالىونقودهانهيئهاوحتى

ننس.الممد،.18
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الهد~تحديدتموالتومية؟ا´(´)().وإذاكانالوطنيةبمترماتناإيمانه
ءاااإلعتنااهظواتالتكل،وأولىوعزبمةبتصميمإليهالسيربدقة،فيجب
،امااالهنواإلرشاداتوألتوجيهاتالنصا:حوتقديماألمهاتبتكربن
فياألوليةااالبادئالطفليتلقياألهفال،حيثررضفهيالثانيةالخطوة
مبادئالى،باإلضافةواإلجتساعية´´والصحيةوالخلقيةالدينيةالتربية
المدرسة،التيهي،التيلثةالثاذلك،الرحلةبعدوالكتابة.وتأتيالترائة
إعطائهدمنالبدوالكتابة،بلالقرائةاألطفالبتعليمتكتفياناليجب
مؤسساتبموازاةيكونانيجباآلرسةالبدنية.وعملالتربيةفيدروسا

أهميةالتربوية.و~نشتدالشبابوجمعياتالشبابللترويح،كدور
المراهقة،وعلىسنوثتافية،عندواجتماعيةالشبابية،رباضيةالجمعيات
جزءاتخعصانواإلقليميةالمحليةالمتخبةوالهيئاتالعموميةااالسلطات

ميدانفيللدولةمعينةتعتبرالتيالجمعياتهز»إلعانةميزانياتهامن
تنظيميجب،كما(ااا(امتتدمإنسانيمجتمعكلفيالحياةأساسهو

الغرب.قمناظ~علىللتعرفصيفيةومذيماترحالت
التجنيديتقررانالغد،وقبللرجلالوطنيالتكربنيستكملولكي

إجباريةبصفةشبابناااتجنيدالوزاني،بضرورةحسنمحمدالمدني،طالب
األشجاركغرسءالبنامشاربعفيبإشراكهمدنيبعملللقياممعينةولدة
فوائدذلك،وفيذلك´´(((اإلىرماالسدودوتشييدالطرقتخطيطء

الشاعرالراطنتكوينالعمقوإجتماعية،وفيإقتصاديةعظيمة
لحقوقه.والمدركبواجباته

ننسه.الممار.20
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السياسيةاألطرافلكلالمغوب،البدتنموية،تهمسياسةأيانغير
يظلبرنامجآي،ألنالحكومة،لوحدها،وليسرتهابلوفيالمشاركةمن

~التابعمستقلحكوميجهازهناكيكنلمإذاجدوىاابدون
(((اااوتطبيتهبتنفيذه
األهر.ثكومؤثائما
عنءلإلستغناأطرهاتكربنمنالعصرية،البدالوطنيةالدولةولقيام
يجبشئكلالوطنية.وقبلالمصالحتغاماناليمكناألجنبية،التياألطر
نفىمنيكونااناليعقلالفرنسي،إذنظير»معبيالمفالموظفمساواة
المغربي.يتقاضا»عابكثيراكثراألجنبيويشاضىالمستوى

العملعلىاملتحغيزتشجيعيةسياسةسنيتطلباأللهيوتكوين
التطاعمنافسة،اهامالعمومية)العمومية(االدارةبالوظيفة

للعملالشابةاأللهيبعضاالجنبية،وهجرةالشركاتعليهالخاص،الهيمن
بالخارج.
نتيجةالتوظيفكانمااإلداري،فكثيراالتضخممحاربةيجبكذلك

غيراوالرشوةالسياسة،اوالقرابة،اوبدافع،والحسربيةااالحف،والمحاباة
،والعجزوالفسادالسوءعناصرمنلكثيرةاإلداابوابفتحمماهذا

والشعوولمهني،الضميرا،وفقدانء~)أفوالقصور(ء)د»»ه
والفعالية،حتيالكنائةالتوظيفاساسيكونانبدل،(ا9ااابالمسؤولية
يورعخيريابانو،ملجئاإ~يقولالثالث،كمابالعالماالدارةاااصبحت
التعصبمحاربةمنكذلكاا(ال(ا.والبدالمحظوظينالكسحعلىعطاياه

.149ص.،نفسهالممار.23
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إدارةوليستالمواطنينكلإدارةهيالسياسي،فاإلدارةوالتحيزالحزبي
معين،.حزب

فييتجلى،الذي<<الزائفد«النفوذ»التبدييمنالحدالواجبومن
والضيافأتوالبعثاتوالتبرعاتوالرحالتوالؤىآتواحغالتاألعياد

االذلكتجاوزالعمومي،واليمكنللمالإتالفذلك،فكلوالهداياوالمآدب
نطاقفيالكاملابحذريالتقشفبرنامروتطبيق)ابابتداع
ألموال´´تبذير،وإسراف،وإتالفكلمنعبالظبطمعنا»،والتقشفالدولة´ا
الدولةتقتلعيوماايتحققانيمكنه،وذلك)2(أ~ااوالخارجالداخلفيالدولة
الزائف،والبهرجة،واالرتجال،والغوضى،وعدمالنفوذسياسةعن

النرهة،ومنهاسنحتكلماذلكيؤكدانيتوانى،والاالنتقاهة´ا

حكامهمنتجعلالتيالسيرةتلكعنالمغربيتراجعلمقوله:´افإذا

ط،وتقعمهمالمف(الفشوابطابعسيادتهمالعصر،وتطبع(برامكة)
المتلفةائف،واالعايةالنالنفوذبسياسةمايسميمجاهلفيباستمرار

سياسةبنبذالتراجعذلكيتحققلمالخارج،واذاوفيالداخلفيالمهلكة
بإصالحالطالبةفإنوالتقشفاالقتصادسياسةوبالتزامواإلسرافالتبذير
ا3ءاا(~صحرافي،وسراباوادفيصيحةستظلالضرائبنظام

.(965أبريل2•مذكرة.2ال
29،ابالغرب´´،الدستور،العدد(المالياإلمسالحفيالعدالةتحقيق~..´´وسائل

.الا8الثاني،ص.القلم،الجزء:حربآ9ال5مارس



هةعانل`هة

الحركةلحزبتأسيسه،سنة1737الوزاني،منذحسنمحمدأدرك
الوطنية،فهيءالحركةالمغربفيومية،اوكمانسميهاألةالقومية،مغزى

كانءءسوااإلستبدادضدنضاالءبلفقطالحمايةضدنضاالليست
شتنبر23ءمذكرةحزبهرأسقام،علىثم،وهناجنبيا،اموطنيا
إنتقاليةمرحلةفي:الدخولوالديمقراطيةاإلستتاللمابينءوابطا1947

يحدأدستورءوإمدارالحاميةوالدولةالمغربمابينالعالقاتلتحويل
،وبمعنىبينهافيماوالعالقاتالسلطاتمختلفوينظمالسلطةطبيعة
ليسالسياسةفييقولونالديمقراطية،وكماوتأسيساإلستقاللإنجازآخرء
،هولطرحهاالناسبلوقتاختيارا،أيتوقيتها،بلالفكرةصحةهيالحاسم
نجاحفيحاسم.أ)،عاملا«.~زه«~0ءفالنرفية(«»نجاحهامدىالذي

اليمكنعوامل،بحيثعدةبغعلتتغيرانهاءمثيرالسياسيةالمبادرات
طبيعةهي،وتلكومسترةدائمةبصفةفيهاالتحكمالصراعألطراف
السياسي.الصراع
»»روحوللتفكيرءباعتبارهاللحياةلديه،اسلوباالديمقراطيةشكلةلقد
االبداععبرتهذااالنسانيحققءحيثوالتحديثثةالحداءءفضاالعصر<»
التستعارالديمقراطيةانوالتحرو.غيرالحريةقمةهوالذي

واقتراعاتوهتافاتواحتفاالتمهرجاناتليستءالنهاوالتستورد
كلفإنوأسلوبمبادىءمجموعةالديمقراطيةانصورية.وبما

مؤسساتهيفرزحضارياومجاالجغرافياءافضامجتمع،باعتباره
ءالسياسيةءالثقافيةالحضاريةخصوصياتهحسبالديمقراطية



علىالغربيةالديمقراطيةالنماذجاسقاطاليمكنءوبالتاليواالجتماعية
.التاريخيةالتجربةنفستعشلماخرى،مجتمعات
إيايولوجية،بمعنىدعوىلديهالديمقرالهيةاالعوقتكنءلمهكذا
التجدطوباويةدعوىسياسية،والالعتباراتوالتمربهألتضليل
اوقفالتيالقضيةكانتءبلالواقعأرضعلىومرتكزاتهامنطلقاتها
إسمحمللحزبوتأسيسه1946سنةالنفىمنتحررهءمنذلهاحياته
فيوفاقهمعتحريرهكبرى،ثمداللةلهالذيواإلستقالل<»»»الشورىحزب

االستقاللانبوضوحفيهاأعلن،التي(947شتنبر23مذكرةالكفاح
_««حزبالحزبإسماستبدالحينحرءديمقراطيءإلىمغربءبنايعني

الديمتراطي<>.الدستور
والدستورءمابيناإلستقاللبينءماوالديمقراطيةالتوميةمابينربطلقا
تبنيالىاألخرى،فدعىإحداهماتنغياناليمكنءاذوالمواطنةلهنيةالو

دساتيرمنكثيروتبنتهالتحدقاألمماقرتهاإلنساند»الذيحقوقأدميثاق
العالمي.اليشاقارثمرعلىفغربيميثاقواصدارءبلالعالم
السياسيالصراعءأصبحاإلستتالل،عهدانجديدالعهدبروعومع

حسنمحمدءأكدالغاربةالسياسيينالفاعلينبين،اي»»محليا<>
لبنةأولالديمقراطية،وكانتالوطنيةالدولةءبناضرورةالوزأني،على

تأسيسيمجلستشكيلالحضاري،هوالصرحهذا،إلنجازبهايطالب
هيالثانية،التيالخطوةذلكبعد،لتأتيللبالددستورلوضع

ءفيذلكءوكان~فيثانياءوالجماعيةاوالءالتشريعيةاإلنتخابات
معستصبحءوالتياألعلى»»من~»>الديمقراطيةتصورهعنءمعبراالواقع
منثورة،ء>ومجتمعاءدولةالفسادواستفحالاألوضاعتأزم

الستينيات.بدايةمنءانطالقااألعلى»»



بالعملالسياسيةالنظريةالوزاني،باوتباطحسنمحمدالزعيمآمنلتد
تحجيماليمكنخالله،إذمنالعمل،وتغتنيتوجهفالنظريةالسياسي،
بالنسبةالشأنهوكماالنظريةقوالبفيإلدخالهالواقع

ثوابتهلهكانت،بلبراغماتياكانانهاليعني.وهذالإليديولوجيا
الشورىاليقبلوالديمقراطية،فهوالشورىفيتتمثلالمكرية،والتي

يرفضالانهبالعقالنية،غيربالديمقراطية،ايملقعة~يدها،بللوحدها
تنحرف،بفعلحينهاالغربيةالديمقراطيةحتىالواجهة،بلديمقراطيةفقط
ألنهافقطليمرالشورى،واستحضارروحها،عنالقائدةالطبقةنوعية
طريقالغربية،عنصيغتهافيالديمقراطيةإلصالحالدين،بلمنءجن

<فاإلقتراعوالمصلحة<<الصالحةأدالنخبة،اي<<والعقدانحلأهل«<مؤسسة
العامالتوجهحقيقةالنكريهالعامةواقعيعكس،بفعلاناليمكنالعام
هياإلسالم،والتغيرالثابت،هواألمة،فالمنطلق،اوتأخذهانيجبالذي
نفيذلكاألمة.واليعنيذلك،مصلحةالغرب،وبوصلةعلىاإلنفتاحدرجة
يسمحالذيبالقدرإشراكها،بلالكالم<<عنالعوامإلجام<>العامة،ايدور

وعيعلىتكون،حتىسيأسياتربيتهاأفقالصائب،فيالقرارباتخاذ
عدةرتغرفبالغربالديمقراطيءالبناإشكالية،إذتعويتهاودراية،لبعد

التأسيس.مرحلةهيمراحل،اصعبها
حزبه،،دحزبنفسه،وباسمالوزاني،علىحسنمحمد،طرحهكذا
أجلمن،النضالء>الديمقرالحيالدستورأدحزبثمواإلستقالل<<الشورى

ديمقرالهيةحقيقية،وليموبالمغرب،ديمقراطيةالديمقراطيةءبنا
المجتمع،علىفيمتجدرةتكنلمإذاشيئاالتعنيالواجهة.فالديمقراطية

مشروعاإلجتماعية،ألنهاالطبقاتلكافةالمستويات،وبالنسبةكافة
التوافقيقتضيواإلنصاف،وذلكالعدلأمسملىاإلجتماعيللتعايثو



األمةافكرهأساستشكلالتيالكبرىالمبادئمنمجموتمةعلىالضمني
نضاالخاضالترابية،وطاالوالوحدةالدستوريةالشورى،الملكية:المغربية

الثالث.انجبهاتهذهمستوىعلىمستعيثا

الءنظراالصالحةالنخبةقيادتهاءتتولىلديهالدستوريةطيةوااليمقرا
األهدافعنوابتعادفسادالغربية،منالديمقراطيةإليهآلت

»حريةعدالة،الفرنسية،من1789ثروةبهانادتءالتيالتحررية
باألهدا~يفي،ال،بفرنسا1هك8دستورتبناهالذيالعامء،فاإلقتراعوإخا
تحددالتيهيالغايةالحاكم،إذالطرفأهدافلفرضوسيلةءبلالمعلنة
الوسيلة.

بابمن،فذلكددنخبوي»دبأنهالوزانيحسنمحمدمواجهةواليمكن

تراتبيةدوننخب،ايدونلمجتمعالوجودلغوالعوام،إذ

األعمقءبالغهوم«دالنظامد«سيادةهوالتراتبية،اياجتماعية،فالجتمع
األفرادسلوكتظبطالتيوالعايييالقيمالنظام،نسقلصطلع

محالشعبوبة،إنالديماغوجنيةهويكرههكانماءإذوالجماعات
كاذبة،عا،بوعودأحالمهاودغدغةالجماهيرمغازلةتعتمدالتعبير،التي

الحزبيةالصراعاتمتاهاتفيجهابناإلحباط،اوفيغالبابهايلقيها
الضيقة.
تمارسهلماللسياسة،مغايرمغهومالوزانيحسنمحمدللزعيمكانلقد
مصارحة،ويجبللحقيقةممارسةالسياسةيعتبركانالوطنية،فقدالنخبة
انعكاسإالهوماالسيانيمرة،وخطابهالحقائق،ولوكانتبكلالجماهير

انه<<ءدخطأ»كانالقناعة.فلربماهذهتعكسوخطبهلقناعاته،فافتتاحياته
مسموع،فمابصوتالسياسيتينوالممارسةالتفكيرمارس

طر~منقولهعاديالمغربية،شيآالسياسيةالطبقةاليقال،عادة،لدى



،فخرج<»زمالكمنأكثر«ء-~بحاكانالوزاني.لقدحسنمحمدالزعيم
قستقاكانبا~ب.وإذاالسائدةالسياسيةالمدرسةطبيعةعن

كالر،عنن.هبالغرب،يبحثالديمقراطيللنكوائداكان،فقاتمصره
حديث،لمغئود.وداتمياءهتمثالألمجتمع•الدولةفيالفكرهذاتجذير

لخدمة~نصو~الحقيقة،فهيعاوسةلديهتعنيكانتوالتيهللسياسة
الحلأهلوءءالشورىكانتثمءوهنودنياهادينهامصالحءفياألمة
مرتبطةالمعنىبهذاءوالسياسةالديمقراطيةلتصويب،ضرورة»>والعقد
.عضوياارتباطاباألخالق

الحركةروادأهدالوزاني،باعتبارهحننمحمدأنإلىباإلضافة
المغربيالسياسيالنكرفيحديثةمغاهيمإلنبثاقءأسسالوطنية

هنالسياسي،الثورةوألعملوالد~اطية،النغبةكالقومية«الشورى
بلورةوتعيدتناقشهاالسياسيةالنخبةمازالتوالتي،وغيرهااألعلى

رحيلبعد،رغمتحللممشاكلءايراهنةقضايا،باعتبارهاهضا~نها
سنة.بعشرينالوزانيحسنمحمدالزعيم





~624~6830
.النرنيمتعمارااليدا%ائرفيمتمرط

~555ا~8ال9
إيسي.معركةفيفرنساأماماسكريةا~بهزبمة:ئشت4

6276~~86)
~بقتضاها،وتونىفرنسابينماباردواتفاقيةإمضاء:ماي(2

.القرنيةاكمايةتحتتوس
324)•6~69

نرفتبمقتضاهاأوربيت،«ولة18بينماابزيرةعتدإمضاء>يناير66
لفرنسا.االمتيازفيهاالمغرب،يكونملىدومةحماية

63~0)69
فاس.التهامية،بمدينةالوزانيةةالوزاني،باألسحنمحمد.ميالديناير67

19(2ا(330
المتنةفياالسبانيالنفوذوامبانيا،لتنظيمفرنامابينإتفاقيةئوئمر.92
اكليفية.
.ائغربفيالقرنيةللعمايةمساكفاسمقدإمضاء•هاوس3~

332)•6964
األ«لى.العالميةامحربإندالع

6922ا1340
ومأنوال.تمعركةفيبيافالكربمعبدبنمحمدإنتصار:يوليوؤ97

الريفي.الكريممبدمحمداالبلإسسالمتاريخإلىالرفجمهورية
كمال.مصفىبرآسةاتركيةريةابمهوإمالن
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الحرةبالمدرسةبباربس،يلتحقلورباالباكاعلىالوزانيحسنمحمدحصولبعد
للعلومالوطنيةالمؤممةالىبعدفيماتحولتالسياسية،التيللعلوم

الصحافةفرانس:معهددوالكوليجمحاضراتمتابعةعلىالسياسية،ويواظب
شمالطلبةجمعيةتأسيسفييشاركالسنةنفسالشرقية.وفياللغاتهومدرسة
بفرنساالسلمينإفريقيا9.7لط.1.تط.9.7سنة~(.العامةامانتهاسيتولى،والتي
.1أل28

ررمممم~رر

المناطقفيللعدليةالنظم،الظهيرالبربري»<أدالظهيرمعارضةخضمفي
سيعتقلإثرهافاس.علىشعبية،بمدينةمظاهرةيقر>الوزانيحسنالبربرية،محمد

منابلألمتوبةالىتازة،باالضافةالوطنيين،بمدينة،الزعمابعضاشهر،معثالثةلدة
تظلميةبباربس،رسالةالوطنيينمنجماعةمعالبغدادي.وسينشرابنالباشالهرف
فيلفرنساالبربريةالسياسةءأخطاالغرب.اوملى:عاصفةمسلمأدبربريباسم

المغرب><.
أل_(ط~_الأل_

تحريرهيئةالوطني،يشكلونالشبابمنثلةجانبالىالوزانيحسنمحمد
لونكي،جانووبيرإدارةيوليوز،تحتشهربباريسمدرتالتيلحلداء»ءاىهمجلة
البربرية.السياسةحولمتآالتسلسلةبهاسينشر

ألأل_(•(الأل8

>>بالفرنسيةوطنيةصحيفةاوليصدرالوزانيحسنمحمد:غشت9)4أ»»ءه0د
)دددم«ءدد0ادد000الموالي.بعدهاء>جنبي8فيتوقفتبعدماعددا18منهاد»،سيصدر
)اصد.،0»ثه»دد»اد»ال-<<)ءءه)دمددءمالحمايةادارةلهرفمنبدورهامنعت،والتي

.1934مايشهرالفرنسية،خالل
ر~رمموىور

الفربيدد،محمدالشعب>أمطالب>فترتصيغالوطنيالعملكتلة:دحئسر
الوقتنفرالفرنسية،وفيللحكومةيقدمانهالجليلعبدبنعمربرفقةالوزانيحسن
بالغرب.الفرنسيةالعامةولإلقامةيوسفبنمحمدسيديللسلطانيقدم



ىوررمىىرو
الحمايةبمنطقةالوطنيالعملكتلةاسمالجنوب،تأخذفيالكتلةءئراير(

رسلشهرماالوطنياليشاقلمقرراتتبعا،الشمالكتلةعنلهاالفرنسية،تمييزا
يروم
حسنمحمدءإمضامعارضة،تحتبرقياتبإرسالتكتفيالكتلة•ماي(9

الفاسي.وعاللالوزاني
.بفاسوفصومامغربيةمدنعدةفيإفراباتءيرئيه
إفريقياشمالطلبةجمعيةمؤتمرانعقادمنع•أكتوعر.~~8(

الشرفيةالرئاسةالسلطانية،المنطقةوطنيوارفضبعدمابغاس،بفرنساالمسلمين
رئاسةتحت،بتطوانسينعقدالمؤتمر.وتونبورالجنرالالفرنسيالعامللمقيم
االالجنوبكتلةتمثللنبيدير.بيغاالسبانيالعامالمقيموالسلطانيالخليفة
.)بوعيادالحسن(بمالحظ
استبشربفرنساالحكمالىالشعبيةالجبهةوصولبعدءأكتوعر8ال

لنذلكرغم،المستعملةالمطالعهفيمطالبهم،فاختزلواخيراالوطنيون
الوطني،جدولالعملكتلةحددتوالتمع.بعدما:الرفضاالدارةموقفيتغيي
؟بسالنوني«نا:بغاستبرانو:المغربيةالمدنمختلفهفيوتجمعاتانعقاد
محمد،ءالزعمامنعت،واعتقلاألخيرةالتظاهرةأنغيرء.البيضابالدارفونبر14

.اليزيدي،ومحمدالفاسيوعاللالوزانيبلحسن
للوطنييناصدقاءتضمكانت،والتيبفرنساللسلطةالشعبيةآجبهةتسلمفرغم
منسنةبهم،بعدحذاعاآمالهمفيبتاشتراكيين،فإنهااغلبهمكانوالذينالغاربة
ومواجهاتمطامراتخاللمنالغربيةالوطنيةقوةإظهارالىوالترقب،اإلنتظار

ءالبيضابالداررمضانشهرمنالجمعةيوم،داعيةمطامرات:فونمر89
،بسال،بالرباط،بغاسواعشاالتمظاهراتتبعتهاءالزعماإعتقالبعديومان
هإليوجد،معتتل181بينمنبفاس،مناعالمعتقلينوبتازة.أغلبيةبوجدة
.القرويينبجامعطلبةواآلخرين،مانع

التواجدالىالطالبمنعبر»انتقلت،المغربيةللوطنيةقربازخماأعطىالحدث
.الفعلي
.فتاباتتأسيسمنبةالمغاريمنعظهيرصدور:أجنر89

م_~.م~__.

>اخلخالفاتبعدالوزانيحسنمحمدبزعامةالقوميةالحركةميال>:يناير
<.الشعبأدعملوجريدةالعربيةباللغةددالدفاعددجريدةالوطني،وامدرهاامحزب
الوزانيحسزمحمد،بقلمالقومية،<أدالحركةاكركة.حال،لسانيالفرنسيةباللغة
ددالدفاعدد.معيفتهاالغربية،فيالحقوقميثاقتنشر



الحماية،بعدسلطاتمع،المواجهةجماعياالوطنية،تقررالحركةقيادة:شتئر
عنيفةمظاهراتسلسلةبفرنسا.تنظيمالشعبيةالجبهةوعودتحقيقمتاليأس
دفعالشهر،ممانفسفيوبفاسشتنبر:باهميسات24شتنبر:بمراكش2بمكناس
عاللومحمدالوزانيحسن:محمدالوطنيةالحركةزعيميننميالىالحمايةسلطات
واليةعنداك15مايشهرإالتحريرهمايقعولن.1937فونبرشهرخاللهالفاسي
تأمالتهتدوينفيالوزانيحسنمحمدسينهمكالكوسط.خاللهاالعامالمقيم

والحربالنفيظروفالديمقراطي.ورغمتطورهوأفقالمغربواقعحولودراساته
والمجتمعاالسالمد»:«داالسالمفيالحكمحقيقةاووالدولة:دداالسالمفسيكتب
الدولة»<.وسلطاتالنمرأ««حريةوايطاليبرنكتابوترجمةوالمدنية<<
حسنمحمدءالزعماونفيفاس،مدينةوسطتطوبق•أكتوعو89

الفاسي.وعاللالوزاني
وفاس،ضدالرباط»جدة،،مراكشارالبيضاء»بالدمظاهرات:أكتوعر89
الوطنيين.الزعماءاعتقاله
ءإلقاالرميف،بعدهالقرويينبمسجدءربفاسالوطنييناجتماعءأكتوعر8•
عنيفة.مظاهرةفيالمملونالوطنية،سيخرجالخطب

إسالميةثانوية.وفتحالقرويينإمالحيتبنىيوسفابنلجامعالعلميالمجلس
بمراكش.

رورمموررر
معمدالوزاني.وميرزقحسنلمعمدالبكراإلبنالعرب،مزميالد:مايألا
وسعاد.:حوريةإسيمليممااطق،طفلتينالحتاالوزانيحسن

ر~ور0ررمم

(مبدالوهييناأللمانى،بعضالمازياجيثرهرفمنواحاللمافرنساهزبمة
لهعةتلعقا.إسبانياببرليناألالنبالقادةيمالنبالنريجواحمديمرالطرالخالق
نفوذها.ست

6944ا7363
التوميةافركةيناير،ااعريضةاالستقاللحزبامدربعدما:يناير(0
حيثبالديمقراطيةهباالستقال(المطالبةعريضةالخامسمحمدلهالمغفورالىترفع

فيالفوبعليهيتوقفالذياالمالححركةبرعايتهيشملانجاللتهمند،التمست
البال>فيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظامإحداثالسديد0لنظراخله،وتكل0

وسائرالمغربيالشعبعناصرسائرحقوقفيهتحنظبالشرقاإلسالميةالعربية
مختلفمناخرىعرائضالعريضةاكميعدد.ستعضدواجباتفيهطبقاته،وتحدد

الغرب.مناطق



أدحزبالمنفى،يؤسسمنوعودتهتحريرهالوزاني،بمجردحسنمحمد:ماي
إقامةأجلأدمنوالديمقراطيةاالستقاللهمابينربطواالستقاللدد،الذيالشورى
مدرتالتيالعام<<أدالرأيصحيفةدستورية<<.ليبراليةملكيةإطارفيديمقراطية

الحزب.حاللسان،ستكون6747ابريلفي
م~ورمررمم

الفرنسيةالعالقاتيخصفيماواالستقاللالشورىحزبمذكرة:شثئمر8_
وانتخاباالستقالل:والخارجيةالداخليةالوطنيةالسيادةاسترجاعأفقفيالمغربية
النخبةداخلكبيروقعلهاسيكونالمذكرةللبالد.هذهدستورلرفعوطنيمجلس
االستقالل.ستظلمابعدوعناالستقاللمضمونعنتتسائلبدأتالتيالوطنية
سنةالغربيةالقضيةتدويلحينواإلستقالل،إلىالشورىلحزبالعامالتوجهأرضية

.175ا

االممفيالمغربيةالقضيةلتدويلالفوبالوزاني،يفادرحسنمحمد:ئشت
سيوقعاالسالمية.حيثوالدولالعربيةالجامعةفيالغربيةللقضيةالتحدة،وللدعاية

الوطنية.وسيشاركالجبهةميثاقالمغربية،علىاالحزابءزعماجانببطنجة،الى
الكريمعبدبنمحمداألهييبزعامةالعربياهغربتحريرلجنةتأسيسبالقاهرة،في

اإلنحيازعدملدولباندونغمؤتمرالعربية،وسيحضرابالمعةاشغالفيالمطابي،وكذلك
ليبان،خاللإيكسرمحادثاثفيسيشاركبسويسرالوزانءومن1955ابريلشهر
حزبه.لوفدالالزمةالتوجيهاتءاعطاطريقالسنة،عننفسمنغشت
ينايرشهرخاللالوطن،االأرضالىالوزانيحسنمحمدالزعيميعودلن
غشت2العام(منذونصفاعوامخمسةمدةاقامةبعد1957
وطنجة.)بالتاهرة،نيويورك،~(95ا

_~..م_...
بخلعفيها،يطالبونوباشاقائد287عريضة:ئشت8~~يرئيهالال
محمدلهالمغفورنفيسيتبعهالذييوسف،الشيآبنمحمدسيديالسلطان

مدغشقر.الىومنهاكورسيكاجزيرةاألضحى،الىعيدغشت،يوم20الخامس،في
.__~~.~~_

المننى.منالملكيةوالعائلةالخامسمحمدلهالمفغورعودة:ئوئمر89
االستقالل،برئاسةعهدفيوطنيةحكومةاولتشكيلعناالعالن:دحئر•

البكاي.مبارك
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.المغرباستقاللعناإلعالنئرئمر.(9

مصر.علىالثالثيالعدوان
.رسمياالمغربباستقاللفرنسااعترافه•هاوس8
النطقةلتعودالغربباستقالل،رسمياتعترفإسبانيا•أمويل•
.الوطنحظيرةالىالدوليةطنجةمنطقةبعدهاومن،الخليغية
أشغالهسيبدأالذياالستشاريالوطنيالمجلسءإنشاظهيرمدور:ئشتأل
.توجيهيملكيبخطابغشتيوم

اليرسي.لحسنشدالةتمرد
الشورىحزبفيهايشاركالثانية،لنالبكايمباركحكومة:أكترو8~

واالسشالل.
م_~.•~__.

اإلقليم.بتافياللت،عاملوبيهيعديتمرد:يناير8(
الثامنميالدهعيدبمناسبةللعهدالحسن،ولياموالياأل~يوليوؤ:9

ألفحى.عيداوافقوالعشرين،الذي
الضروريةالشروطحولواالستقالل،مذكرةالشورىحزبتقديميوليوؤ:79
سليمة.انتخاباتءإلجرا
النتأبي.التعددظهيريوليوؤ:8كا
ء.للقضااالعلىالمجلسءانشاظهيرشتئر.8~
محمدلهالغفورالوحدةد»ءسيدشنها،أدطريقعمليةإنطالق•شتئسر~ك
.الحسنموالياألميرفيهايشاركءاعنامس

تمحيثلهااجتماعأولتعتدالتعليمالصالحالملكيةاللجنة•شتئر
التعميم،التعريب،التوحيد،:التعليميةللسياسةاألساسيةالمبادئعلساالتناق
الغربة.
إدارة،تحتءما0ء»ه_ئه_0»أ)هبالفرنسيةواإلستقاللالشورىحزبجريدةمدور
جلون.بنالقادرعبداألستاذ

.~~.مم..م
اإلفريقيالتضامنمؤتمرفيخطابايلقيالوزانيحسنمحمديناير:



بالقاهرة.اآلسيوي،المنعقد
ء.البيضابالدارباشكومهرجانفيخطابايلقيالوزانيحسنمحمد
.)وسورياممر(اتحادالمتحدةالعربيةالجمهوريةميالد
العراق.فيانقالب
ء.والمعرانياموريتاوزارةءإنشا
الغزالن.لمحامياالخامسمحمدزيارة•ئمراير25
.المغربعنالفرنسيةالتواتجالءبداية:هاوساأل
لحزبهالعامبالفريج،األميناحمدالحاجدءاالنسجامدد.برئاسة:حكومةامريل(6

وشخصياتاحرفانالمحجوبيجانبواالستقالل،الىالشورىاالستقالل.حزب
المعارضة.فينفسهااخرى،وجدتسياسية
فيسنواتستإقرار،ء>التعليمأدإمالحلمشروعتطبيقا•ملأمى25
195ك~1754منةرونيكراالبتدائيتالميذجميع«أوجعلخمس،بدلاإلبتدائي
استعمالالىالعودةوالمستوىتحسيناجلمنوذلكاألولى،الثالثةالسنوات

المالحالملكية.اللجنةمعرمةكانتالتيالسنواتهذهعلوم،فيالفرنسية،كلغة
ابتدائي،فياألولىالسنةمنذالفرنسية،اللغةاستعمالالىالعودةتقررالتعليم
منوات.ستإلىاالبتدائيةالدراسيةسنوات،وتمديدوالعلومالحسابتعلم

المغرب.الىفايةطرعودة
الديمتراطي.المرحتشييدخطواتاللكفيهيحدأملكيخطاب•ماي9
الشورىلحزبالعادةفوقالوطنيالمجلس:انعقادشتئسر2ال»(9

المجلمر.امامخطابايلقيالوزانيحسنفاس.محمدبمدينةواالسشالل
الوزانيحسنمحمديدعرهالعامة،الذيالحرياتظهيرمدور:ئوئر95
واالستقال(.الشورىحزبرأسهاللمعارفة،وعلىالحرية»«،انتصاركبيرد»ميثاق
بالفريج.احمداكدجحكومةاستقالة•دحئمرأل
حزبانشتاتابراهيم،بعداللهعبدحكومةتشكيلعناالعالن:دحئمو24

الشعبية.للقواتالوطنياالتحادحزبميالدعنالحقااالمتقالل،سيعلن
~_~.م~م..

الريف.تمردمعاالنهاء•يناير
الوطنية.للسيادةالملكتجسيديعلنملكيميثاق:ماي9



الشورىلحزبالسياسيالمكتبءاعضامنعددانفصال:شثئمو9
معالوزاني،ليؤسسواوالتهاميبوطالبالهاديوعبدسردةبناحمد:واالستقالل
علىاستحوذواانهمذلكعنالشعبية،ونتجللقواتالوطنياالتحادبركةبنالهدى
أمل.ومطبعةالعام»»أدالرأيجريدة
واإلستتالل،تحتالشورىلحزبالعامالوطنيالمؤتمرانعقادشثئمر.8~~(9

بالمؤتمر.خطابايلقيالوزانيحسنانقالبيد»،بغاس.محمدمجتمعسبيلشعار:ددفي
م~~.م.م_.

سمورالدحزبليصبحاسمهيغيرواالستقاللالشورىحزب:مئايي8
المغربيستعدالتيأدالمرحلةبالغه،مع،حسبمنسجمايكونالديمقراطي،حتى

محمدلهالمفغورالموالي،يعلنماي23الديمتراطية»ء.وفينحوسيرهفيالجتيازها
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البرلمانأوالشورىمجلس.ثانيا



الغربيةالديمقراطيةنقدفي:الثائيالممحث

الشعبوقثيليةالحكومةأوال.

األمةوسيادةالناخبةالهيئة.ثانيا

الجديذةالديمتراطية:الثالمثهأكمحث

القياديألنخبةدورأوال.

الشعبيانوالتأييدالمساندة.ثانيا

العاهةاحرباتالسياسيةاألحزاب.ثالثا

.االنتخابرابعا

نميرالتاالقسم
طمراكمنا.نقل´بأل

ادهلمرمنألوهنيةا.هلواميةالألثو.ةأو

4«أالنقالبيةأإليديولوجية:األولا~
4«النهوم:األو(البمشر
«الوالتغييرالتعولإرادة:الثانىألبث
ددوالشعب<<اللك>دثورةبعشرأوالوطنيالمعاق:لشرألثاالبث

»07الوطنيةألخيبة:ألثانيالفصل
سوءأواستغالالأصبحالذياالستقالل:األولألبحث
(7ةبيرواالرتجالألتد

687والمجتمعالدولةأزمة:الثانيالبحث



الوطنيةألدولة:الثالثالمصل
اإلستقال~مهدفيالدولةأزمة:ول9االمبحث
الديتراكيالوكنيالميثاق:الثانيالبعث
الوطنيةاهكومة:الثالثالمبحث

وألتقدمالرقي.:التنمية:الرابعالفصل

الزراعياإلصالح:األولا~

التصنيعسياسة:الثانيالبحث
البشريةالتنمية:الثالثالمبحث

التغييرطليعةالشبابأوال.

األطرتكوينثانيا.

1ك؟عامهخالفه

وههادحياة•الوؤائر.هسؤمحمد
الكبرىاألحداثخاللمنالوزانيحسنمحمدفيابيوغرا
15_المغربتاربحفي

اااهوالراحنالمصادر







لبننتاهالندارا

ا99الأل7097:ر~ا~نرفياإلإلاع


