
الورابنىمحأحن` 9د



ارهتؤروالر~ابرال





الوزامبىمنمحمد



الولىالطيهتا

محفوظةوألنقلوالترجمةالطبعحقوق
الوزانيحسنمحمدلمؤسسة

(المغرب)فاس_فراجالدكتورزنقة5

ه)هو/»79القانونياايداعرتم



وجهادحياةكتاببنثمرالوزانيحسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
للطع.اإلعدادقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربمللةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأ~ىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأمالت،دواساتسلسلةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةاإلسالمأولهأ:أجزاء،ستةفيكذلك
والثاني:الصحراء؟فيالسحيقبمنفاهألفهوقداإل~م!شي

وقدقامالدولة<وسلطاتالفردحريةوايط:«يبون_كتابترجمة
أثناءوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد
الدستورفيوالثالث:أيضا؟بالصحراءالمنفىفيمقامه

بعد...والمجتمع.السياسةفيوالرابع:والبرلمان.
خاللبهاقاموأبحاثومداخالتتأمالتوهياالستقالل،
اإلعالموالخامس:االستقالل.فترةمنليناألوالعقدين
فياآلخروبعضهابالمننىفصولهبعضحرروالمدنيةوالمجتمع



مراسالتكذلكوهيوطنيات:والسادمى.االستقاللفترة
فيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطنيةبالحركةتتعلقودراسات
.مختلفةفترات

مسوداتها،فيالكتبهز»تركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير
ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدفيماالمؤسسةوستقوم.منهاعنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمدمقاالتمنمجموعةبنشر

وناواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةجزءين)،(فيالفرنسية
.الصحفية



واألملوبءااليمقراطيةوالوسيلةءالطبيعيةالطريقة_ا
المنتخبالتأسييشيالعبهووالمنشودالمألوف<الدستوري
نزيهأ.وحراعامآءحقيقيأانتخابا

ولخروفشورطبأذالمسلكهذاسلوكعلىيعترمىوقد
وفاعاألنيمتونرةتكوزماأبعدهيالرعهذامنانتخابات
هذامالالمغرب.نيتودالتيوالعامةوالسياسيةاإلدارية

نادواإالسليمةتكنلمألتياألخيرةوالترويةالبلديةاالنتخابات
هعيحآيكوذأذيمكنالاآلذيجريانتخابفكل.جداجدأ

الحقيقيةاإلرادةعنالتعبير~منالعرفيةالتاثجإلىويؤدي
لالحبين.

الالمغربفيالناخبةالهيةبأذذلكعلىيعترضتدكما
نظفييستحقوذاألينوالمواطناتالمواطنينجميعاليومتمل

هوهذافيوالسببالهية،تلكنيأعضاءيكونواأذالقانوذ

فبطمنالتمكنوعدمالناخبينقوائمفيالتسجيلإجآريةعدم
باورهيزالماالذيالمدنيةالحالةنظامطريقعنعددهم



يصحفالتامة،ليستكله.هذا_بسببالناخبةفالهيشةاختياريأ،
يعترضقدوأخيراالمغربي.الشعبلرأيممثلةوحدهاتعسأن
وتحريرهلالستقاللنيلهعن~بالرغمالشعببأنذلكعى

السيادةهز»حقوقممارسةمنيمكنلميزالماالقومية_لسيادته
عهدفيفكأنه،القومية،والسياسةالداخليالحكممجالفي
علىقادروغيرالسياسي،للرشدأهلغيرشعبايعتبرستقالل،اط

ماأشبهوضعيةفهوفيبنفسه،نفسهوحكمالعامة،شؤونهتسيير
منيفلتلمبأنهالشعورفيهيقويالذياألمربالحجر<تكون
تعاملهفتثتماداخليةسيطرةتحتليقعإالاألجنبيسيطرة
واالستقاللللتحريريعدلموهكذاومحجور.قاصركشعب
منالذيالمدلولذلكواقعه_فيأوالشعبمفهومفي_سواء
ذكراهانحيالتيالثورةهز»والشعب،الملكثورةكانتاجله
اال~ل.عهافيسنةكل

والديمقراطيةالطبيعيةألطريقةالمغربيلكلم_واذا2
نشدهاوالتيدساتيرهاوضعفياألممألفتهاالتيوالدستورية
الدساتيرأنهذامعنىفهلهنها،يتمكنأندونالمنوبيالشعب

أخرى؟.بطرقتوضعأنيجوزأواليمكنال

منتتفاوتوهياألمم<عندتختلفقدالطرقإنالجواب:
اختيرتالتييقةالطأماوالشعبية.الديمقراطيةصفتماحيث

بانتخابتقضيالتيالديمقراطيةالطريقةنقيضفهيللمغرب
ستور.لللتأسيسيمجلس

كماالطريقةولهذهالتعيين~طريقةهيالمذكورةفالطريقة
ومساوثها.محاسنهالغيرها



وغيرالديمقراطيةالطرقبينألمفاضلةبصددولسنا
بالطرقإالنأخذالودستوريينكديمقراطيينفنحنالديمقراطية.
أسلمأنهاوالعتقادناوأفضليتها،بصالحيتهايماننا9الديمقراطية

لهاكانتإنوأخطاءمساوى،وآقلهااإلطالق،علىالطرق
وأخطاء.مساوى،

النظامنوعأيضأوكدستوريينكديمقراطيينيهمناولكن
وشعبها،البالدبهستظفرالذيالدستوروحقيقةالديمقراطي،

لوضعالديمقراطيةالطرقاتخاذمنحرمناإذإننا،أخرىوبعبارة
التيبالطريقةنهتممماأكثروالنتيجةبالغايةنهتمالدستور،
البالدلصالحالنتيجةهز»وادراكءالغايةهذهلتحقيقمنلكها
هذافإنمرضيةوالنتيجةحسنة<الغايةكانتفإذاوالشعب،
المتبعة.الطريقةفيشفيعاسيكون

التيالطريقةحولمنقسمالمغربيالرأيأنفيهشكالومما
هوالخطيراالنقامهذافيوالسببالدستور<بهاسيوضع
ماالديمقراطية_ومناهجومبادىءبأفكارالتمسكعلى~زيادة
تحقيقمنالعامالصالحيتطلبهوماومخاوف،ظنونمنيساوره

جوهرامثالأحسنعلىالمغربفيالدستوريةالديمقراطية
معنىفليسالمنشودةالديمقراطيةالطريقةتتحققلمواذاوشكال.
عيوبهاولهامحاسنهافلهاكلها«وشرعيبالتعيينطريقةأنهذا

حدأقصىإلىعيوبهامنالتقليلويمكنالطرق،منكغيرها
وهينتائجها.ولىعلىومالحاتتحيناتبإدخالمستطاع
الغايةأنذلكستور،اللمشروعوضعبهسيناطالذيالمجلس

تمتازماجميععلىالمعينالمجلستوفرفإذاالوسيلة.منأهم



محكمنظاممنالمنتخبة،التأسيسيةالمجالسجميعبه
الطريقةفييشفعهذافإنالعمل،و~يةواسعواختصاص
المجلس.تكوينفيالمستعملة

انتخابحولجديدمنوالنقاشالجدالفتحفياآلنخيرفال
مجلسوجودوهوالواقع،األمرآمامفنحنالمجلس،تعيينأو

فييجديالاختالفولكنهشأنه<فياآلراءتختلفمعين
يكونوأنوعمليين،واقعييننكونأنيجديوانماالواقع،
ينظرولكنموركمإلىينظالاثه(إنناصععملذاالمجلس

الديمقراطيالنظاموشعبهاللبالدفنحققأعمالكم)،إلى
ينبغي:بقوليآعنيولستالسليم.الحقيقيوالدستورالصحيح،

نطرناوجهةمنتنخلصآنيجبأنهوعمليين،واقعييننكونآن
التعصبعدمأعنيبلالدمتورءوفعفيالسميمةالديمقراطية

الملوبواالحترازالتحفظكلإبداءتعالطريقة،يخصفيما
عيوبمنفيهامااجتنابفيوالسعيالمتبعةيقةالطحول
و~فية.طيبةالنتائجلتجيآ



لوضعصالحذاتهحدموفيهلالمجلس؟حقيقةهية_ما
البالصالحيةالحكمولكننعم<أعضاؤه:يجيبقدالدستور؟
فهوالذيالبالد،فيالعامالرأييهمبلوحده،المجلسيخص
يعنيالسيوضعالذيوالدستوروعدمها،بالصالحيةيحكم

أوللمجلسالشعبفحكمالشعب،يعنيبلوحد«،المجلس
وأنخصوصاالفاصل،والحكماألساس<هوالمجلسعلى

قولهليقولالشعبعلىالنهايةفيسيعرضالدستورمشروع
الدستوربوضعيتصلماكليكونبأنيقضيوهذافيه،الحا~

علىوقاثمأالشعب،لرأيمطابقأ.المجلسوخاصة~
رضاه.

بدال.متنوعةالدساتيروضعه،يرادالذيالدستورنوع~2
.)6رقم(مؤالالمنشودستوراللنوع~يامن

تأسيسيمجلسبمثابةيعتبرهلالمجلس<اختصاصات~3
رسميةلجنةإالليسأووالنفوذ؟واالختصاص،<الفظا»حيثمن
وفيالمسؤولينوتوجيهإشرافتحتتعملبالرسميةشبيهةأو

آا



.لها؟يحادونهالذيالعالتى

بينهمانعم،المعين:المجلسال،التأسيسي:_المجلس4
والحلالمجلس.تركيبفييتخذلموسط،حليوجد
التأسيسيالمجلسوسلطةاختصاصيعطىأنهوالوسط
المعينالمجلسفيمايصلحوبهذاالمعين.للمجلسالمنتخب

وعيب.نقصمن

مالحيتهتطرأساسيةعيوبعلىيقووهوكماالمجلى.5
المحقة.الدستور

سيكونأوالدستور.الممنوح؟بمثابةستورالليكون_هل6
منيكونبلللحكومةفيهتأثيرالحرآوضعآموضوعادستورأ
.األمة؟عناصرلمختلفالممثلالمجلسإنشاء

ونياالستعمار،منالتقررسبيلنيبكفاحهالشعب،اذ.7
وانتزاعواالستقالل،والحريةاليادةنيحقوقهاسترجاعسبيل
آنهملىبرهنتداالستعمار،مخالبمنوعرشهوآسرتهالملك
راشدا.شعبايعتبربأذجديروأنهأبي،واع،حر،0ناهضشعب
منأنتجهولماالتحرري،الكفاحلذلكيكوذعمليمدلولوآي

هذاكلحققالذيالسهبيكنلمإذاوسيادةوحريةاستقالل
بجمعممتعأوالواقعالحقيقةفيأمبحقدوتضحتهبكفاحه
لمهذاآذالمؤسفومنأهور«؟زمامعلىتابضاوحرياته،حقوقه
الذياألمراالستقالل،عهدنيوموفيةتامةبكيفيةيتحقق
الحياةنيفالبدءوخيبة.وقلقأاسيا>الشعبنيأحدث



تشريعيةوسيلةإالللشعببالنسبةيكونأنيمكنالالدستورية
منهاوالسياسيةءالحاليةالفاسدةاألوضاعمنبهللخروجفعالة
مناالستقاللعهدفييعانيهمماولتحرير»ءاألخصعلى

ولتأمين)8~ه1أ.د>أ«ههلمواستغالل،و~)أد»«»هه(هاضطهاد
علىالدولةولتنظيمإليها،الفسادعودةمنالعامةحياته
للحكمالضامنةالديمقراطيةمنءومتينةوسليمة،واضحةأسس
تجديداالجديلالدستوريكونأنيجبوبعبارةالمنشودىالصالح
كانإذاإالكذلكيكونولنءاألمةحياةجوانبلجميعجوهريا
أخرىوبعبارةوشكله.جوهرهفيالصنعومحكمالوضعسليم
معنىبكلواألمةالبالددستورالجديدالدستوريكونأنيجب
التحرريةبصفاتهيمتازمحيحاديمقراطيادستورأايءالكلمة

والميادةالحريةمعانيالدستوريحققوحدهوبهوبهذاوالتقدمية<
يمتجديدنظاملهمافيصبحءواألمةالبالدلصالحواالستقالل

يريدهماهوهذامتينة.قويةبصلةالدستوريةالديمقراطيةإلى
إلى~ا~يالدستورهوهذافهلله،ونريدهءالشعب
.وضعه؟بمهمةالمجلس

~~مالدستور

.9الدستوركيةرلالا

اإلسالم._تعاليم2

هواإلسالمفيالحكمونظامالدستوريةالملكيةمدلولفهل
نطاقفيوالحكمالسياسةلفلسفةالمطابقالحقيقيالمدلول

وتطبيقأشريعةاإلسالمولمذهبالحديثة<الدستوريةالديمقراطية



وبعبارةاألمة؟شؤوذوتدبيرالعامة.والواليةالشررىمجالني

أوفياءسكوزوهلمعأ<المدلولينفيمتفقوذنحنهلأخرى
وخدمةالدستور،وضعنيسواهادوزبهاومقيدينلمقتضياتهما

.العامالصالح



األق)(ميلوالسورىميس

التركيب:

الترشيح.أساسعلىلالنتخابضرورة_ال
الجملة.فيموفقةغيرنتائج

فيالغربتقليدعنواالبتعاد_صحيحتمثيلإيداع.يجب
لغيره.تصلحوالله،خلقتالتيأنظمته

المجلس؟يتكرن_كيف

والمواطناتالمواطنونيتوالهالذيالعاماالنتخاب_بال

حسنوهو~االنتخابحقيقةيعرفونالءأميونوأغلبهم
األحزاب.هي:أخرىوسيلةإلىيعمااالختيار،

تنظيمعلىتساعلوبصفتهاباألحزابيعترفستوراللأن_بما

السياسية»االتجاهاتتمثلبهذاوأنهاءالمواطنينوتوجيه

باختيارإليهايعهدفإنهالبالدفيوالعمليةالفكريةوالتيارات
شرعآالمطلوبةوالشروطالمقاييسأساسعلىالترشيحعناصر

متساويةوبنسباألمة،فيوالعقدالحلوآهلالشورىأهلفي

قوةتمثيلهوليسالمقصودإذوالمباهاةالمنافسةتنتفيحتى

5)



شرالعنأأحسنوا~اجبهااالستعانةولكناألحزاب،
تعقدأنلألحزابويمكنالشورى،مجلسلعضويةالصالحة
ءه«ه~)أاهه(هأمريكافييجريهانسقعلىللترشيحمؤتمرات
.الشعبيةالقاعدةمنمسندةاختياراتهاتكونحتى

ليتولىالدولةرئاسةعلىتعرضالمرشحينلوائححصروبعد
الالئحةاختيار_والتمحيصالبحثوبعدشهر_خاللالملك
أنيجبالذينالمرشحينبينمنالشورىلمجلسالموحدة
مجالليكونالمجلس0أعضا0عدضعفعددهميكون

لالختيار.

فإنالشعبمنمسندأالشورىمجلستركيبيكونوحتي
حرآيكونأنيجبياللال~~تعرضالمو~ةالالئحة
أوباإلجماعالشعبتأبيامقداريعرفأنيمكنوبهذاوسليمأ»
وأمرهمللقاعدة:محققأالشورىمجلسويجيآءباألغلبية

بينهم.شورى

الظام:

الاألمة<مجموععنناثبآيعتبرالشورىمجلىفيعضوكل
.معيةانتخابيةداثرةأومنهاطائفةعن

واحاوكلعامةجلسةفياألعضاءيقسمالعملممارسةوقبل
مراعاة«ونالشعبلصالحالعملفياإلخالصقسمحاةعلى

خارجشيآأوجمعيةأوحزببتوجيهالتقيدأوخاصةمصلحة
والوجدان.الضميرنطاقعن



الحزبيهالتمثيلأسا_رعلىالنيابيةالفرقبتكوينيسمحال
عنهوالتعسالر~يحريةتضمنالمجلس»داخلحزبيةال(ذ

النيابية.الحصانةبنظامويعملءللجمعالمجلسداخل
المجردةوباألغلبيةءالهامةالمسائلفيالثلثينبأغلبيةالتصويت

غيرها.في

هذالتطبيقأوصريحنصفيهيوجدالمانطاقفيالتشريه
النص.

األولىمنالحكومةمساندةعلىتقومالاألقليةأواألغلبية
والصوابالحقأسامىعلىتكونبلءالثانيةمنومعارضتها
غير.الالرايوسراد

تستطيعحتىواالختصاصيينالفنيينمنتتكونالعمللجان
وأعضاءاللجانعلىالمقترحةالمسائلوتوزعفأهوريتها،أداء

.فيهاالرأيإلبداءواالستعدادلدراستهاواحدآنفيالمجلس

عليهااالطالعمنليتمكنوااألعضاءإلىرهاتقاراللجانوتقدم
حولها.العامةالمناقشةفتحقبلفيهاهاوادراك

معأ،بهماأوبالكتابةأوبالقولوأيهيبديأنعضولكليمكن
حتىكتابةالمقدمةاآلراءعلىاألعضاءجمعيطلعأنويجب
فيها.علمعلىيكونوا

األعضا؟يغريحضور»آلنالمناقشات،الجمهوريحضرال
بتجرداآلمورفيالنظرعنويصرفهمالديماغوجيةفيالوقوععلى
ونزاهة



كذلك.الصحافةتحضرال
واتناإلذاعةطريقمتنالمجلسمداوالتبنقليسمحال
عنببالغاتاإلخبارالمجلسرئاسةتتولىوانمااألسبابلنفس
يضمنوبهأاءلألشخاصالتعرضودونقامةبصفةنشاطه

وتهريجودعايةضجةكلعنبعيدااإليجابيالعملللمجلس
للجماهير.وتملق

العمل:حرية

الناسوفيالمشترك،للعملوتوجيههااألمةقوىتجميع
انعدمفإذاللعملمجاآلوجاتإذاإالتظهرالوملكاتمواهب
وضاعت.انكمشت

التخصص:

مماواحدكلقيامالنجاح،وسبيلالعصريةالحياةفر
الجماعة.لصالح0يجيد

:الكثرة

والمناقشةالجدالكثرةإلىتؤديالتشريعمجالسفيالكثرة
أنوجبلهذا.بسرعةاألهورفيالبتالكثرةهذهمعيستحيلوقد

(النخبةواإلخالصواالستقامةالكفاءةعناصرمنالمجلسيتألف
.العامة)بالثقةالجديرةالصالحة



لآلمةالميادة

فيوحتىالراقية،الدولفيالسليمةا~ةالدساتيرجمعإن
النظامأساساألمةسيادةمنتجعلالمتخلفة،الدولبعض

فيالحكمرحىعليهتدورالذيوالخطبالبالد،فيالسياسي
جمعا،.لألمةالعامالصالحخدمة

أعلنحيثذلكعنليشذاألولالمغربيالدستوريكنولم
الدستورمشروعفعلوكذلكلالمة،السيادةأنالثانيفصلهفي

العام.االستفتاءعلىحاليأائمعروض

جعلآخروشيآشيء،لألمةالسيادةبأنالتصريحولكن
سيادةبالدستورالمؤسسالنظاموحقيقةاألهرراتعفيالسيادةهذه

والءعيبوالفيهالبسالكاملةفعليةممارسةاألمةتمارسها
خلل.والنقص«

للسيادةالتامةالصحيحةالعمليةالممارسةهز»إلىسبيلوال
زمامومالكة0نفسهاسيدةاألمةهذهكانتإذاإالاألمةطرفمن

تقريرفيوحرةشؤونها،فيالتصرفعلىوقادرةأموهاء
علىالرقابةوجراءفيهاهوالحكمالتمثيلأجهزةواقامةأنظمتها،



فيها.العامةالشؤونتدبيرعنالمسؤولين

لمواذا0ويقينآحقآلألمةالسيادةكانتهذا،الدستورحققفإذا
نصيبالعنهمعلنمبداردمبلالمةالمنسوبةالسيادةكانتيفعل
.والواقعالحقيقةمنله

أنهوجدناالدساتيرقيامفياأل-ليالسببعنبحثناواذا
األيالمحركللجهازبالنسبةد«الحصارد»بوظيفةالقيامفييتمثل
0الحصارات0«.نراعوبوجودوالسياسة،الحكمعليهينبنى

وضامنأاألمة،سيادةمنمنبثقأالدستور.كونالمعهودةالدستورية
منيعتبرأنبهذاويتحقاألملح،الوهجهعلىلممارستها
والعكسالصالح،الحكمونظام!لسليمة،الديمقرامئيةصميم

بالعكس.

00الحصارات0«منمنهاجبآنهالدستورتعريفيمكنوهكأا
والنشاطالسياسيللعملبا(نسبةالصريحةوالتنظيميةالقانونية
حقآالمطابقآيالمذكوربالمعنىصالحدستوروكلالحكو»ي
لكبحالضروريةالحصاراتساثرعلىفعآلوالمتوفراألمة،لسيادة
نطاقفيوحصرهاالجائرة«تصرفاتهاور«عالسلطة»جماح
بينوالتناهقالتوازنضمانعلىيقومإنماءالمرسومةحاردها
كماوقضائية«وتنفيذية،تشريعية«منمتوريةاللالسلطمختلف
«نأساسعلىسيرهالحسنضامنأالوقتنفسفييكون
وميثاقأ~آستورااليكونكلههذاوبفضلومتين،سليمالتعاون
فيها.والحاكمينولةواللاألمةبين

أنظمةمنها~التيالدستوريةالفلسفةخالصةهيتلك



الراقية.العصريةالدولفيالصالح~

تختلفالالفلسفةتلكأنوجدنااإلسالمالىرجعناوذا
القرآنبحكمالواجبالشورىنظامعنشيآفيجوهريأ
نظامأيعينلماإلسالموذاكانال.تينهمشورىوأمرهمطلحكيم:
منجعلهافإنهنطاقهافيوالحكمالسيادةولممارسةللشورى
ذويمنوالعقدالحلأهلهماألينالشورىأهل:ختصاص
وحكامهااألمةبينالدستوريالتعاقدفكرةأمااألمة.فيالرأي
أبيبنعليفهذاقديمأ،والمسلميناإلسالمعنغريبةفليست
أمركم،بواليةعليكمحقألياثهجعلقدذلك:فييقولطالب
يجريالفالحق..عليكم.ليالذيمثلالحقمنعليولكم
حدطولوكانله.جرىإالعليهيجريوالعليهجرىإالألحد
دونسبحانهشهخالصأذلكلكانعليهيجريواللهيجرىأن

لبعضضهاافحقوقأحقوقهمنمبحانهجعلثم..خلقه.
الحقوقتلكمنسبحانهافترضماأعظم..بعض.علىالناس
فريضةالوالي،علىالرعيةوحقالرعيةعلىالواليحق

وعزآأللفتهمنظامأفجعلهاكلعلىلكلسبحانهاثهفرضها
الوالةتصلحوالءالوالةبصالحإالالرعيةتصلحفليستءينهملل
الواليوأ«ىحقهالواليإلىالرعيةأدتفإذاالرعية،باستقامةاال
معالمواعتدلتءالدينمناهجوقامتبينهم،الحقعزحقهاإليها

وطمعالزمان،بذلكفصلحالسنن«أذاللهاعلىوجرتالعدل،
الرعيةغلبتوذااألعداء.مطامعويشتالدولة،بناءفي

وظهرتالكلمةهنالكاختلفتبرعيتهالواييوأجحفواليها،
السنن،محاجوتركتالدين،فيغالاإلدوكثرالجور<معالم



من..النفوس.عللوكثرتأألحكام،وعطلتبالهوى<فعمل
والتعاونجهدهمبمبلغالنصيحةالعبادعلىاثهحقوقواجب
الحقفيعظمةون،امرؤومابينهم،الحقاثامةعلى

ماعلىيعاونأنبفوقءفضيلتهالدينفيوتقدمتمنزلته»
واقتحمتهالنفوس»صغرتهونامرؤوالءحقهمناثهحمله

عليه.يعانأوذلكعلىيعينأنبدونالعيون«

هيودولةأمةكلفيالدستورمسرلةأنكلههذامنويتضح
ءاألصلحالوجهعلىممارستهاوضمانءالوطنيةالسيادةمسألة
ومحكمأحكيمأمنهاجأالصالحالدستوريعتبرهذاأجلومن

حصاراتعدةمنيتألفوهومنهاجالعامة،والمؤمساتلألنظمة
وا~ات.الزالتمنووقاياتالسير،لحسنضمانات~تعد

االستفتاءعلىا~وضالدستورمشروعالى~ناوذا
الحظناوقواعد،ومبادىء،أصول،منتقدممافوءعلىوذلك
ممارستهايجعارلملألمة،السيادةمبدأممراحةأ~ونآنه

الصحيحة،ألديمقراطيةالدساسفيالمعهودللنظاممطابقة
أيايغيرنيتوجدالمشروعذلكفيالوطنيةالسيادةإنوبعبارة،
لهمتركفتاتأإالاألمةممثليمنوالشرعيينالطبيعيينأصحابها
الدولةيجعلأنهزأشأنومنعملية،منهاأكثرشكليةبكيفية
سلطاتهابجميعفالدولةشيء<التقريباواألمةشيء،كل

األمةوالحكم،وليستالسيادةوصاحبةاألساس،هيواختصاصاتها
.كرهأأوطوعأومسيرةمسودةإاللهابالنسبة

التياألمةمكاسبعنيسألأنهذاآمامللموءحقوقد
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ددبثورةيومثذسميماوبفضلالمرير،التحريربمعركةانتزعتها
األمةمنالطرفانفيهاالتحمالتيالثورةهذهوالشعب««<الملك
عهاوإلنهاءاألجنبي،االحتاللسيطرةمنبالبالدللخروج
السيادةوالسترجاعءواالستغاللوالتخيروالحجر«ءالحرمان
األحرارالموا~نينممدولةوإلقامةاالستقالل،ظلفيالوطنية
السادة.عيشةظلهافيويعيشونالمسترجعة،بحقوقهمكنفهافي

مناألمةتجردالجديدةالدستوريةالتجربةأنفيشكمنوليس
بحيثاختصاصاتها.عدةمنسيادتهاوتحرمحقوقها،منكثير
السابقللدستوربالنسبةهذافيالجديدالدستورمشروعيعتبر
بهفمرحمامعمتناقضأيبدووهذاالوراءإلىبالديمقراطيةرجوعأ
بمناسبة(963نوفمبرآ8يوملالمةخطابهفيالملكجاللة

قال:حيثالدستورياالستفتاء

مدةواتقلدالبالدهأ»عرشعلىتعاقبواالذينالملوك«إن0
وفيماالمطلقة،الملكيةبنظاممرتبطةواختصاصاتسلطاتقرون
منعددعننتخلىأنإالإرا«تنابمحضأبيناقدإلينأيرجع

فيالدولرؤساءعادةيمارسهابسلطاتمكتفيناختصاصاتنا
الديمقراطية<<.البالد

معالمتفقالنسقعلىالدستوريةبالملكيةنتمسكمابقارإننا
والسياسيةالفكريةوالثوراتالشعوبعصرهوالذيالعصرروح
األوضاعوتحويلالقديمة،المقاهيمتغييرإلىالهادفةجتماعية9وا

الواالرتقاءالتطورلسنةمالثمةلتكوناألنظمةوتجديدالتقليدية،
كله،هذابحكمنتمسكءوالمجتمعالفردبينهذافيفرق

غيركاملةحقوقمنعنهاينبثقماوبكللألمةالسيادةبمفهوم
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الحقيقييناألمةوكالءبوامعلةتمارساختصاصاتومنءمنقوصة
العليلةالدساتيرفيالشأنهوكماوالمزعومينالمفروضيندون

الفاشلة.الشكليةالديمقراطياتوفيالفاسدة<

فيوالوثوبالنهضةفوعصرالذيالعصرمفاهيمحكمناوذا
علىيدخلآنهءاألسفبمنتهىالحظناالجديدالدستورمشروع
فييقيمآنشأنهمنماالجوهريةالتعديالتمنالسابقالدستور
(هزلية)كاريكاتوريةصورذاتشكليةديمقراطيةالبالد

انهاوبعبارة<والترقي،التجديدعنتكونماآبعدهيوفولكلورية
تشملآنيجبالتيالتنميةخطةمعتتفقالمتخلفةديمقراطية
االقتصادمجاالتالىباإلضافةوالحكمةالسياسةميادين
المغرب.فيوالصناعة

أسسهمنكثيرفيالجديد،الدستورمشروعإنواحدةوبكلمة
المغربيةاألمةتريدألذيالطبيعيالسيرمعيتالءمطونصوصه«

مجالكلفياألمامإلىدائمأوالتقدمالنهضةطريقنيتسيرهأن
األحداثمعيتعارضأنهكماالعصرية،الحياةمجاالتمن

بسرعةالسائرالحديثالمجتمععنهايتمخضالتيوالتقلبات
نوعمنحياةفيأهدافهتحقيقنحوالفضاءعصرفيالبرق
جديد.



لمانبأالبر0الدور

دددوريةددأجتماعاتلماذللبرآذعلىتدلددالدورةددكلمةإك_
السير.ومنظمةاألمد،محدودة

ومدبر.محدودشيآككلونهايةبدايةدورة_ولكل

أذفيغير~لماذالبرأذلمايةالبرالدوراتنظام_ويفيد

والطول،ا~~منيشاءالذيوالوقتيشاء،متىيجتمع
عليهيبنيوبماالدستور،بأحكامدو«اتهنظامفيمقيدهوبل

الحياةفيأساسيةعناصرتعدوأعرافتقاليدمنالنيابيالنظام
البرلمانية.

وأمدوقتتقريرحقيملكاللماذالبرإذأخرى،_وبعبارة

والقياممهامه،ممارسةأجلمنوذلكإرادتهبمحضدوراته

مسؤولياته.وأداءبواجباته،

اآلحكاملنظامخاضعةالبرلمانيةالدوراتفإنولهذا_
.وضافيأثانيأالنيابيةولألعرافوأساسيأ،أوآلالدستورية

دوريكثرأويقلالبرلمانيةالدوراتتطولأوتقصرماوبقدر_
.الدستوريةالحياةمجالفيوفعاليته،البرلمان
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األهليةلماذللبرتكوزدورةكليأذالبياذعن~ومني
الترعمجاليبثاطهللقيا)الدستوريةوالصالحيةنوية،القا

هماتهاختمافييدخلهماهذاوغيرالحكمعلىوالرقابة
السرعية.

كامللهفإذدوراتهتقريريحرغيرلماذالبركاذ~وذا
أحكاموفقدورةكلداخلوجلماتهاجتماعاتهتظميالحرية

.الداخليوقانونهالدستور،

يجتمعأذمنلماذالبريمعلمايةالبرالدوراتنطار.ووجود
أاثمة.وبعفةباستمرار

39نملهنييصحيثهذانيمريحالمغربي.والدستور
..الة.نيدورتينأثناءنيجالتهيعقدالبرلمانأذعلى
يوماالنيةوالدورةفونمبر،18يومتبتدىءاألولىالدورةأذوعلى
أبريل.شهرمناألخيرةالجمعة

علىشهرينلماذالبرجلدتاستمرتإذاالفصل:يضيفثم
.مرسومبمقتمىالدورةختمجازدورةكلنياألقل

واالنتهاء«االبتداءحيثمندورةكلالدستوريحدأ_وهكذا
بشهرين.األقلعلىالمقدراألمدحيثومن

الشهرين،انصرامبعدا(.ورةهتالدستوريجيزعدمأن_كما
الدورة.ختممرسوميصدرأنإلىبعدهماالعملومواصلة

يتمتنال.التشريعيةالسلطةبصفتهالبرلمانأنهذا.ومعنى
التنفيذية.السلطةعنالتامباالستقالل



حقيقةو~ألشلط<فصلمبدامعمتعارضهذايباوأن_وقد

0وباممهااألمةعننيابةالبرلمانويمارسهايشلهاالتيالسيادة
معالمساواةحقالبرلمانيملكالوذاكهذابسببوأن

جعلتومصالحوضرورات،اعتبارات،أنغيرالحكومة.

إلىالحديث_تسندالنيابيالديمقراطيالنظامفيالدساتير

البرلمانية.الدوراتوأمدوقتتحديدمهمةالتنفيذيةالسلطة

محصورةنفسهاالمهمةهذهأنإليهاإلشارة~رمما_ولكن
غيرفيأمافقط<الدوراتوختمفتحوهوتتعداه،النطاقفي
يشاءكما~دورةكلخاللنشاطهينظمأنفيحرفالبرلمانهذا
.اخلياللوالقانونستوراللداثرةفي

الدوراتءخارجوالحريةالحقنفسيملكالبرلمانإنبل_
المكتب،وهيالداخليةأجهزتهبواسطةنشا~مزاولةفي

الأنيضمننشاطوهوالمختصة<اللجانومختلفواألمانة،
التسيير،عليهيغلبكماالدورة،ختمبعاالبرلمانأجهزةتتعطل
أخرى.جهةمنءالمقبلةألدورةأعمالوأعدادءجهةمن

وأمدلوقتبتحديده~متوراللأنإلىكذلكاإلشارةوتجدر~
لالجتماعاتأدنى<<د«حدأللبرلمانليضمنهذايعملإنما_الدورة

فيمبدئيأمحددهو_كمادورةكلأقدفإنولهذاوالجلسات،
علىويالالبرلمان،نشاطلفترةأعلىحدأيشلالالدستور_

األقل<>«على0و«جازد»0لكلمتيالدستورمن39الفصلاستعمالهذا
جازاألقلعلىشهرينالبرلمانجلساتاستمرتإذا:قولهفي
.مرسومبمقتضىالدورةختم



دستوريأواجبةالدستوريعليهاالمموهىالدوراتوتعتبر.
)9»ة00أ50•5ء5»()أهوتانونيأ

العاديةالدورةبتمديد)39(الفصلالمغربيالدستورويسمح
رأتإذا)5أددءءهددمء_ة(م(ء»أد)هإضافيةدورةبعقدأي

بعدالعاديةالدورةبختمقراراتخاذعدمالمصلحةمنالحكومة
الوابلمجلىاألولىالدورةنيتمماوهذاين،السهرانصرام
االنيةالدورةموعداقتربأذالىامتدتالدورةهذهإذحيث
وفالظمنوبافطراوالحكومةإرادةبمحضهذاكاذوقد،بأيام

.والماقشةالدرستحتالعامةالميزانيةفيهاكانتالتيالبرلمانية

بهدت0ده.:0
للبرلمانالعاديةالدورةبنظامالخاصالوجيزالعرضهذاوبعل
من40الفصلعليهاينصالتياالستثنائيةالدورةلمسألةأتعرض
بطلبإمااستثنائيةدورةفيالبرلمانجمعيمكنبقوله:ستورالل
.بمرسوموماءالنوابمجلسأعضاءثلثمن

دورةجمعفيالحقنفسيملكانوالحكومةفالبرلمان
اسثمناثية.

أنيجبفألنهاالسمبهذااالمشناثيةالدورةسميت.وذا
بطلبكانتمواءمدلولمنالكلمةفيمابكلامشناثيةتكون
.حكوميبمرسومأوالمجلسثلثمن

بلالعادية،الدورةخارجاجتماعمجرديعنيالواالمشناه
وضووواتطارئة،ألسبابجديدأاجتماعأولزومأحتمأيعني
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االمتاثيةالصفةتتوفروبهذاللعادة،خارقةوموجباتملحة،
استاثية،أسبابعلىتاثمأيكوذأذمنبدالالذيلالجتماع
استاية..عمالإلىوهادفآاسشاثية،ظروففيوواقعأ

منمتونرةتكوزأذيجباالستا>عامرأذهذامنويتضح
األهميةالعامرهنأذيكوذلهذهكمايجباسساثية،دورةفتح.جل
واالستعجال،الضرورةمفةالدورةهذهيكبماالخطورةومن
التأخيرمعتضيعقدعامةبمملحةوثيقةملةذاتيجعلهاوما

وألتأجيل.

الأنيجبالمذكورةاالستثناءعناصرتوفرإلىوباإلضافة
بختمالصادرللمرسومفعل<<كرد0داالستثنائيةالدورةفتحيجيآ
المناقشةباببفتحمفعولهإبطالإلىيرميوأنالعادية،االورق
معتتعارضبرلمانيةسابقةيخلقأنهذاشأنومنجديد.من
إلىالبرلمانإعادةبهذاوأعنينصأ،طابقتولوروحأستورالل

األعضاءثلثوأرا««ورته،بختممرسومصاركلمااالجتماع
استثنائية.دورةشكلفيسريدها

عرضةالدستورمن40الفصليصبحهذاوبسبب
والدستورروحه<دونالنصبلفظاألخذنتيباالستعماللسوء
تتوفربأنتقضيوروحهكذلك،روحهوبلفحسب،نصآليس
ومبرراتعناصرجميععاديةغيردورةفيالبرلمانلجمع

بهز»اؤهاإبديجبمالحظةوهناسابقأ.إليهاأشيرالتياالستثناء
فييؤديالدستورمن40الفصلبظاهراألخذأنوهيالمناسبة«
وهو_كماالبرلمانية،الدوراتلخامفيأساسيتغييرإلىالراتع
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الذينفسهالدستورفيتوجدوقيودشروطعلىقائمنظام~رأينا
المغربيالدستورآنالمعلومومنالدورية،االجتماعاتنظامآقو

اكتوبر27فيالمؤرخانمرنيالدستورمثآلهذافيخالف
ما))»ادأ«ة0(ء»أتثريعيةبالفترةيسمىمانظامأقرالذي1046
المقررةالعطلةفتراتوبامشناءباستمرار،البرلماناجتماعأي

كلفيأشهرآربعةمجموعهافيتتجاوزالولمدةارادتهبمحض
يجتمعآن~النظامهذا_حسبالبرلمانعلىيتحتموهكذاءعام
نظاميلغىهذاومعءسنةكلفياألقلعلىآشهرثمانية

فيالحريةكاملللبرلمانوتعطىواالستثنائية،العاديةالدورات
بالنظامهذافليس)5أددءءه«ء«0أء1(ءالسنوية«ورتهوتسييرعقد

العاديتينالدورتيننظاماختارالذيالمغربيالدستورفيالتقرر
معالقانونيو.مدهاموعدهامنهماواحدةلكلوحددسنة،كلفي
إمكانومعالحكومة،طرفمنالمصلحةافعبلتمديدهاجواز
.بمرسومأوالنوابمجلسثلثمنبطلباالستثنائيةالدورةعقد

بذاتهامستقلةدورةكلتكونبآنيقضيالنظامهذاكانواذا
إلغاءيقتضيالدورةختمأنمعناهفليسغيرهاعنومتميزة
هذهتبقىبل~يت»فيهايبتلمالتيالبرلمانيةاآلعمال
ا~ديثوآتابعالمقبلة.دورتهفيالبرلمانلمناقشةمعدةاألعمال
منالثانيةالفترةأنإلىباإلشارةاالسثناثيةالدورةموضوععن

البرلماندوراتتعقدآنهعلىتنصالدستورمن40الفصل
بالمالحظةوالجديرمحدد.أعمالجدولأساسعلىاالسثناثية

أعمالجدولهوإنماالفقرةهذهفيالمعنياآلعمالجدولأن
السابقة،العاديةالدورةآعمالجدولبمواضيعلهصلةالجديد



يتخمن.ذ1يجباالستثنائيةالدورةأعمالجدولأنومعاه
عليهمحرضتذ1لماذللبريبقلمبحيثوطارثةحادثةمرافيع
االلفة.الدورةنيفيهايبتلمأوياقثهافلم

تكرارااالساثيةللدورةالمقترحاألعمالجدوليكوذأذأما
اءورقأذإالمعاهفليىالمتقدمأالعاديةالدورةأعماللجدول
العاديةللدورةاالستا>باسمتمديداستكوذباالساثيةالحماة

سجلتموادهذاعناألمر~والأكر،والأقلال
أواالبتةالدورةأعمالجدولنيجديدمنالمقترحةميعالموا
خامةمواميعنهيالمختمة،اللجاذعلىمعروعةكانت
األعمالجدولنيتدرجأذيمحوالالقادمة،العاديةبالدورة
أعمالجدولمنبدالبلالمطلوبة،أالستاثيةللدورةالمقترح
دورةنيلماذالبرجمعتبررحادثةمواميعيتممنجديد

اساثية.

تارتداالستاثيةللدورةالمقترحاألعمالجدولوبمامبة
الدورةأعمالجدولتحديدنيالحقلهمنمعرفةمثكلة

االستاثية؟الدورة~االذينا~أعماأهمهلاالساثية؟
منالطلبأمحابأذشكالالمجلى؟مكتبهوهلآو

االستاثية،الدورةأعمالجدولح1قتر1حقيملكوذالواب
حقوحدهميعطهمنويقاأودستورينمىيوجدالولكن
أذنجدبلسنائية،االللدورةالهاياألعمالجدولتحديد
مجلىكلمكتبيفعأنهعلى59نصلهييصالدستور
بالدوراتخاصبأنههذاعلىيعترضوقدآعماله«جدول
عنالفصلذلكغيرنييتحدثالالدستورولكنالعادية،



وماعادية،غيردورةفيجمعهأريدكلماالبرلمانأعمالجدول
هواألعمالجدولعلىيطبقالذيالوحيدفالنصهكذااألمردام

من4~الفصلبظاهراألخذ.نفيهشكالومما.59الفصل
قلناكما_نهماشمنليىلمحتوياتهالحرفيوالتأويلالدستور،

أوزةفيالبرلمانجمعوهينيابية،سابقةيخلقا.نإال_آنفأ
راعبدونالمجلسثلثمنالطلبصدورلمجرداسثنائية
والبواعث.األسباب

مناإلكثارإلىيؤديقدالسابقةهذهخلقأنالبيانعنوغني
والىللبرلمان«الدستوريةالعطلأثناءاالستثنائيةالدورات
التأويل،لسوءعرضة~التيالدستورفصولببعضاإلخالل
البرلمانسيريصيبأنإالهذاشأنمنوليساالستعمال،وسوء
ءالنصوصعندالوقوفيجبلهذااالضطراب.منبشيآ

إصالحأوتعديلها،انتظارفيلهاخاطىءتأويلكلعنواالبتعاد
نقصها.إتمامأوعيبها<

وقانونية«ستوريةمشاكلامام.نفسنانجدهذايتحققوريثما
لها.الصالحةالحلولإيجادفياآلراءتختلف

ختمنوراستاثيةدورةنيلماذالبرجمعشكلة:وأوالها
ألدورةوماهيةحقيقةتحددآذينحروهنا،بمرسومالعاديةدورته

عنودتةوموحبكلتتميزحتىالدستوريةالوجهةمناالستاثية
.العاديةالدورة

لها.والسرراتبالموجباتخاصةالثانيةوالمشكلة



ا~لماذجمعحقلهاالتي!لسعلةهيها:هيئالةومشكلة

إنالدولة؟رئاسةأوالبرلمانرئاسةهيهلاسشاثية،دورةنر

إاليكوذالالدورةختمكاذإذاولكنهذا،عنساكتالدستور

وتطبيقأ.بمرسومإالكذلكيتمأنيمكنالفتحهافهلبمرسوم
دورةنطاقنياالجتماعإلىدعوتهالمجلىريسيتولىله

.استناثية؟

الدورةحافتالملكيوأسهلوهيأخرى،مسألةوهناك
العادية؟.وراتاللفيالشأنهوكمااالمتثناثية

الدورةأعمالجدول~_الذيمنهيرابعةومشكلة
مسألةحولالدستورمن59الفصلإال~الوهنااالمشناثية؟
ا~ول.

دوراتفيالبرلمانجعيمكنهلهيمسة،خاومشكلة
أعضاءثلثطلبلمجردالعاديتينتيناالورخاللمتتابعةاستثنائية
.آخر؟اعتبارأيغيرومنالنواب،مجلس

المغربيالبرلمانتعترضوقانونيةدستوريةمشاكلكلهاهذه
نصفيأسفبكلنجدوالالنيابية،حياتهمناألولالعامفي

حلهاوييسرأمرها،يوضحمااااخليالقانونفيوالالدستور
اشكال.والالتباسدون

لتلكالحلولأصلححولوتضاربهااآلراءاختالفوعند
بصفتهالملك(لىأورية،االستوالغرفة(لىيرجعهلالمشاكل
مسألةلبحثنفسهالمجلسالىأوالدولة،فياألعلىالحكم
فالاألخيرالمرجعكانومهماعادية<غيردورةفيالبرلمانجمع
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_كماوهيءاالستثنائيةالدورةومبرراتموجباتفيالنظرمنبد
ودواعيالضرورة،عناصرمناالمشنا،شروط•أسلفنا

.العامالصالحومقتضياتاالستعجال،

داعهناكليسأو«اعهناكهلتقريريمكنهذاعلىواعتمادأ
.اسثنائيةدورةفيالبرلمانالجتماع



الوزاريالتصريحتأخير

منولكن<أسابيععدةالبولمانفيالوزاريالتصريحتآخر
التصريحأخرتوهلالحكومة؟هيهلالتأخير؟هذاعنالمسؤول

هلأوالنواب؟مجلسأماممسؤولةكحكومةبواجبهاأخلتألنها
الوزاريبتصريحهالإل«الءجاهزةوالمستعدةغيراليومقبلكانت
السؤالينهذينعلىنجيبأننستطيعالانناالبرلمان؟أمام

.باإلثبات

التصريحتأخيرعنالسؤولةهيالحكومةتكنلموذا
المسؤول؟هوالوابمجلرفهلالوزاري

مطلقأ.هذامنشيآنعتقدال

والتحربةالدستوريةالحياةأذهيفيهامرا>الالتيوالحقيقة
نيلماذالبروانتتاحالخامرة،الحكومةتأسسمذكانتااليابية
األسابيعنيكانتفالحكومةوالتظم،والتأسيىالشر>طور

يحتاجأمروهذاوتمميماتها،برامجهاإعدادإلىمضرقةااللفة
يبر.غيرالوقتمنشيآإلى

شؤونهتنيمنيمهمكأالفترةهذهنيكذلككاذوالمجلى



بهامومطوقالتيبالمهامللقياموأمآلالسير،علىقادرأليصبح
االمة.عننيابة

إلىتتقدمأنالحكومةعلىوجبوذاكهأاتمإذاحتى
العامة.بالسياسةالخاصالوزاريبالتصريحالبرلمان

فييكنفلم<1964يناير((البتيومفعألهذاتموقد
كان.مماأبدعاإلمكان

تأخرفيفنجعلعقيمجدلفيندخلأنهذابعدنريدوال
الموقرالمجلسهذامنالوقتنفسفيونقيمءقضيةالتصريح
المسؤولياتهذهالمسؤوليات<وتوزعفيهاالنظرتتولىمحكمة
الحكومةبينمشتركةالواقعفيتكونفإنماوجدتإنالتي

نكتفيأنالخيرفمنسيرهاسارتقداألهوردامتوماوالبرلمان.
والبرلمانالحكومةالزمتالتيوبالظروفبالحقائقأنفسنابتذكير

والتنظيم.التأسيسفترةفي

قال_كماأنهنرىالوزاريالتصريححقيقةيخص~وفيما
لإلطارالعريضةالخطوطعنخاطفةنظرةاألول~الوزيرألسيد
مستوىرفعأجلمنبهالبالدتزويدالحكومةتعتزماألي

له.الشغلأسبابوتيسيرالمواطنين،

وأنيعدالالحكوميالتصريحأنالعبارةبصريحهذاومعنى
الىبهتتقدمأنتأليفهافورالحكوماتأعتادتممايكون

هووانماتصميم،والببرنامجالتصريحفليسالنيابية،المجالس
غير.اللهماوخالصةمختصر

التصريح،بحقيقةاألولالوزيرالسيداعترافهذايؤكدومما

رر



وتصميعامهامشروعاتهاعرضعلىالحكومةلعزمواعالنه
وقتأقربفيالبرلمانعلىوالموقتةوالمدققة،المفصلة،

هذا«كلاغفالالخطأومناإلنصاف~عدممننرىلهذا
أنمعللحكومةوتصميمبرنامجبمثابةالوزاريالتصريحواعتبار
االليىالتصريحبأنمعترفاهذايخالفماأعلناألولالوزير
العام<السياسيلإلطارالعريضةالخطوطعنخاطفةنظرة

برامجمنأعدتهماعرضعلىالحكومةعزموموضحأ
.أيتاركةفيهاهوسرليبحثهاالبرلمانعلىوتصميمات
االتجاهاتتقر~فيمسؤوليتهكامليتخذأنللبرلمانالحكومة_
وساثلمنإلهيحتاجمامعالتطبيقيةوالمناهجالكبرى،السياسية
الحكم«دستوريةعلىالحكومةبرهنتوبهذاءومكانيات
وماءواجباتمنعليهلماوتقديرهاءالبرلمانلحقوقواحترامها

أنالقول،بصريحهذا<ومعنىومسؤوليات،مهاممنبهيناط
أنتريدولكنهاءوالمناهجاالتجاهاتفرضتريدالالحكومة
عنويعبرالقومية<السيا«ةيشلبصفتهنفسه،البرلمانيتولى
فيالمناهجتلكوتخطيطاالتجاهات،تلكتحديداألمة،إرادة

الحكومةعلىتعينذلكمنشيئاأقوإذاحتى0النهائيةصورها
فعلتولورقابته،وتحتالبرلمان،معبتعاونتنفيذهتتولىأن

األمة.نوابنحنمنهاتبلناهلماذلكغيرالحكومة

منالوزاريالتصريحفيوودلماتنعرضأنغير_ومن
الدخولوبدونفيه<إليهاالمشارالعامةللياسةعريضةخطوط
هذاعليهااشتملالتيبالمسائلالخاصةوالجزئياتالتفاصيلفي

األولالوزيرالسيدإعالنهنافسجلأننريدالرسميالتصريح

م.



اليومالتاريخلنايختارأنعنيملشرفونهبقوله!عنهعبرلما
القوميةبالمؤسساتتمتازالوطنيةحياتنامنياةجلصفحةألنبل
إلرادةوفقأواجتماعيةديمقراطيةدستوريةملكيةظلفييثةالحل
.المغربيالشعبلمطامحواستجابةالمعظمالملكجاللة

األول:الوزيرالسيلاعالنبارتياحفسجلكما
إقامةعلىالزاهريمقراطياللمحهاهافيمقبلةالحكومة_إنا
علىبهالصالتأمتنوربطالموقرالمجلسمعالعالقاتأحسن
المتبادلين.واالحترامالثقةأساس

لتيسرجهودهاقصارىبذلعلىعازمةالحكومة~ان2
ملؤهجوفيمنقوصةغيركاملةبمسؤولياتهالقيامللبرلمان
التشريعيةاختصاصاتهممارسةعليهولتسهلوالصفاء،المآنينة
الغايةاليبنابالوصولكفيل:_ستموالتعاونبأنمنهاإيمانأ

الحكومةستقيماألول_الوزيرالسيل_يقولوبهأاا~~ة.
الحكوميجهازناوفعاليةسموعلىوخارجهاالبالدداخلليلالل
بهاآمنالتيالسليمةالديمقراطيةالمبادىءعلىيرتكزالذي
كلههذاشآنومننبراسأ،لهوجعلهابهاوتعلقالمغربيالشعب
رقيهويضمنالفردكرامةيحفظأناألول_الوزيرالسر.يزيل

مدلولهايمقراطيةالليعطيوأنالدستور»لروحوفاءوازدهاره
معوتجأوبأكثب.عنممارستهامنالشعبويمكنالحقيقي»
االرتباطحسنبخصوصاألولالوزيراليدوالتزاماتتصريحات
الىحاجةفيكناإن_هنانوضحأننرىالبرلمانمعوالتعاون

الحرصيكونماوأشدأصاوحريصالنوابمجلسأن_هذا
القيامعلىالعزمكلوعازمالدستورية»حقوقهبكاملالتمتهعلى

••



فيسواءوأماناتمسؤولياتمنعليهمابهامؤدياواجباتهبساثر
البال«.فيوالسياسةالحكمسيرعلىالرقابةأوالتشريعمجال

جهة،فينفسهيعتبرالالبرلمانأنابيانعن~وغني
أعضاءمنالجميعأنيعتبربلأخرى،جهةفيوالحكومة
خدمةفيبواجباتومطوقون.بمهاممنوطونوالحكومةالبرلمان
والتجاوبالتفاهممنلهمامناصالولهذاالعام<الصالح
دستوريةبروحوالشعبالبالدخدمةلهمايتمحتىوالتعاون
فيالصدقهوشعارنايكونأنيجبهذاأجلومنمثلى،
العملفيواإلخالصالقول،

أنههذامعنىفليىوالتعارذوالتجاوبالتفاهمقال>واذا
سبيلفيالصح0واسااالزيه،المرفوعيالقدإبدا>معيتنافى
آليةحنتوفرمعإالهذايكوذأذيمكنوالوالبا>،اإلنشا>
الفإناهذاإلىوباإلفاقة،0واالستعدااإلرادةوحسنوالقصد،
من0األعضامواقفبينفاملحدالمجلىهأافييقومأذنريد

العامة.ومياستهاالحكومة

ون0للحقبالنسبةإالتكونالمواقفناإنأوضحوبعبارة
نقولأنهومبدأنايكونأنيجبهذاوبحكماألشخاص،
أننريدالأنناومعناهأخطأت،وللمخطى،أمبت،للمصيب
فئةأيةفيالموقرالمجلساخل0محتكرينوالصوابالحقيكون

فهمويقال،يظنمماأكثرأعضاثهبينالمنسفينإنبلمياسية،
دونجهةفييوجدونالأنهمكماوالصوابالحقبجانبيقفون
أنوى



المالحظاتبعضنبديأنمنهذابعدلنابد9كان_واذا

علىالحكومةلعزمالوزاريالتصريحذكبمناسبةأوالهافلتكن
أننرىلهذاتأبيانامعفنحنالال~كزية،مبدأتطبيقتوسيع
هنعليهسيطرأوكمااليومقائمهو_كماالالمركزيةنظاميكون
والواقعالنظرفيوخادماومحكما،عمليأ،نظامأ_توسيع

بلينبغيهذاأجلوهنوالبادية،الحاضرةفيالشعبيةللمصالح
والنجاح.التطبيقضماناتيكليحاطأنيجب

نطلببأنفنكتفيبالقضاء<خاهمةالثانيةمالحظتنا_ولتكن
إذالسواء،علىللجميعالعدلتحقيقوسدهضاءالةتنظيممن
الديمقراميةتفقد~الوزاريالتصريحيقول_كماعدلبدون
مقوماتها.أسمى

فنريابهاالقيامالحكومةتعتزمالتيىالكيوالمشار_أما
وضعيةمنوتخرجهراقيا،عصريااكلألمغربمنتجعلأنمنها
الشامل.بالمعنىاالجتماعيةالعدالةفيهوتحققوالتخلف~خرال

العبارة.لهز«والصحيح

والرتابةهمةالمامبدأأتباععلىعازمةالعكومةكانتواذا
فإنا.والتجاريةوالتميعيةمهاالفالحية.ية0االتتماالياسةني
واذغير<9ا~مالصالحمنمبررالدولةلتدخليكوذأذنرى

ونامعمروريهومابقدرتدخلهابينالتونيقعلىالدولةتحرص
نعلالحاسبةوبهذ«الميادين،~نيالفرديةرة0لمبا1وبين
تقومالتمنيعيةأذسياستامنالوزاريالتصريحيور>مابارتياح
الوطية،الماعةمرحبا>ني0والفرالدولةساهمةأساسعلى



حثالفالالقطاعاتمختلففيالحكوميةالمنجزاتأنومن

منمجهوداتهملبذلفرصأاألفرادإعطاءشيآكلقبلتستهدف
الشعبطبقاتكافةمستوىورفحورفاهيتها،األمةرتيأجل

إحداثالتصريح_يقول_كماالضروريمنكانلهذاومبيقا
_يضيفوهكذاالفردي،لتشجيع.النشاطوتسييرهفالحيقرض

ا~حيالميدانفيالحكومةسياسةأنترونالتصريح_
مستوىلترصعالكاملحظهاالفالحيةالجماهيراعطاءتستهدف
حياة.بأفضلوتنعممعيشتها،

الوزاري«التصريحباختصارلهاتعرضأساسيةنقطة_وهناك
~واإل~ةالصناعيةسيامتناتمويلإليالسبيلكيفوهي:
مشاريقها؟.مختلف

كلإناألول:الوزيرالسيدقولعلىنعترضالكناواذا
إلىبأصحابهاتأفحألوطنيالمميلعلى~هادفةسياسة
منوجوده~المشاريعتمويلونالتطور،وساثلعنالبحث
فيعليهمزيلالبماالقولنؤكأننريافإنناوالخارجالداخل
ويضمنالقومية،السيادةيحفظبمالتمويللتيسيراالعملضرورة
إلىاألجنبيةاألموالاستجابةيحققوبماوشعبها<للبالداالزدهار
تنميةعلىويساىوالخارجية،الداخليةآسواقنامتطلبات
يقولكماالنامياقتصا«نالصالحخيراتناواسثمارمواردنا،

التصريح.

بحالتهاجدولعلىإطالعناانتظاروفيالماليةيخص_وفيما
منكهافالمغربيةالعملةعنالدفاععلىالحكومةعزمفسجل



سياسةنهجعلىالحكومةعزمكذلكونحبذلى«اآلوأألهداف
تعانيهالذيالعجزلتخفيضفعالةكوسيلةوالتقشفالصرامة
.مضىمماوأخطرأشدبصفةالسنةهذهالعامةالميزانية

ومقنعمحكمبرنامجبوضعيعجلأننرىالمناسبةهوبهنه
فيالياسةهذهوتطبيقوالتقشف،الصرامةسياسةإلنجازوفعال
للدولةالعامةوالمصاريفالنفقاتفيباالقتصاريتمإنمانظرنا
الصرامةسياسةالتزامويقتضيومنتج.وأكيدضروريهوهاعلى

7(ء»«الزائدالنفوذبسياسةيسمىعماحتمأالتخليوالتقشف
والتنافسوالمباهاة،األبهة«مظاهرفيتتجلىالتيه)ءىأ)دهه
الداخلفيوالتبذيراإلسراففييتسببوفيمايجدي،الفيما

العامةالميزانيةإرهاقعدميجبأخرىوبعبارةوالخارج.
العامالصالحمنمبرراتلهايوجدأنيمكنالبمصاريف
األعيادمنممكنحاأدنىإلىبالتقليليقضيوهذاالحقيقي،
والضيافأتوالتبرعاتوالرحالتوالوفودوالمؤتمراتوالحفالت
واضاعةالعامة،لألموالإتالففيهيكونمماهذاوغيروالمآدب
تعملأنالدولةعلىيجبوباختصارالجهود.واستنفاداألوقات«

إالتنفقالبحيثالعامة.األموالعلىيحافظأنشأنهمنماكل
علىيجبكماالمحققة،الوطنيةالمصلحةوتبررهتتطلبهفيما
أنوبديهيالمصاريف،جميععلىصارمةمراقبةتنظيمألدولة
واطاراتهاأجهزتهابجميعالدولةتشملأنيجبالتقشفسياسة
..األمقل.الىاألعلىمن



ريب.والشكهأافيماأجنبية،صحافةماس<<:_««صحافة

االستعمار،باسمنطقتطالماصحافةماس<<«أصحافة_بل
البائد.العهدفياالستعماريينمصالحمتوخل

تهاونماس<<«أصحافةتكنلمنفسه،العهدهذا_وفي
شديد،عداءموقفموقفهاكانبلالوطنيين،وتسالم0الوطنية
واالستقالل.الحريةقضيةالعامة:المغربيةللقضيةدائمةومحاربة

فيهيختلفوالبيان،إلىيحتاجوالمعروف،هذا_فكل
اثنان.

لغتهاعنالظ.بقطعاألجبية<<ددالصحافةتضية_أما
~مذالصحافةقانوذتولىفقدوحامرها،وماميهاوحقيقتها،
وتقريرعليها.الطاموفرضمنها،الهوتفتحديد_1958أبريل
مصيرها.نيالبت

مسألةالقانونية،مذلةوجوهرهاثكلهاني_فالمسألة
القانوذإذأخرى،بعبارةأوسياسية،ممالةحتىوالعضرية،
فياألجبيةالصحانةعلىفرضاالستقاللعهدفير0ألصا



نفسوفيالرأيعنالتعبير~يةيضمنوطنيانظامأالمغرب
جميعمنالمغربيةغيرالصحفشأنفيالحقيحقالوقت
والحيثيات.الوجوه

عهدفيصدرالصحافةقانونأنإلىهنااإلشارة_وتجدر
عنها.ورغمأبالمنسجمة،المسمدةالحكومة

منمكنهامحدودأأجالاألجنبيةللصحفالقانونأعطى_وقد
قدأجنبيةصحفهناككانتفإذانفسها،علىالقانونتطبيق
منأهذاعنالعدلوزارةسكتتفلماذاالقانونتطبيقفيتهاونت
.(؟963فبرايرإلى(958نوفمبرفيالصحافةقانونصدر

_دون«0ماسد«صحافةعلىيومثذشنتالتيالحملة_.ما

يبرزواولمأصحابها،فيهاينكرفلماألجنبية_الصحفمنغيرها

ينايرمناألولاألسبوعفيتمالذيالوزاريالتعديلبعدإالبها
الشهر.زها>التعديلهذاعلىمروبعدما<1963

منغيرها_دونماس<<صحافة0دفيالعملةلمذ.إن.

وباطن.ظاهرلهاأسبابأاألجنبية_الصحف

قلنا_كماماسصحافةأنفيفتتلخصالظاهرةاألسبابأما_

والمكيةالوطنيةالقضيةناصبتطالمااستعماريةصحافةآنفأ_

التياألزمةآرقاتفيخصوصأاليهماوأساءتالعداء،المغربية

الفرنسية.المغربيةثقالعالعرفتها



بصفةالصحافةتلكمناالقتصاصيجبكلهلهذا_فنظرأ
مناالختفاءعلىوبواسطته،القانونباسموحملها،أخص،
نهائياتامااختفاءالميدان

ومنصفا.وسليماءمنطقيأ،التفكيرهذايبدو_قد

عهدفيبالمغربالصحافةنظمالذيالمغربيالقانونولكن_
الصحافةيمنعلماالنسجامحكومةوقتصدروالذياالستقالل،
قيوداعليهافرضوانماالساور،فياالستمرارمناألجنبية
.المغربيةالوطنيةالصحافةدونتخصهاوشروطآ

يتجاوزالبالمغرباألجنبيةالصحافةعلىالقانون.فتطبيق
النطاق.هذاعنيخرجوال،0الحدوهز.

<سياسيةفهيماس<<أدصحافةضدللحملةالباطنة:د´سبابوأما_
.وتجارية

«صحافةمنيومثذالتخلصمحاولةإلىترجهفالسياسية_

(،963مايو(7موعدهاكانالتيالتشريعيةاالنتخاباتقبلماس<<

الميقاتتحرمالسيارةالفرنسيةالصحفتلكعلىبالقضاءإذ
ومماثلمنالحكومةفيوالمشاركةاالنتخاب،معركةفيالمنافسة

الصحافةوتصبحنفها،الصحفهذهبواسطةوالدعايةالنشر
خاصة،اإلفريقية<<د«»األمةجريدةفيممثلةالفرنسيةباللغةاليومية

المعركةخوضفيينكرونالجريدةهذهاصحابكانوهكذا
كانواكبرىيوميةصحفمنتخلصواقديكونونبعدمااالنتخابية

االنتخاباتفيلمنافسيهموالنشرالدعايةفياستعمالهايخشون



ماسمحانةعثىالحملةشنمنهذاعلىأدلواللماية«البر
االنتخابات.هذهتبلمافترةفي

ددمحافةفيللحملةالياسيةاألسبابهيباختصار0هذ
0<ماس

القائمالتنافسفيالحملةلتلكالتجاريةاألسبابوتتلخص_
ددلوبوتيأيماس<<أدصحافةوبين00أفريكينالناسيون0دجريدةبين
بعاما_األفريقيةاألمةفجريدةوكين<<،ماردالفيجين0وكين<»مارو

تنفقكانتالتياإلسالميةالشؤونوزارةحوزةمنخرجت
وفيالرواج،ضعففيتتجلىماديةأزمةتعانيأصبحت_عليها
رأىالماديةالوضعيةهذهوأمامعنه،الناشىءالماليالعجز

الفرنسيةاليوميةالصحفمنللتخلصيعملواأنأصحابها
ميدانفيفريدةأفريكين<<«دالناسيوسجريدةتبقىحتىالمنافسة
يضمنأنشأنهمنالذياألمرالفرنسية،باللغةاليوميةالصحافة

منواالستفادةالرواج،قوةبسببالمداخيلووفرةالقواءكثرةلها
.والرسميةالتجاريةاإلعالنات

نظرفي~00األفريقية«أاألمةلجريدةيمكنالهذافبارن_
والرواج،البقاءلنفسهاوتضمنمشاكلها،علىتتغلبأن_أربابها

واالزدهار.

أسبابتوجدالمعجلة،التجاريةاألسبابهذهإلىوباإلضافة
والوساثلواألماكناألجهزةعلىاالستيالءوهيمؤجلة،تجارية
منبمنعهاعليهاالقضاءيتمبعدماماسصحافةتملكهاالتي

العام.والصالحالقانونباسمالصدور

و»



كانوا<0األفريقيةأداألمةأمحابأذبإيجاز،ذلك<وبياذ
دءأدء««»أ»هأد«))(دءأاء»ء)المتحدة<«>>ا~بحشراءفييفكروذ

جاريةكانتالمخابراتأذيومذشاعبلماس،لشركةالتابعة

شراءمشروعلتمويلتجاريةشركةأسستوأنهالطرفين،ين
بةالمغارمنالشركةهز»مؤسمواوكانالمتحدة،السابع

أمحابقيلفيمااألخيرينهؤالءبينومنويهود،مسلمين
إخفاقكانفهلددأاده_)9()د»دالمشهورة.باروكمطاحن

.ماس؟مخافةفدشنتالتيالحملةدواعيمنالمحارات

وأجهزةمطابععلىاالستيالةالحملةهذهمنالقصدكاذوهل
مناالنيحابإلىإلجاثهابعداألثماكبأبخىماس<<ددمحافة

.ممتلكاتها؟وتصفيةاذالميد

شعرتوقتما•افريكين»«الناسيونهريدةأنهذايؤكدوقد•

ماس»مخافةهشراءنيتفكرقدأوتفكراخذتالحكومةبان
إليهانبتالتيالحكومةعلىمحغيةحملةشنتومطابعها_

ذلك.أجلمنماسشركةمعسريةمفاوضةنيكانتانها

إليهتهدفكانتالذياألساسيالهدفأنالواضح_ومن
هوبباطل<أوبحقإليها،نسبوماالحكومةعلىالحملةتلك

الشراء،مشروععنتتخلىحتىاألخيرةهذهعلىالضغط
الشركةتلكليفاوضوااألفريقية<<«األمة0ألمحابالمجالوتفسح
الحكومة.نوعمنمزاحموالمنافسوبدونوحدهم



المغربية.والمصلحةالقانون،باسمماس><د«محافة

سبقوقدعلينا،تخفىكانتألتيباألهورتكونلن~ولكنها
حزب.لسان0>الدستور<0جريدةفيوشرحناهافضحناهاأنلنا

هز.تحتالمقاالتمنسلسلةفيوذلك_الديمقراطيالدستور
العناوين:

.باطل!بهاأريدحق_كلمة
.المسؤولون؟ينتظر_ماذا
.األكمة؟ورا>_ماذا

.شئت!مافافعلتستحيلمإن~

الرأياطالغإالوالتوفيحالبيانهذامنالغايةتكن_ولم
أدصحافةضدالحملةتلكوراءيتستيكانماعلىالمغربيالعام
وبعيدة.قريبة«طامعمنماس<<

العام«الرأيإنارةعلىالحرصكلحريصينيومثذكنا_وقد
منبطنوماظهرمامعرفةمنوتمكينهاألهور،بحقيقةواشعاره
وجودهامنيتضايقكانهحفضدشنتالتيالحملةتلك

والصالحالقانون_باسمعليهاالقضا>يرادكانكماومزاحمتها،
وأجهزة،مطابعمنتملكهكانتماعلى(لالستيالءالعام_
وامكانيات).ووساثل

كانتماسصحافةضدالحملةأنيومثذيالحظكان_ومما

حياتهاعلىتخشىكانتالتيالجريدةأخصبصفةتقوالها
الناسيونالجريدة:بتلكوأعنيالصحافة،هذهمنومصيرها
والتفنن،اإلصرار،منحملتهافياستعملتالتيأفريكين،

هال



المريب0كا:يقولالذيالعربيبالمثلجديرةجعلهاماوالمغاالة
.!حذونييقولأن

وخدمةآخرون«يسر»بماالجهربواجبوقياماهذا،.وبعد
بينةعلىيكونأنيجبالذيالموقرالمجلسهذافيللحقيقة
قدوالتي~»تعرضالتيالقضاياوخفاياأسرارمنوبصيرة
للعقول،ومغالطةتخفيه<لماستراوالتقوىالفضيلةبلباستغلف
للحملةالظاهرةوالمراميوالجوانباألسبابأناقشأنأوى

)خرىمرةاعلنالتيماس<«د«صحافةضدوحاضراماضياالموجهة
ونطالبطالبناوالتيوالمغاربة،المغربحقفيأجرمتأنها

وقبلواالستقالل.السيادةعهدفيعليهاالقوانينبتطبيق
عنألدفاعهوليسقصديبأناصرحالمناقشةتلكفيالدخول
وانمااستثناء،مونبةالمغارجميعباتفاقمجرمة.جنبيةمحانة
الحقيقة.معيتفقبماالرأيإبداءهو

ماسصحافةضدالحملةعليهاقامتالتيالوطنيةاألسبابإن_
.وضحنافقدالحملة،لهذهالداعيةاألسبابكلهيليت

إليها.أشرتأنليسبقوتجاريةسياسيةأسباباهناكأنباختصار

ضوءعلىألبحثهاالوطنيةاألسبابعندقليآلأقفأنوأريد
والراتع.الحقيقة

ولصحافةاألجنبية،للصحافةالسماحتأبىالوطنيةإن_يقال
ولمالماضيهانظراالصدورفيتستمربأنخاصة،بصفةماس«
وفدوالو~الوطنيةضدموجهةإساءاتمنسالفاارتكبته

والملك.العرشوضدالمغربية<المقدسات

و~



أحد.فيهيجادلالصحيحهذا.كل

عديدةسنواتالحملةتأخرةلماذانسأل:أنلنايحقولكن
كانتفأينالماضية؟السنةمستهلإلىاالستقاللفجرمنذأي0د

عنبالحملةالقاثمونسكتولماذا(؟963سنةقبلالوطنيةالغيرة
سبعطوالباألخص،ماسوصحافةاألجنبية،الصحافةوجود
زمنكلهاالحكومةأولحومةالهفيأغلبيةإمافيهاكانواسنوات
البالدحكومةفيفعالةمشاركةلهمكانتومااالنسجام،حكم
حكومةفيالكبرىالخطوةهذهتكنآلم؟1963ينايرسابعقبل

ونصرهاالوطنيةخدمةعلىباعثةاالستقالل_تهد_عليلةالمغرب
.وخارجه؟الحكمداخل

باسمبآمرهم<>لحاكمين«داالحملةأصحاثكان_ويوم
المغربينصفواأنمستطاعهمفييكنألمالتام،نسجام9ا

منوصاحبهماوالعرشوالملكيةوالوطنيين،والوطنيةوالمغاربة،
القوانينعليهافيطبقواباألخص،ماسوصحافةاألجنبية،الصحافة
وبمجردساعةربعفي0«مشكلتهاويحلواوصوامة،شدةبكل
الحملةمقاالتإحدىفيالواردةالعبارةحسب»0قرارإمضاء
.أفريكين<»؟ددالناسيونبجريدة

أصبحواماعلىا~~امعنأحجمواأوسكتوالماذاإذآ_
ولحاح،قوة،بكلالحكومةبهيطالبون_الحكمخارج.وهم

كانوايوموالسياسيةالمعنويةالشجاعةأعوزتهمهلواستعجال؟
مسؤولياتيتحملونكحكاممصلحتهم«كانتهلأوالحكمفي
عليهموتفوضبالسكوت،عليهمتقضيوسياستها،ولةالل



باألخص،ماسوصحافةاألجنبية،السدافةمعالسلميالتعايشى
مبدأ:علىيقومالذيالسلميالتعايشهذا

يعيش!).غيركواترك(عش
والصراخبالصيانحقيساذاجدآوغريبغريب،لسكوتا«_
الحكومة؟.أمامالمشاكلإثارةوفيالحملةفياستعمالالذين

فيوهماألجنبيةالصحافةتصفيةعنعجزواالذين_إن
الذينآنرا~~أنفسهميعتبرواأنيجبطويلةسنواتالحكم
األجنبيةالصحافةبتصفيةبعدهم__منالحكومةيطالبواأنينبغي
وبجرقاممجرهاوتناسواوجودها،عنوتفافواامرها«أهملواالتي
تنزعهأنعلىيصرونبمالهاوسمحوااالستعمار<عهدفي

منها.اليومالحكومة

فيبقاشهم.طوالالحملةأصحابباننسمعلم_بل
منمجلسأيفياألجنبيةالصحافةمشكلةأثارواقدالحكم.
الوزارية.المجالس

كلنستغربيجعلناأنإالشانهمنليسهذا_وكل
الصحافةمثكلةالحملةأصحابيكتشفالاناالستغراب
.6963بدايةفيالحكممنالخروجبعدإ.األجنبية

فلماذااليومأنطقتهمالتيهيالوطنية«واعيكانتفإذا
باألمس؟.أسكتتهم

علىسليمأتطبيقأالقانونبتطبيقالحملةأصحابيطالب
نخالفهمالونحنخاصة<ماسصحافةوعلىاألجنبية،~~فة

يحقسليمأتطبيقأالقانونبتطبيقكذلكنطالببلهذا،ني

)5



المغربنيا~جنبيةللصحافةيسمحوالالباطل،ويبطل0ا~
المصونة»القوميةالسيا«ةذاتالدولفيبهتتمتع~إال

الحقيقي.الوطنيواالستقالل

حكومةتطبقلملماذانسأل:أنكذلكلنايحق_ولكن
وفورعهدها«فيصدرالذيالصحافةقانونالتاماالنسجام
ماس؟.مخافةطليعتهاوفياألجنبية،الصحفعليصدوره،

(958أريلفيصدرالصحافةقانونأنالمعلوم_من
العدلوزارةكانتبلالحكومة،فيأعضاءألحملةو.صحاب

فيالحكوماتداخلبهااختصواالتيالكبرىالوزاراتإحدى
االستقالل.ومن.غلب

طالمااألجنبيةللصحافةبالنسبةالقانونتناسواأونسوا_فلماذا
.البال.؟هأهفيوسادواحكموا

للمطالبةالحكممنخروجهمانتظروالماذاأخرى:~وبعبارة
كل_بحقيحملونهاأصبحواأجنبيةصحافةعلىالقانونبتطبيق
~~دذ~د)

عنبنفسهاغنيةألنهاعنها،أجيبأنإ~رتحتاجالأمثلةإنها
جواب.كل

ووجتهاأخوىواتواعتبابهأمبإلى~هأا_بعدوأنتقل
الصحافةهز»أنإلىكلواوجعوهيماس«صحافةضدالحملة
علىيقضىأنالحملة~أصحابننو_فيفيجبأجنبية،
أجانبه.يديرهاالتياألجنبيةالصحف
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اإمبارةهذهمدلوللبحثقصرةوقفةأقف~نيجدرو~ه
والواقع؟الحقيقةمننصيبلههل~فة~

ضدموجهةتزالوالكانتالحملةأنمالحظتهتجبماو.ول
يصدرهاالتياألجنبيةالصحفمنغيرهاضدالماس»صحافة
واإلنكليزيةواإلسبانيةائقرنية«باللغاتالمغربفياألجانب

سكتت_فلماذاكلهااألجنبيةالصحافةتخصالحملةكانتذا~ظ
جريدةوهيبطنجة«تصدرالتيإ~_جريدة~عنمثآل

الماسصحفمشكلةعنمشكلتهاتقلالمعروفةاستعمارية
.نهوالتغافلأواإلغفالهذاسببلعلحاضرا؟والمافيا
السببولهذاء0األفريقيةاأل~00لغةبغيرتصدرإسبانياء00جريدة
والتجارة«الرواجسوقفيالجريدةهذهتزاحموالتنافسالفهي
التياألخرىاأل~الصحففييقالأنيمكنهذاومثل
الفرنسية.اللغةبغيوتصدر

ليستاليوما~ربةاألجنبيةألصحافةأنيتضحهذا_ومن
الحولذاتماسصحافةهيبلنسية،الفالصحفكلهي

تشكلفهيهذاوبسبباليومية،الصحافةميدانفيوالصول
الالتياألفريقية<<«أاألمةجريدةو~حياةعلى~اخطرأ
المجال.منماسصحفاختفاءمعإالإنقاذ،لهايرجى

كل~ءالضيقةالوطنيةباسرموجهة،الحملةكانتإذا_أما
إصدارعلىالوطنيةالغيرةذوويحرصفلماذاأجنبيةصحيفة
ناسيون>دالكجريدةالفرنسيةباللغةالداخل«فياليومية،محفهم
الحكم،منأهحابهاخروجمنذفتثت،ماالتيأفريكين<<
األساليبنفسأجنبية،بلغةبية،العفالحكومةضدتتعمل

رر



الوطنيةضدالباثاالعهدفيماسصحفتستعملهاكانتالتي
والوطنيين.
علىتقومماسصحفضدالحملةأنهح~واذا
يتورعلمازالمفنسآل:الماضي،وسلوكهافيأجنبيتها،هماسببين:
محرريمنعددتوظيفعنماسصحافةضدالحملةأصحاب

الذي)5()ء««ءسوكريطليعتهموفينفسها،الصحافةهذه
ومماأفريكين؟الناسيونلمجريدةالفنيةأإلدارةسابقأإليهآسنات
وكين<<،مارفيجي«دالتحريررئيسكانأنهالمديرهذاعننعلمه
المغربيةاألزمةوقتوذلكءماسصحفكبرياتإحدىوهي

عليهاثهرحمةالخامسمحمدالملكجاللةونفيءالفرنسية

األمة~يدةسابقأالفني_المديرسوكريأنفيهشكالفمما
الوطنيةضدكينماروفيجيالمقاالتيحورالذيهو_األفريقية
نقلتالتيالمقاالتوهيوالملك،التلكيةوضدءوالوطنيين
ماس_صورهاصحفعلىحملتها_أثناءاألفريقيةاألمةجريدة
القضيةضدالمخزيةبمواقفهاوالتذكيرالصحف،هذهإلدانة

البالد.ملكرأسهموعلىالمخلصينورجالهاالمغربية

األفريقية_معمة9اجريدةفيالتعاون_معهذايتفق_فكيف
دليكودي0مثلماسلشركةالتابعةالصحافة«عامةكانواصحفيين
.حاليا؟كين<<ماروفيجي9و0«سابقاءماروك<<

جماعةمعاألفريقية<<األمة0دجريدةفيالتعاونيقتصر~ولم
دداالستقاللدداألسبوعيةالصحيفةإنبلذكر،ماعلىماس

لشركةالتابعة0المتحدة<لمطابع«دافيتطعكانتاللغةالفرنسية
ماس.



تتعاوذتفتأالاألفريقية<<أداألمةجريدةفإذهذاإلى_وباإلضافة

وثقىملةلهاشركةوهيلإلعالنات،«هافاس»وكالةمعماديأ،
ماس.شركة

أهحاب(ذالبالدهذهنيوالعامالخاصعدالمعلوم_ومن

بمهادنةيكتفوالمالكمفيكانواطالما<0األفريقية»األمة
بلخامة،بصفةماسومحانةعامةبعفةاألجبيةالصحافة

مصلحةوكلقانوذ،كلعن.رغمأوالمالمةالمهادنةتجاوزوا

أنواعه.و~حدودهأبعدنيالتعاوذإلى•مغربية

وتحت~همفياألجنبيةالصحافةتركتهذاوبسبب

وجودهايعتبرواآندونالميدانفيوتجولتصولءحكمهم
ومنانيينللقانون،مخايفينءاالستقاللعهدفيها»وبقاق

العام.بالصالحومخلينللوطنية،

أداألمةاصحابأنوهيكيرا<تلبهانذكرالحقيقةإنها_

صحافةفيهابمااألجنبيةالصحافةضدموقفأيتخذوالماألفريقية»»

موقفآيوساثليملكونحكاموهموشآنهاكوهاتربلماس<
.رادوا.قرارأيوتنفيذشاؤوا

لممةالحكلفيكمسؤولينأنهمهوهذافيالسبب_ولعل
فيهابمااألجنبية،الصحافةتصفيةمسؤوليةتحمليريدوا
آنشأنهمنكانالتصفيةهذهعلىاإلقدامإذماس<صحافة
الفرنسي.الجانبمعومعوباتمشاكللهميخلق

كلاألجنبية،الصحافةبمهادنة0تجنبواأنهمهوآخر.وسبب
األجنبي.والعاا،الوطني<بالتعصبلهماتهام
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<0األفريقيةاألمة0دأهمحابفإنأ~ى«جهةومنجهةمنهزأ
فحافةوجودمناالستفادةكليتفيدواأنالحكمفيوهمرأوا
نفسهاسخوتبلءاإلشارةوهننفسهاوضعتالتيماس

ورجاله.وسياستهالحاكمالحزبلخدمةوامكاياتهاووساثلها
وأنفسواهاعلىوالمصالحاالعتباراتهذهتغلبتوهكذا
.راغم!القانون

د~.صحابها~علىلسهلوالمصالحاالعتباراتهذه_فلوال
ماسوصحافةاألجنبية،ألصحافةقضيةيصفواأنالحكم<في
تعبيرهمفيوردكماقرار<<وبإمضاءساعةربوأدفيطليعتهافي

األفريقية.األمةبجريدة

ناسيون9«دجريدةشنتهاالتيالحملةقصةباختصار_هذه
قدوخفاياأسرارذاتقصةوهيماس،صحافةعلى00أفريكين
وحرصأبالصراحة،وعمآلللحقيقة،خدمةعنهاالستاركشننا
والوباطن،ظاهرذاتقضيةحولالمجلسهذارأيتنويرعلى
علىبا~طالعإالفيهاوالصوابالحقجانبإدرأكإلىسبيل
وحقاثقهاياهاخبا

األهة00جريدةبينقائمةخصومةأمامإنالقول:.وخالهة
والظفرواألزمات<المشاكلمنالخروجتريدالتي00األفريقية
ماسصحافةوبينغيرها«حسابعلىواإلمكانياتبالوسائل
التوسعطريقفيعرقلةالجريدةتلكنظرفيتعتبرالتي

المنافسةوتغذيهاتمليهاخصومةنرى__كماوهيوا.زدهار.
والصحافة.التجارةميدانفيغيرمتكافثةولوبوسائلوالمزاحمة

رر



حقائقمنبهجاهرتمافإنكله،هذاعنالنظر_وبقطع
فهمهيساءأنينبغيالغامضةكانت.جوانبمنوأبرزته0و.سرار
فيأناأجنبيةصحافةعنالدفاعقلتهبماأقصدفلمأحا،من

أتلقىأنيصحالالتيالحقالوطنيةباسميدينونهامنطليعة
كان.أىمندروسها

تطبيقاالقانونتطبيقعلىوحرصاالوطني،الشعورمنفبدافع
ا~ولة1الحكومةلحرفمنبالنظرونطالب~~وسليمأنزيها
فيالالزمةالتسويةإلعطاشهابالمغرباألجنبيةالصحافةقضيةفي
مطابقةتكونأنيجبتسويةواالستقالل،و~السيادةعها

للنظمومالثمةالوطنية،المصلحةمعومتفقةللقانون،
الحديثة.الديمقراطية

وكأمساليومبهانطالبكالتيوعادلةنزيهةتسويةشأن_وهن
بالصالحيضحيبمااألجنبيةالصحافةتصفيةإلىتؤديالأن

أيةأوطائفيةصحيفةأيةلفائدةالقانونبسالمةويخل.العام
وراءومطامعهاأغراضهاتختفيتجاريةشركةأيةأوسياسيةجماعة
وبحفظالصمامية،القيموبنصرالعليا<المثلبخدمةالتظاهر

الوطنية.المقدسات

والسالم



الثاية؟الدورةأشغالتأخرةلماذا

نيوتعماهذاوفعآلشتى،مذاهبهذانياالثليذهبتد
الحكومةاتهامإلىذهبوااألعضاءبعضإذ~أمى،جلسة
الدستوريموعدهانيافتتاحهابعدالحاليةالدورةأشغالبتأخير
الملك.جاللةلحرفمن

بالدناعأولىهيالتيالعكومةعنالدناعاتولىأذغير.ومن
علىمعيحةحجةايةلدياليتانهشخميآ،ارىنفها،عن
ومنالدورة،هذهاشغال.تأخيرعنالمؤولةهيالعكومةأذ

للمجلى.فليقدمهاالحجةهذهلهكانت

هو.لتأخير1هذسزالمؤولأذمعيعآيكوذتد~بل
نعلم،الالذيري1إلد1مكتبهاألمحعلى.وننسه،المجلى
الجلدتعقديؤخيجعلتهالتيوالدواساألسباباآلذلحد
مععليهالمتفقمنكاذنقدمايو،رابعاإلثنينمنابتدات!لعامة

نيستعقدعامةجلة~ولذ1الدورة،افتتاحيومالمجلى،
.لىاليوم1هذنيالنوابمنعددجا>مايو«رابعاإلثنين
أنعلماحيمامنيمأبا1ستغر1كاذوتدمهم~.و.ناالمجلى



بهذانعلمولمبالضبط.نعرفهلموقتإلىتأنأتالجلة
الواجببهيقضيكانكماالمجلسمكتبطرفمنالتأخير
والنظام.

يدكفإنماشيآعلىدلونءمؤلمبلمؤسف،هذاوكل
وضعوهوءمقبولوغيرءسليموغيرطبيعيىغيروضععلى
الصالححسابعلىيتكررالحتىنهاثيآحدآلهنضعأنيجب
وماءلهممايعرفونكنوابوبخدمتهبهمنوطوننحنالذيالعام

عليهم.

المجلسهذاسيرفييبارخللأوتهاون~أوتقصير،فكل_
_واحدكليعلمكما_المجلىألنمسؤوليته،نحنتنحملإنما
شؤونهفيالفصلالقولوصاحبأمره،زمامومالكنفسه،سيد
وسلطوواجبات،حقوتيمن__دستوريألهمانطاقفيوذلك

.واختصاصات

أنمن.مسهناقيلمامطلقاتامارفضأأرفض~ولهذا
األسابيعخاللالمجلسهذاأعمالعرقلة.و.خرتالحكومة

صحيحا_كان_إنهذاألنالحالية<الدورةافتتاحمنذمرتالتي

نفسه،علىهينالمجلسهذاأنإالمعناهيكونأنيمكنال

تشاء،كيففيهتتحكمكانتإنالحكومةعلىكذلكوهين
واألدوات.اإلمعات،يشبهماأعضاثهمنوتجعل

نفسهاالحكومة~نأعتقدكماالمجلس،هذاعنهأجلماوهذا

المجلسيقاملبأنيسمحمنالنوابفييوجدالبآنهموقنة

~ر



النيابيوألنظامالدستورمعوالوسيادته،كرامتههعتتفقالمعاملة
المقرر.

مكتبهومنءعامةالمجلسمنأطلبالمناسبة_وبهذه
النظامتطبيقعلىمضيمماأحرصيكوناآنءخاصةالمسؤول

إدارته،واحكامالمجلس،سيربتنظيميقضيوهذاوروحا«نصا
منيتمكنوحتىمسماه<يطابقاسمايكونحتىأشغالهوترتيب
مثال.وأكملوجه،أحسنعلىرسالتهوأداءبواجبهالقيام

كلاناألوليهالمالحظةهذهآختموأناأقول~أخرى_ومرة
مومسؤوليتهيتحملإنماالمجلسوسيرنظامفيتهاونأوتقصير
الدستوريالنطاقفيأمرهوولينفسه،سيدأنهيعتبرمابقدر

.لهالمرسوموالننظبمي

أنأمىزعموااألعضاءبعضرأنوهيثانية»مالحظة~وهناك
وهذاالمجلس،هذاأعمالسيرورتبتنظمالتيهيالحكومة
المجلسأعضاءمنأحديقبلهأنيمكنوالمطلقا،بصحيحليى
األشكال.منبثكلكمونالحاورامهبوادر،لهظهرتإن

فحددللبرلمان~معروفأنظاماأقرالدستورآناألمر،،وحقيقة
بالحكومة<البرلمانعالقاتوفبطسرا،لهورسمسلطا«له

.بالبرلمانالملكوعالقات

للدستورمطابقايعتترداخليأقانونابيقيه،للبرلمان،أن.كما
.وأحكايه

منلكلفيمالتباصوااللإلشكالمجالأييوجدال_وهكذا



(وهيالتنفيذيةوالسلطةالبرلمان)(وهيالتشريعيةالسلطة
واختصاصات.ملطومنوواجبات،حقوقمنالحكومة)

ليىالنوابمجلسوقتآنوقوة:بجالءيتضحهذا~ومن
عملهوترتيبحياته،تنظيمهيتتولىبحيثالحكومةإشارةرهن
لها.مالثمةراهاالتيالحطةحسب

هذافيأحايقبلهاللهذامخالفأيكونأو~ويىفهمفكل
القانونمنوالالدستورمندليلأيعليهيقوموالءالمجلس

.التنظيمي

صريحستورواللالتأويلهذاأوالفهمهااقبوليمكن.وكيف
مباشرةتمارسهالألمةالسيادةإن0«:الثانيفصلهفييعلنحينها

»0)امتوريةالمؤسساتياعلىمباشرةغيروبصفةباالستفتاءه
إأل:37فصلهفييعلنحينهاصراحةكذلكيقلالوالدستور
.األمةمننيابتهميستمدونالبرلمانأعضاء

منبثقأنهباعتبارنفسهميلالبرلمانأنعلىل1هذافكل_
البال«.فيالسيادةفماحبةاألمةعن

يجعلكماءالتشريعيةالسلطةصاحمبيكونأنيخولهماوهذا
.الملكأماممسؤوليتهاإلىباإلضافةأمامهمسؤولةالحكومة

غيربكيفيةويمارمهااألمة<سيادةيشللمانالكانفإذا~
أنأل~يباحفكيف~يهمسؤولةالحكومةكانتواذاءمباشرة
بمشيئةحياتهفي~البرلمانأنيفيامايؤولأوينهم

.الحكومة)



انمقيلوالحكومةالبرلمانمنكآلأنفهيالحقيقة_أما
العامالصالحخدمةفيوذلكله»التطبيقيوبالنظامستور،بالل
المنتجءالسليمءالنزيهبا~ونيقضيعليهماوهذاءواألمةللبالد
المؤسساتأموينتظموالءالنيابيةالحياةتستقيمالبدونهيالل

هذينوبعد.ومسمىاسمأالديمقراطيةتوجدوالءالدستورية
وهوالموضوعصميمفيأ«خلأنأويدالعابرتينالمالحظتين

المجلس.أعمالجدول

:69/3/65الثالثاءيومتدخل

جدولوترتيبوضعحولأمس،اآلراء،تضاربتلقد
فيوالحكومةالمجلسداممابغريبليسشيآوهذااألعمال،
النيابية.الديمقراطيةالتجربةبداية

أظنما_وهذأالمقاصدوسلمتايا،النوحمئتإذا_ولكن
فإن_والحكومةالمجلسأعضاءمنالجميعلدىمتوفرأنه

فيماتفاهمأوفهمموءكلبإزالةكفيلالنصوصإلىالرجوع
المجلس.أعمالجدوليخص

بهيتمتنماالمناسبة،بهز.به،الذكيريببما.ناول

فيالدستوريقولهذاونيواحتمامات،سلطمنالنالبر
أااداإل~ن.عنالقانوذأديصدر:47نمله

:48الفصليضيفثم

مراحهإليهالمسندةالموادإلى~باإلضا«القانون»«يختص



:اآلتيةالميادينفيبالتشريع_الدستورمنأخرىل~
.الفصل)يعادها(التي
:بقوله49الفصلويختم
منهيالقانوناختصاصمنليستالتياألخرىالموادأدإن
.00التنظيميةالنصوصحيز

مسندةالتشريعيةالسلطةأنالفصولهذهمنفواضح_
إنأخرى،وبعبارةالحكومة،بيدالتنظيميةالسلطةوأنللبرلمان«
ترفضأنللحكومةفلييالبرلمان،اختصاصمنالقانوناصدار
ماوهذاأوتعديآل»اقتراحأكانمواءالقانونحيزمنهوماكل

أنللحكومةد«يكن:يقولحينالدستورمن56الفصليؤكده
حيزفييدخلالتعديلأواحاتكلالقبولبعدمتدفع

.القانون<<اختصاص

الحكومةمشروعمنكانسواءالقانون،إصدارفإنوهكذا_
فليس.البرلماناختصاصمنهوإنمااألعضاء،اقتراحمنأو

النصوصحيزمنيكوناقتراحكلإالترفضأنللحكومة
.التنظيمية

يقرعصريحةدستوريةنصوصمنتقدمماضوءوعلى_
فيقول:المجلسأعمالجدولبوضعيتعلقما59الفصل

أعماله<<جدولمجلسكلمكتبد«يضع

الذيالترتيبوحبباألسبقية_األعمالجدول«دويتضمن
الحكومة،جانبمنالمقدمةالقوانينمشارين_الحكومةتحدده

.طرفها<<منقبولهاوقعالتيالقوانينواقتراحات



جدولوضعأنهواآلولأمران:الفصلهذامن_فيتضح
فليسغيره،دونالمجلسمكتباختصاصمناألعمال
جدولوضعفيقريبمنوالبعيدمنالتدخل.يللحكومة
تبعية.السيادةمجلسهوالذيالمجلسأعمال

والترتيباآلسبقيةحقتملكالحكومةأنهوالثانيواآلمر
القتراحاتوكذلكتقدمها،التيالقوانينلمشارينبالنسبة
باعتبارهاالحكومةتقبلهاوالتيالبرلمانيونيقدمهاالتيالقوانين
لها.تريدهالذيوبالترتيبباألسبقيةكذلكهيجديرة

فهمهماأماألدستور،هن59للفصلالصحيحالفهمهو~هذا
الالمجلسأعمالجدولأنفيطبعأنيةحسنعنبعضهم
فهوالحكومةبقبوليحظىماإالالقوانيناقتراحاتمنيتضحن
اخاللعنهلنتجمحيحاهذاكان~اذء.ساسهمنباطلفهم

للحكومة،البرلمانوخضوعالدستور<منأساسيةبفصولصريح
وتزييفالنيابية،الحياةوشلللبرلمان«التشريعيةالسلطةوابطال

ينصبماأذكرا~سبةوبهذهالبالد.فيالدستوريةالديمقراطية
تدفعأنتملكالالحكومةدآن0وهو:الدستور،من56الفصلعليه
اختصاصحيزفييدخلالتعديلأواقتراحكلاألالقبولبعدم

التنظيمية.النصوصحيزمنهوماكلأيالقانون<<،

يعطيىإذ،59فصلهفيصريحالدستورإنالقولوخالصة
يقال.كمالقيصر،ماولقيصرتهماشهاألعمال،جدولفي

تامة.وبنزاهةءعليمةبنيةالنصوصتفهمأنيجبلهذا

_56الفصلمنالثانيةالفقرةتنص~كماخالفحدثواذا00

»«



ظرفنينيهتبتاألعلىالمجلىمنالدستوريةالغرفةفإذ
الحكومة<<.منأوالبرلمانيالمجلىمنبطلبأيامثمانية

النوابلمجلسالداخليالنظامإلىالدستورمنننتقلوحينما
ينص5الفصلآناألعمالبجدولالخاصالعاشرالبابفينجد
القانونيةواالقتراحاتمعالمشارمنيتكرنا~~لولجل:~

من83الفصلفيالمقررةالشروطضمنباألسبقيةالمسجلة
جدولفياألسبقيةأنهذاومعنىللمجلس،الداخليالنظامنفس

الترتيبحسبوذلكالقانونيةواالقتراحاتللمشار~هياألعمال
فيالقضاياتسجيليخصوفيما.الحكومةهنلهاالمطلوب
للمجلسالداخليالقانونمن83الفصلفإناألعمال،جدول
جدولفيالقانونومقترحاتمشروعاتتسجلآنهعلىينص
القانونهذامن46الفصللمقتضياتفبقاالمجلسأعمال

تسجيلطلباتاألولالوزيريرجه:83الفصلويضيف.الداخلي
الطلباتلهذهوتكونالحكومة،طرفمنبهالىالملالمقترحات
83الفصلآنكما،النيابيالمجلسآعمالجدولفياألنبقية
إياهايمنحهمابموجب_الحكومةطلبتماإذاآنهعلىينص
أعمالجدولتغيير_استثنائيةوبصفةالدستور،من59الفصل
الرئيسفإنمنهنصوصعدةتبديلأونقص،أوبزيادةالمجلس
لمقتضياتطبقأقراراتهليتخذ_فورا_ذلكعلىالمجلسيطلع

.القانونهذافصولمنذلكيهمولماالدستور،

بابفيصريحةالداخليوالنظامالدستورنصو_رفجميع~
.األعمالجدول



األعمال.جدوليضعالذيهوالمجلسمكتب~إنأ

بالنسبةوالترتيباألسبقيةحقتملكالحكومة~إن2
فيبذلكجديرةتراهاالتيالقانونيةواالقترحاتللمشروعات

المجلس.ومناقشةاألعمالجدول

الالحكومةونالبرلمان،اختصاصمنالقانونإصدارإن_3
~التيللمقترحاتإالاألعمالجدولفيألتعرضحقتملك
اختصاصحيزفيوداخلةالقانون،اختصاصحيزعنخارجة
التنظيمية.السلطة

جدولتغييرءاستثنائيةبصفةتطلب».نللحكومة_إن4
~).نصوصعدةتبديلأونقصأو(بزيادةاألعمال

للمجلسالداخليوالقانونالدستورنصوصهي~تلك
الموضوع.بجوهرالمتعلقة

ستورباالمؤسسةهيكماالنيابيةالحياةواقع.دركنا_فإذا
فيأدركناالداخليبقانونهالمجلسهذافيومنظمةالمبغوبيآ
الحقائقمنالواقعذلكبهيواجهناأصبحقدماالوقتنفس
النيابيةالحياةلتطويرنستطيعمابكلنعملآنإالمعهانملك

واتقاناألنظمةوحكامالنصوص،إصالحخاللمنالمغربية
التجارب.

وذلكاألعمالجدولوترتيبلرفعبالنسبةالحقيقةهيتلك~
.والتنظيميةالدستوريةالوجهتينمن



جوهريةمشكلةنواجهأمس_مناقشة_بعدأهبحناولكننا
الذياألعمالجدولمشكلةهيءالوقتنفسفيوخطيرة
وبينأعضاثهبعضبينالنواب،مجلسفيالرأيحولهاختلف
للمشروعاتوالترتيباألسبقيةبحقالتمتعطلبتالتيالحكومة
طرفهامنالمقدمةالقانونية

موادإلىجانبكلباستنادالقائمةالمشكلةتعقدت~وقد
للمجلس.الداخليوالقانونالدستور

الموادهذهوتأويلفهمفيالجانبينبينالخالفتجلىوهكذا
نفسها.األساسية

وزعالذياألعمالجدولحولالنهايةفيالخالفوتركز
18اإلثنينمنابتداءمناقشتهأساسليكونالمجلسعلىأمس
فيتحفظتالذيألجدولهذامنالحكومةموقفوحولمايو
الذيالترتيبوحسبهباألسبقيةفيهتدرجآنطلبتوالذيمواده
المجلس«مكتبعلىعرضتهاالتيالقانونيةالمشروعاتتريده
وزعكمااألعمالجدولتأخيرتطلبالحكومةأنهذاومعنى
مشروعاتهايتضحنآخربجدولعنهواالستعاضةالمجلسعلى

والتشريعيةالبرلمانيةالحياةفينوعهمنخالفآولإنهباألسبقية.
المجلس.لهذا

:الطريقتينبإحدىتكونالخالفهذاوتسوية
فيجديدمنللنظرفورأ«المجلسمكتبيجتمعأنإما
حوله،وتجويجرتالتيالمناقشةضوءعلىاألعمالجدول
علىيعرضأن_الطريقةبهذهالقائمالخالفحلتعذرإن_وما

م،



الدستور.من5(الفصلمنالثانيةللفقرة~متوريةالدالغرفة

الذيالمأزقمناآلعمالجدولحولألمناقشة~جوبهذا
سلطتهممارسةمنالمجلسونمكنآمس،منذفيهوجدت
أكثرالصارمةهذهلتأخيرموجبفالوقت،أسرعفيالتشريعية

تمكينعلىحقآحريصينكناوذااآلسباب،منلسببوقعمما
لدينافسواءالتشريعيةاختصاصاتهمزاولةفيالشروعمنالمجلس
االقتراحاتأمالرسميةالمشروعاتأساسعلىهذاآكان

الوأنالتشريعي«عملهالمجلسيبدأآنهوالمهماذالنيابية،
ماثمينآخصوصآوأننعتبرهالذيالوقتضياعجديدنيمنلهيتيب
منوليسآسف،بكلضاعقدالثانيةالدورةآمدنصفمنيترب
والحكومةالمجلسبينءاآلعمالجدولحولالحوار،اطالةشآن
أألحرىمنوفرماأوقاتأالتشريعيةالسلظةعلىيفؤتأناال

خدمةفيوتصرفوالتنظيم،البناءفيتستعملآنواألجدى
واآلمة.للبالدالعامالصالح

مبهالنوأمجلصفينحلالتل~
.~امابو(9ماءالتالابوم



تمحصحهايجببرلمايةأغالط

بتوضيحجديرة.نهاأرىأغالطحولالمالحظاتببعضأبدأ
:تصحيحهاعلىوبالعملشأنها<فيالحقيقة

االنيةالدورةأشغالأ~تالتيهيالحكومةإذهنا:(~قيل
عنبالدفاعأولىهيالتيالسكومةعنالدفاعأتولىأذغير~من

ا~~و~ننرمعفمريحأأكرذأذأريدنفسها.
أذعلىهعيحةحجة.حديملكالأنهوهيالحقيقةهذهوأعلن

انتتاحبعدالمجلىاجتماعتأخيرعنالمؤولةهيالحكومة
~أذراتع..ألنهمححهوالذيبلالحالية،الدورة

أالنتتاحيوماتفقكاذبعدمااالجتماعأخرالذيهوالمجلى
نعلمالأآلذولحدمايو4اإلثينيومالعملفيالروععلى

مايو(8إلىالدعوةتأخيرعلىحملتهالتيوالدواعياألسباب
السببكانتالتيهيالحكومةأذمحإذوحتىمه<4بدل
تشاء،ماتفعلالحكومةالمجلىتركلماذاالتأخيرهذاني

وانسياقه؟.سكوتهوساعدها

أشغالهتأ~علىالحكومةبعملالمجلسشعرمافبقدر



التأخيرمسؤوليةهوتحملتديكوذهذاعنتغانلأووغفل
الدورة.هذهسيرعلىسالفأالطارىء

.مؤلمبلمؤسف<تأخيرفهويكنومهما
وغيرطبيعي«غيروضععلىيدلفإنماشيآعلىدلون
والنقبلهالوضعالصفاتبهز»وهوسليم،وغير،نظامي
حسابعلىيتكررالحتىنهائياحدآلهنضعأنويجبنرضاه،
الدليليقيمأنيتحتمالذيالمجلسبهذاوالمنوطالعامالصالح
أماممسؤولة،نيابيةكهيئةعليهومالهمايعرفأنهعلىالحسي
هوالذيالتاريخوأمامعنها،تنبثقالتياألمةوأمامضميرها،

.الحكم

هويتحملإنماالمجلسهذاسيرفيتهاونأوتقصيرفكل_
والمتصرفءآمرهزمامومالكنفسه،سيدخصوصآوأنهمسؤوليتهنفسه
حموق،من__دستوريأيملكهمانطاقفيوذلكشؤونهفي

منويمارسهملط»منبهويتمتعواجبات،منبهويضطلع
.اختصاصات

إلىيرجهرخيصاتهامكلتماماأوفضصريحةوبكلمة_
يمكنهماالوسائلمنيملكالذيالمجلسعملبتأخيرالحكومة

النوع.هذامنمحاولةكلإحباطمن

المجلسسيرفيتأخيرهذا،معوتم<المحاولة،وقعتفإذا
الفعالةوساثلهاستعمالفيتهاونأوتقصيركلعنالمسؤولفهو
فيتأخيرأوتعطيلمنيرأمقدمالتالفي_والتنظيميةستوريةالل~

.العاديةأشغاله



لوإنهوهي:آخرى،بصراحةاألولىحطةالمالهذه.ختم.كما
أرادت،مالهانتمالمجلى،تأخيروامتقدالحكومةأذهح
يملالذياليأبي<المجلرآذأسف._بكلهذامعنىلكاذ
علىقتآأمبحقدولصالحها،باسمهاويمارمهااألمة،سيادة
التيالعكومةعلىحتىهيآكذلكمعهاآمبحلدرجةنفسه
تشاء<بماشؤونهمتعكتة.عمليآ_نيالحالة.تلك.نيتكوز
شاد.وكيف

ألنيملقأ،هذامنشيثآأعتقدال_أقولوالحق~.نيعلى~
عابثأليوالفرصةالمجاليتركأنعنالمجلسهزأأجل
.بسيرهويتالعببأمره<ليعبث

المجلسهذابأنموقنةنفسهاالحكومةأنأعتقدأنيكما
أيةيعاملهبأنأبدآألحليسمحالعليه،ومالهمايعرفالذي
منكلإيا«يخولهمامعوالوسيادته،كرامتهمعتتفقالمعاملة
يقتضيه.الذيألنيابيوالنظامالدستور

_خاللزعموابعضهمأنهيأولى،مالحظةليإن
سيروتحددتنظم،التيهيالحكومةأن_األخيرةالمناقشات
المجلس.هذاأعمال

نفسهالمجلسهوكلههذايفعلالذيفإنمحيح،غيروهذإ
هوالمكتبهذاأنفيجدالالنعم،اإلداري،مكتبهبواسة
يعدلمالرؤساءندوةوحتىالمجلس،أعمالجدولوفحيتولىالذي
ستوريةاللالغرفةاصدرتبعدماولالجلوضعفيتاخلأيلها

.منهاتدخلكلبسحبحكمها



سيرا،لهورسملماذ،للبرمآظأقرالدستورأذالمعلومومن
أخرى.جهةمنوبالملكجهة،منلعكومةبامالتاتهومبط

الذياالدخليظامهمالماذالبرلمجلينإذهذاالىوباإلمانة
لمقتمياتمطابقاالدستورية«´الغرفةمنتليمهبعديعتبر،

وأحكامه.الدستور

منلكلفيماوالتباساشكالأليمجاليبقىال.وهكذا
من(الحكومة)التنفيذيةوالسلطة(البرلمان)،التشريعيةالسلطة
واختصاصات.وسلطوواجبات«حقوق

ليىالوابمجلسوقتأذوجالء:بقوةيتضحهذاوهن
تتولىبحيثالعكومةإشارةرهناليأبي.العرفنييقال.كما
هذافوةومنالقبة،هز»تحتخطبعضهمزعمكماهي.
تراهاالتيالنطةحبعملهوتحديدحياته،_تظمالمبر
عبثمرفععالنية.أوسرآالدستور~يضعوبمالها.مالثمة

وتال~.

يقبلهأنبحاليمكنالالنوعهذامنتأويآلأوفهمأإن
أحكاممنالمحيحدليلأيعليهيقومالألنهالمجلس،
للمجلس.االدخليالنظاممقتضياتمنوألألدستور،

يعلنحينهايح~والدستوروالتأويلالفهمذلكيصحوكيف~
:فصحىمعربية

مباشرةغيروبصفةباالستفتا>،مباشرةتمارسهالالمةاليادة

ستورية.اللالمؤسساتياعلى



:3(نمنهيصحيماهذاعنمراحةيقلال.والدستور
األمة<<.مننيابتهموذيتمدلماذالبردد.عضاء

نفهسيدلماذالبرأذعلىودامغقاطعدليلهذا.نكل
مازع.بدوزالبالدنياليادةماحبةاألمةعنمبقأنهباعتبار

اللطةماحبيكوذأذلماذابيخولهذاأذ.وبديهي
كمامطلقةتامةبصفةأقولوالواسع،نطاتىنيالتشريعية

بعد.فيماوفحهسأ

_أيالحكومةيجعلذلك_إلى_باإلخافةالدستورأذ_كما
عنفضآلالمرابمجلىأماممسؤولةالتفيذية_السلة

الملك.أماممسؤوليتها

علىرتيبالدستور_.بحكملماذالبرأنهأا_ومعنى
ولصالحها.ا(مةباسمالحكرت

واذارأيا_.كمااألمةسيادةويمارسيشلماذالبركاذ_فإذا
العقليقبلفكيفالواب<مجلىأمامسؤولةالحكومةكانت

وسيرهمه،ونظحياته،نيمقيدأهذامجلسايكوذأذوالدستور
الحكومة؟.بهية

أجمعينوالحكامالنوابعلىنفسهاتفرضألتي_الحقيقة
نطاقه_في_كلانمقيلوالحكومةالبرلمانمنكآلإنهي:
الحياةمجالفيعنهالمتفرعةوالقوانينوباألنظمةستوربالل

بالمغرب.القائمةالبرلمانية

والحكومةالبرلمانمنبكلالخاصةالقيودعنبالرغموئكن



العامالصالحخدمةفيللتعاونفسيحاالمجالتركالدستورفإن
عليهما:يحتميالل

وهسنة.طبيعيةعالقتهماتظل(~أن
تعصبوالخصومةغيرفيقاثمآبينهماالحواريستمر~.ن2
عفافة.9و

وحسنالطوية«وحسنءالنيةحسنهذاكليسود~أن3
وادة.9ا

بصلة.إليهيمتماكلفيالدستورالجانبانيحترم_أن4
والواجب،العقل<إلىالحاجة__عنديحتكما~أن5

والنظام،والصفاء،والنزاهة،تكونالهذاباونإذوالقانون.
أمرينتظموالءالنيابيةالحياةتستقيمالكمامرضية«نتيجة

ومسمى.اسمأالديمقراطيةتقوم9والدستورية،المؤسسات

بعضهمادمحاهماحولوهيثانية،هذا_مالحظة_بعد_ولي
المجلسبينأصبحاألعمالجدولعلىالخالفأنمنأمس

جدولحولنشأاأليالخالففإنصحيحغيروهذاوالحكومة،
وبيانهالحكومة،وبينالمجلسمنشطربينإاليكنلماألعمال

موضوعفيبالتصويتقرارهيتخذولمرأيه،يعلنلمالمجلسأن
أوعدمبالمصادقةيموتأنللمجلسليسألنهأوال،ألخالف،
الدستوريةالغرفةأننعلموكلنااألعمال،جدولعلىالمصادقة

من46الفصلبمقتضىلهكانالذيالحقهذامنهسحبتقد
فيورد«دوماالفقرة:هذهجوابهافيوردتفقدالداخليهالقانون
المجلسمصادقةضرورةمنأعالهإليهالمشار46الفصلنفس
لمالذيالدستورمن59للفصلمطابقغيراألعمالجدولعلى

.م



.المجلس<<بمصادقةاألعماللجدولالمكتبوضعيقيا

رأيأاألغلبيةتعلنولموأقلية،أغلبيةالمجلسفيألنوثانيأ،
التباسأوشكهناككانواذااألقلية،نظرلوجهةمطابقأحكمأأو

أومغالطةلكلومنعأللحقيقة،خدمةلرفعهمافوراالعملفيجب

.تضليل

منقسمالمجلسأنفهيالملموسةالواضحةالحقيقةأما_
جماعةففيهاألعمال،جدولحولالقائمالحوارفينفسهعلى
وقدنظرها،وجهةكذلكلهاأخرىجماعةوفيهرأييا،ترى
األشياءكلفيتتفقانأنهمامعناهليسولكنأشياء،فيتتفقان

حتىيوجدالخالفأنوهوذلك،منأبعد(لىأذهببل_
وأقلية،أغلبيةمنأيضأهويتركبالذيالمجلسمكتبداخل
منالمجلسداخلالوضعحقيقةتعكسمصغرةصورةهووالذي
واالتجا»التركيبحيث

أذ.أومغالطةغلطا.بعضهميدعيوذاك،وهوهذافكيف،_
الحكومة؟وبينالمكتب<فيهبماالمجلى،بينهوالخالف
الحوارحول._كعادتيمريحةكلمةأتولأذ.هذا.بعاوأريد
المجلى.هذافيأيامأربعةمذألقائم

لسبأنهالحوارهذاعلىأحكمبأذعليتقضيالصراحةفإذ
والحكومة،المجلىينوالمفيدوالمعقول،المطلوب،بالحوار

البرلمانيةالحواراتحدودوتجاوزواستال<طالقدموحواربل
فيآ0معهوليسغريبمشهدنياألمرآخروترىألسليمة،

ر_



بعداألعضاء،بعضفيهرأيناالذيالمشهدوهوالدنيا،برلمانات
النوعمنبأنههناالخالف_وأعترفوأعبزممالوارعآعيا~أن

السياسي،العراكنهايةفيلجآوا~حقآويعجزيعيالذي
وخدعة،ومكيدة،حيلة<يعتبرقدماإلىالخطابيوالنزال
الحربأنفنننونحنفاجأونا،أنهم_كمايقال_وهيخدعةوالحرب
واالستبكاه،وبالبكاءواالستعطافات<النداءات،بتبادلسجال،
المتخذ.والموقفالمبدى<الرأيعلىبعضأبعضهموباستنزال

وتطورأشد»،علىالخالففبقيكلهم،حاولوا_وعبثأ
فتأزمالبكم<الصمحوارإلىبلالصم،حوارإلىالحواره
الدستور،إلىاالحتكامإالمخرجزيغيرمآزقفيوانساب
بدايةفينواجههاالتيالنازلةهذهفيونصافونزاهةبإخالص

الدورة.هذه

أولهواألعمالجدولحولاآلنالقائمالخالفوليس_
كلفيينشرأنالمتوقعمنبلالدورة«هذهفييحدثماوآخر
داثمآسيكوناألعمالجدولحولالحواروأنخصوصاءمرة
كماتستبين،أنتويدالومقاصدفواياوتوجههتمليهسياسيأعراكا
فيركبونبأصحابها،جامحةتكونقدومشاعرإحساماتتغذيه
مكرهين.إالالصوابإلىيرتدونوالءهواهم

ويتطورالحوار،فيهايقوممرةكلفيكذلكالمتوقع_ومن
وقتضياعفييتسببأناألعمال،جدولحولخالفإلى

هوالذيالتشريعيالعملعرقلةوفيالعقيم،والجدالالمجلس
بالبرلمان.المنوطةالمهامأساس



أنوالحكومةالبرلمانمنكلعلىيجبهذالكل_وتالفيأ

حولينشأحواركلينظماوأنالدستور،يفرضهكمابالنظاميتقيأا
للخصام،مجالمعهيبقىالمحكماتنظيمأاألعمالجدول

سدى.الوقتوضياعوالعناد،

عندواضحةالنصومىتكونأنيجبذلكأجل_ومن

بها،ويتقياواعندها،يقفواأنعليهميتحتمكماءالجميع
تتردىأنمنالبرلمانيةللحياةحفظاومعنىلفظافيهابماويلتزموا

منها.إنقاذها_مرةكلفييصعب~هاويةفي

منهماواحدلكلأنالجانبانيفهمأنيجبأخرى،_وبعبارة

فيالسياسي<<أدالتعايشإلىسبيلالوأنهواجبات،وعليهحقوقا،
ءبالتواصلإالالعامالصالحلخدمةوالتعاونالحوارنطاق

بتلكوالقيامالحقوق،تلكاستعمالفيوالتناصفوالتسالم،
الواجبات.

البرلمانيةللحياةيمكناألساس،هذاوعلىالنطاق،هذاففي
عرقلة.والتعثربدونتسيرأنالمغربية

وهوسابق،تدخلفيقلتهبماأذكرأنأرىالمناسبة_وبهذه

فيالقائمةالنيابيةالحياةلراتعالبرلمانيين__نحنإدراكناأن

بالحياةليستأنهاالوقت_نفس_فيندركيجعلنااليومبالدنا

وقاصرةوناقصة<متواضعة،نيابيةحياةهيبلالمثلى،النيابية

نفسه.المغربيالدستوربحكمماشيئأ

كذلكونواجهاليوم،نواجهأنفيمطلقأغرابةال_ولهذا
ونتيجةجهة،منالحاليالنيابينظامنانتيجةومشاكلحقائقغدا،

مم



جهةهنعنها،أوتغافلنانفسهاوالمشاكلالخصاثصلهذهإغفالنا
أنوى

تلكمعنملكالإنناأخرى،مرةوآعيذ.سابقأقلت_وقا
الحياةلتطويراستطعنامانعمل،آنإالوالمشاكلالحقائق
البرلمانية.

فاسدة،كانتإنالنصوصبإمالحا_
.غامضةكانتإنوبتوضيحهاناقصة،

.وروحانصآوبتطبيقهااألنظمةبإحكام_2

البرلمانيالميدانفيكنواببهانقومالتيالتجارببإتقان_3
.معآوالعملالتفكيرميدانهوالذي

كأنتإنوبإنمامها

المخلصينجهود_بغضلكلههذايتحققأن_فإلى
التجربةبدايةفيزلناماأننانتناسىالأنيجبوالعاملين.
بحكموحدودهاشروطهاالتجربةلهذهوأنالنيابية،الديمقراطية

منيقالماوأناالستقالل،عهدفيالمغربعرفهدستورأول
آمرللحكومةالتنظيموخصصللبرلمان،التشريعتركالدستورآن
تماما.والواقعالحقيقةيطابقال

مناصفالغيرناومعأنفسنامعصرحا،نكونآنآردناما_واذا
هوكماالنيابي<النظامآنوهيالحقيقة،بهذهاالعترافمنلنا

منأيالخارج،منمقتبسنظامبالدنا،فيبالدستورمؤسس
كماتصوله،ببعضأمسهنااستشهدالذيالفرنسيالدستور
إنبلباريس«فيالدستوريالقانونأساتذةآحدبتآويلاستشهد

.م



أوالواضعينكونمنآتيةومغربتهكذلك،ممغربدستورنا
مناعتبرو»بمامقيدأيكونآنيجباالقتباسأنرأوالهالناقلين

وتقاليد.أوضاعمنلهاوماالمغربيةالحياةوضروراتحقائق

أولىتجربةعندناالديمقراطيةالتجربةمنيجعلهذا.وكل

رهنالتجربةونجاحإنعمانية،تجربةككلوعيوبهامحاسنهالها

فيوذلكعيوبمنيصحبهاماعلىمحاسنمنفيهامابتفلب
غيرقريبألنايتمأننتمنىماوهواآلخيرة،هذهإزالةانتظار
بعيد.

~ولحولهناقامالذيالحوارصميمإلىرجعتما_واذا

منرأيتالحكومةوبينالمجلسأعضاءبعضبينا.عمال

نطاقيتجاوزالحوارذلكأنإلىأشيرأنوالصراحةالصدق
التشريعية.السلطةممارسةأيالتشريحنطاقإلىاألعمالولجل

(دستورمنهاقتبسالذيكالدستورالمغربيالدستور_فإن

إلىهايسنلالتيالتنظيميةالسلطةداثرةيوسع)6958فرنسا

التيالموادبذكر48فصلهفي)استوراهتمولهذاالحكومة،
.47الفصلفيكماالبرلمانعنيصدرالذيالقانونبهايختص

حينهاالتشريعحقللحكومةالدستور~عطىالفصلهذاوفي
ظرففيتتخذأنللحكومةيأذنأنللبرلمانيمكنأنهعلىنص
فيهاالتداوليقعمراسيموبمقتضىمعينةولغايةمحدودالزمنمن

ويجريباتخاذها،عادةالقانونيختصتدابيرالوزاريةبالمجالس
علىعرضهايجبأنهغيرنشرها<بمجردالمراسيمبهذهالعمل
قانونحدد»الذياألجلانتهاءعندالمصادقةبقصدالبرلمان

.م



النوابمجلىحلوقعماإذااإلذن

البرلمانعنالصادرالقانونبهايختصالتيالمواد_وبتعدا«
حيزفيتدخلالالتيالقضاياكلنطاقهاعنالدستورأخرج

التنظيمية.السلطةإلىوأسندهاالقانون،

من_47الفصل~بحكملهابماهذهالسلطةتعززت~وقا
حكومية.مراسيمبواسطةالتشرحفيالبرلمانعنالنيابة

أنلهاأبيحكماواسع،تنظيمينطاقللحكومةأصبح_وهكذا
وبإذنه.البرلمانبدلتشرع

البرلمانبيننفسهاهيمقتسعةالتشريعيةاللطةأن_ومعناه
بينمستمرينوخالفجدالأسبابتكمنوهناالحكومة،وبين

القانوناختصاصمنهوماحولوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتين
هذامنمشكلأولفعآلنواجهأصبحناوقدالتنظيم،حيزمن.و

والدفعوالترتيب،األسبقيةوطلباألعمال،جدولبمناسبةالنوع
معينة.قانونيةالقتراحاتالقبولبعدم

وهواآلن:القائمالخالفجوهرهوالحقيقة__في_فهذا
.تنتهي؟وأينتبتدىءأينالتشريع:سلطةعلىالنزاع

اإلرادةعنويعبرالبرلمانعنيصارماموكلالقانون_فهل
باعتبارقانونهوالقانونأوالمشهور؟التعريفحسب_العامة
شكلهأومشموله

بتفصيلالموضوعهذافيللتوسعاآلنمجالوالداعي_وال
الحواروعمقوجوهرحقيقة،بيانإليهاإلشارةأوردتوانما

األعمال.جدولحولالناشىء



يقعأنوالمستقبلالحاضرفيالحوارهذامصلحة_ومن
ولمجالالبرلمان،بواسطةالتشريعلميداندقةبكلالتحد_
التنفيذية.السلطةطريقعنالتنظيم

فيسيدخالنوالحكومةألنوابمجلسفإناهليقعلمفإذا
أعمالسيرعلىسيؤشر~دائمصراعفيبلحوارى

عقباتإلىالحكومةمععالقتهسيعرضكماالمجلس،
هأاكانكلمالتالفيهابالعملالعامةالمصلحةئقضيوصعوبات

معآالجانبينمنالمقطاعفي

قةوهوضدحبكلوالتنظيمالتشريعميداني~ياانتظاروفي_
وذلكفيه<يوجدالذيالمأزقمنالحاليبالحوارالخروجيجب
األيالتشريعيالعمللصالحاألعمالجدول~فيبالبت
.المجلسسينتظر

.المغربيالدستور)ذأيقاماإذاالبتهذاعليا.ويهل
نيالعكومةتدخليظم.98الفعل<1958الفرنيكموه
وذلكالمجلى،مكتبطرفمنالمرفوعاألعمالجدول
الدستور.نومعاهالقانونية.~وعاتوالترتيباألسبقيةبطلب
»مة)دء»هاألسال:جدولعلىالتفيذيةاللطةهيمةيمعن

ء)0ءء«»»دء~«8ء()أادءء«ءأا

)استورمن48الفصلمن~دستورنامن59فالفصل
األعمالجدولويتضمنيقول:فاألول(:958لسنةالفرنسي
مشاريحمناقشةالحكومةتحددهالذيالترتيبوحسبباألسبقية



التيالقوانينواقتراحاتألحكومةجانبمنالمقدمةالقوانين

.طرفهامنقبولهاوقع

نيالمغربيالدستورمن59الفصلأذإلىالمالحظةوتجدر
الدستورمن48للفصلاألهلطقنخةإالليىالفرنسينصه

(.958لسةالفرني

باريىفيالحقوقبكليةكبيرأستاذهذاعلىعلق.وقد
فإنهكامآلاستعماآل)9(ء«ءاأ»أ»االمتيازهذااستعملإذابقوله:
االقتراحاتماقشةوتمعتعرقلبأذللحكومةيمحأذيمكن
).7أ)ده(هده»ددهدوه()دء_ةعنهاترمىالالتينويةالقا
ومكهاللحكومة«األسبقيةأعطرقدالفرسيالدستوركاذوإذا
أسدفإنهاألعمال،جدولعلىالهيمةمنالوسيلةبهز»
ماوهذاالرؤساء،ندوةمنباقتراحعليهالمصادقةحقلماذللبر

غير،46فملهفيهذالمجلساالداخليالقانوذكذلكتضمه
كلالوابومجلىالرؤساءندوةمنسحتالدستوريةالغرفةأذ

هذاكلأذباعتبارعليهالمصادقةأوالجدولوفعفيتدخل
للدستور.مخالف

حقآنفأاليهالمارالدستوريالقانوذأستاذويعلل.و~
تتحملهاالتيالعامةولياتالمشربآذللحكومةوالترتيباآلسبقية



ومداوالتهالمجلسأعمالجدولفياالمتيازهذاتخولهاالتيهي
عليهايجبالمذكور_األستاذ_يقولالحكومةغيرانالتشريعية،

إبعادبقصداالمتيازذلكاستعمالفيوتشتطتبالغال.ن
النواب.بهايتقدمالتيالقانونيةاالقتراحات

تسويةعلىيساعدماالمتزنالحكيمألر.يهذافي_ولعل
حظيرةرفيجديدمنإثارتهعدمعلىوالعملالقائم،الخالف
باسمهاويمارسهااألمةسيادةيشلالذيالمجلسهذا

المستطاع،فيمابكارعليهالعملتسهيلفيجبولصالحها،
واستحالللعراقيل،عرضةالبالدفيالنيابيةالحاقأصبحتواال

بالتجربةيؤديقدصراعإلىوالحكومةالبرلمانبينالحوار
والمصير.المنقلبسوءإلىالحاليةالديموقراطية



العصريةالمحاكمحول

وجهةمنالعصريةالمحاكمقضيةقبلي،الخطباء<_تناول
عهدفيعنهالحديثراجماآكسالذيبالتوحيدللمطالبةوطنية
العدالة.ولصالحة،0السيانطاقفييتحققأنون0ستقالل9ا

الر.ي،فيهايختلفالقضيةبالمغربالقضاءتحرير~وقضية
علىوالمسؤولينالمواطنينيشملقوميإجماعمحلهيبل

السواء.

طالماالتيساسية9االقوميةالمطالببينمنكانت~ولهذا
أمةكلفيوالقضاءإلنجازها<وعملوابة<المغاربهاشمسك

أنيمكنالالتيالقوميةاليادةمظاهومنعظيممظهرودولة«
تدخلكلمنتيفتإذاإالكواهتها،وتحترقحقوقها،تصان
أشكالهماكانتكيفمادخيلة«سيطرةكلمنوتحروت.جنبي،

صفة<بأيةآوشكلبأياألجانب،يتوال»قضاءكلوأساليبهما<
يشلموقضاءبلوالسيادة،التحرربعهدجديروطنيبقضاءليس
االستعمار.وحكماالحتالل«عهدا~ا«

تتمكن~ندون.عوامثمانيةألمغرباستقاللعلى~ت~وقد

««



.ساسعلىالمغربيالقضاءتحويرمنالمتواليةالحكوماتفيها

هذامسؤوليةكلهاتتحملالحكوماتفتلكوالتعريب،المخربة
ماعلىالقضاءتركفيأمطلةتعذرالوهيالتهاون،أواإل~ل

الصحيحة.والعدالةالقومية،والسيادةيتنافىمماعليه«هو

أجنبيةمحاكمهيالتيالعصريةالمحاكمإلىبهذاوأشير
نظامفرضغداة.سستوقدبالباثأ،المسمىالعهاعنموروثة
ستقالكاالعهدعليهاوحافظالمغرب<علياالستعماريةالحماية
عصوية.محاكمباعتبارها

ينبغيخطرها،وأشخصالمحاكم،هذهحقيقةأبرز~ولكي
يعكسهالينماماضروهوباختصار،ماضيهاأستعرضأن

األشكالوتغيرتاألسماء«اختلفتولوحاضرها

عهدفييسمىكانمااليومتمثلالعصرية_فالمحاكم
ومنالمغرب،فيالفونسيأوبا~ءالفرنسيةبالمحاكمالحماية
كانإذالكلمة،معنىبكلفرنسيأمان9القضاءهذاانالمعلوم

نالمخنىحكومةفييومثذالممثلةالمغربيةالسيادةعنخارجا

للسيا«ةتابعأكانالوقتنفسوفيالبال«،ملكوأسهاوعلى

أوبفرنساهواءالفرنسيةالسلطةموزةفيوداخالالفرنسية،
بالمغرب.

فرضبعدماإلى~ناالفرنسيةالمحاكمتأسيس~ويوجع
التيالقنصليةللمحاكمالوارثةيومثذ.مبحتوقدهنة،الحماية
الحماية.قبلقائمةكانت

معينيندائمأكانوااعضاءهاولكنشريف،ظهيرتنظيمهاوتولى



اوةلونتابعاالقضاءهزأوكانالجمهورية،رئيسمنبمرعموم
المغربية.العدليوزارةالالفرنسية«العدل

وفي<19_3غشت12فيمؤرخبظهيوالمحاكمتلكأنشئت
قانونيةمجموعاتتؤ~آ~ىظهاثرتسعةممدرتاليومنفس
الحديث.الفرنسيالقضاءعليهايعتمدآصبح

المقيممنبطلبآعاتقدساسية9االقوانينهذهوجميع
ألحكومةإلىوجههارسالةفيوذلكليوعلي،البسرالالعام

تلكمشروعاتإعدأ«وتولت.6963مارسآ9بتاريخألفرنسية
وكانتباريس،فيالقانونرجالمنفرنسيةلجنةالقوانين
الفرنسيالقضاءتنظيمظهيرمنهاعشرةأنجزتهاالتيالقوانين
1913غشت(2فيالمؤرخ

القضاءتنظيماالالقوانينتلكإصدارمنالقصايكنولم
وربيينإألمصالحخدمةمنهاالغايةكانتوكماءبالمغربالفرنسي
إليهاحاجةفيكانواالتيالضماناتوعطاءهمسواهم،دون

وظهيرنشاطهم«وآنواعوممتلكاتهم»أشخاصهم<لحماية
فياألجانبينتظرهكانماآعظممنيومثذكانالعقاريةالمحافظة
البيضاءوالداروجدةاحتاللبعدواجاءالذينخصوصاالمغرب<
بالحواضرشرعيةغيربصفةاألمالكوتملكواا«9~7سنة

والبوادي.
قاثمآكانالعقاريةالمحافظةلظهيرالفرنسيةالمحاكمفتطبيق

عقاريةرسومابإعطاشهااألمالكتلكعلىألشرعيةإضفاءعلى
قامتوهكذاءلألشخاصالرسميةالمدنيةالحالةمقأمتقوم

آثناءواالستعماراالحتالل،مةخلفيخطيربدورالمحاكم

ءو



ساعدومماالمغربية.األراضيألجودوالنهبالسلبعمليات
منكثيرخبرةعدمالمنكرةالجائرةالعملياتهز»على
وسناأالتحفيظ<فيالمتبعةبالمسطرةالبدايةفيبةالمغار

الفرنسيةالمحاكمإلىتحفيظهاالمطلوباألراضيحولالنزاعات
غير.ال

أغراضبالمغربالفرنسيالقضاءلتنظيمواعياللأكبر_ومن
المحاكمإلغاءإلىالوصولوهيللحماية«سياسيةوضرورات
والمغاربةاألجانبقضايافيمختصةكانتالتيالقنصلية
األوليالسنواتفيتنازلتقدالدولمعظمكانتءوإذاالمحميين

إنكلترافإنءاألخيرةلهذهاالمتيازاتنظامعنالحمايةمن
.1956وفيآ937فيإالتفعاللمالمتحدةوالواليات

الفرنسيينقضايافيمختصةالفرنسيةالمحاكمتكن_ولم
التجاريةالقضاياللمغاربة.فيبالنسبةحتىبل_فقطواألجانب
فيوكألكءالفرنسيينالرعاياأوالفرنسيينتهمالتيوالمدنية
ثا.بشكلواألجانبالفرنسيينتعنيالتيالجنائيةالقضايا

حيثالفرنسيةالمحاكمنفوذتعززالبربريالظهير_وبصدور
.جناثيآاالختصاصوالسارالسا«سالفصالنإليهاأسند

بالبربرية.المسمدةالمناطقفيوعقاريأ_

المغربفيالفرنسيللقضاءكانمامدىيتضح_وهكذا
حسابعلىكبيرواختصاصواسع،نفوذمنالحماية__زمن
بة.المغارالمواطنينمصلحةوضدالوطنية،السيادة

لسياسةمسخرأعنصريأقضاءالفرنسيالقضاءكانهذاوبسبب

م.



ليعلقضاءهوإنماالنوعهذامنوقضاءواالستعمار«االحتالل

فهوالصفةوبهذهالمستعمرين،مصالحتقتضيهحسبمايجورأو
مشيئتهموفقفيهفونيتصرالذينأيديفيوسيطرةظلمأداة

وهواهم.

ذلكفي~المنوبيالقضاءأنأيضأيتضحبإيجازتقدم~وهما
منكثيرفيهسلوبآكانكمااالختصاصضيقكانالعها~
فيكانهذاوكلبة«للمنا>بالنسبةحتىواالختصاصاتالحقوق
يكونأنقبلاستعمارينظامقضاءبصغتهاألجنبيالقضاءصالح
والعدل.بالحقألناسبينللحكمقضاء

نفسها،معمنطقية~هأا.فياألجنبيةالمحاكمكانتوقا
أألجانبمنالناسوزنعلىقائمعنصريمينمحأكمكانتألنها

اإلنصافمعيميلالانهامينفكانمختلفين،انينبمينوالمغاوبة
البالدعلىالمفروضاالستعماريالنظاممصلحةمعبلوالعدل،
مصالحضاعت«لهأامعورف،هوكمااألجانب<مصلحةومع
باسمالمحاكمتلكفيحقوقهموأهدرتءبةالمغارمنالكثير
خارجةوأغراضاعتباراتتكيفهماكانتالذينوالعدالةالقانون
.مثلىعدالةكلوعنحق،قانونكلعن

تقومكانتألتياألجنبيةالمحاكمأنإليهاإلشارةتجدر_ومما
كانالتيالمغربية<السيادةمعوالتعارضالتناقضمنكثيرعلى
كانت_بةللمغاربالنسبةالظلممن~وأحكامهاسيرهايطبع
كانتأنهاباعتبارنفسهاالمغربيةالسيادةتمثلأنهاباطال،تاعي،
المراسيممنوغيرهاالشريفةالظهائروهواها_مشيئتها_وفقتطبق



الدولةرئيساسممعالملكاسماألحكامفيوتقرنالمخونية،
األجنبية.

المحاكمجعلاليهاإلشارةتقامتمما0وغيرهذا_وكان
نفسهاالميزات0هذمنواتخذتبهاخاصةميزاتذاتاألجنبية
أوواالختصاصات،الحقوق<منبكثيرلالستئثارومبرراتوساثل

تعبير.أصحعلىاالمتيازات

األبسية~يحامشرهصا«ر

عهدفيا~«للمحاكمالتياألجنبيةالصفةيبرز_ومما
فياألجنبيالطابعتحملفيهاالتشررمصادرأناالستقالل

فقط<وموظفيهابقضاتهاأجنبيةالعصريةالمحاكمأكثرها.وليست
غيرقوانينمنالباثاالعهدعنورثتهماهذاإلىيضافبل

مفربية.

علىيبنيكاذالمغربنياألجبيةالحمايةظامأذذلك
والخداع،والغثى،الزيف،طابعهاوسياسيةقانونيةيةنظ

ددبازدواجيمىماعلىالقائمةالمزعومةيةالظوهيوالباطل،
نفسههوكاذاالزدواجهذاإذبلوالفونسة،المغربيةالسيادة<<
المغربيةالسيادةيعتبرفكاذوسلب،وغبن،حيف،علىقائمأ

اليادةكانتوهكذاألداخلي،المجالفيويعصرهامحجورة،
الداخلية،ميادةالمغزذ،وحكومةالملكنيمذ،يوالمملة،
والصفات.والحقوق،األمس،كاملةسيادة

سلطاذ،منبهاثهأنزلماالذياالزدواجذلكعلىواعتمادأ

~~



سيادةالمغربيةالسيادةآنمنبهيقضيكانماالىواستنادأ
عماتواألوفاق،المعاهداتمنبعددتقيدأبهايحتفظداخلية
الجديدللتشريعداخليمصدرايجادإلىالحمايةسلطات
البالدفيالمحاثةاألجنبيةالمحاكمبواسطةتطبقهوالقوانين
المحتلة.

ونظامهالتشريعهذاعلىتجلىفطرةتلقىآنالمفيد~ومن
وأشكال.وصفات،آمس،منلهمامالبيانالتطبيقي.

أختالطعلىالحماية،نظامفرضمنذفتقوماألمس_أما
السلطةوسيطرةتفوتىوعلىواألجنبية<المغربيةالسلطجميع
يقعجصييهاالسلطهذهعنالتعبيروكانالمغربية،علىاألجنبية
أكانالتطبيقية<المراسيموبمختلفالتشريعية،ثرالظهابواسطة
أجنبيأ.أممغربيأمصدرها

ابتداءجديدأتشريعيأحدثأوالمراسيمالقوانينإصداركانوقد
_قبلالمغربيةالسلطةلدىالمألوفمنيكنلمإذ<19(2من

فيوالسببءوالمراسيمالقوانينبإصدارتشرعأناالحتالل_
بآحكامها<اإلسالميةالشريعةكانالمغربفيالتشريعأنهذا

كانتوقلماوالتآويل،التفسيرفيومصادرهاوهيثاتها،و.كمتهاء
إصدارإلىتلجأ_الشرعيةغيرالميادينفي_حتىالمغربيةالدولة
يتغييولماإلداري،آوالسياسيالطابعذاتوالمراسيمألقوانين
الداخليةالشؤونفياألورييالتدخلزمنحتىالوضعهذا

يخص_فيمايومثذاقتصرإذعشر،التاسعالقرنخاللللمغرب
ا~ثةالتنظيماتعلىوأفرادأ_دو~األجانبمصالح

رو



والحمايات،كالديوانةميادينعدةفيوذلكبالمعاهدات

.العقاريةوالمعاتآلت،القنصلية

ذلكفيالمغربيةالسيادةبحقوقأممىهوماهناك_بل
األجنبيالدبلوماسياللكإلىأحيانأأسندتأنهوهوالعهد،

بمصالحارتباطلهاالتيالقضايايخصفيماوالتنظيمالتقنينمهمة
ومنالعليا.المغربيهالسلطةموافقةبشرطولكناألجانب«
خاضعينوقتشذكذلككانواأنفسهمبةالمغارأنالمالحظ

التنظيمهذا:مثالالمعاهدات،تقتضيهاكانتالتيللتنظيمات
الباب،وحقوقالفالحية<للضريبةوالمؤسس688(فيألصادر

الخضراء.الجزيرةلمعاهدةالمطبقةالتنظيماتوكل

أولمنذالحماية،سلطاتووجتهاالتيالفطريات~ومن
الشريعةمنتستمدملطمنالملكبهيتمتنماأننشأتها<

الشلطتلكيجعلهذاوأنالمغربية،التقاليدومناإلسالمية،
النظرياتتلك_حسبالملكيمكنالالذياألعوبالدين،متأثرة

فيالقوانينيشرعأنمناألجنبية_الحمايةمعالمستوردة
هذالهيكونأنيمكنفالوحدهموربيينلألبالنسبةأماالمغرب،
الملكيجعلاالزدواجهذاإذالسيادة،ازدواجنطاقفيإالالحق
مغاربةمنالمحكومينمختلفينالجديدالتشريعفييفرقال

نطاق~فيللملكالتشريعحقأمبحلهذاونتيجةوأجانب،
رقابتهاوتحتاألجنبية،الدولةممثلمنباقتراح.الحماية
4للفصلتطبيقأوذلكالمغرب،فيوربيينلألبالنسبةوضمانتها

األخرىاألجنبيةللدولأمكنهذاوبسببالحماية،معاهدةمن
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فهاثرمنالمحدثةأنظمةواللقوانينرعاياهاإخضاعتقبل.ن
نية.مخزومواميمشريفة

هت~دمةفي~ينالفزنو~مةاللككاذو~ا~

:والتنظيمالتشريم ~

0تراحسبماوذلكممثلهابواسطةاألجنبيةالحكومةباقتراح_(
الجديد.الوضعيقتضيهاالتيالتدابيرمن

الملك،لدىممثلهابواسطةاألجنبيةالحكومةبمصازقة_2
.العامالمقيموهو

بالسيادةوالشكلياال~االحتفاظأنهذامنويتبين
المغربفيوالتنظيمالتشريعوضععنهاالناتجةوبالسلطالمغربية
ءللقوانيناالقتراححقذاتاألجنبيةالدولةوميطرقنفوذتحت

.واصدارهاعليها،والمصادقة

علىالحماية،زمنالمفرومةالقيودهذهكلأدتالراتعوي
التياألجبيةالقانونيةالهيمةإلىالمغرب،يوالحكماليادة

وظفةيبهماإلىالمامييالمخزذحكومةمعهااستحالت
األجبيةاللطاتلحرفمرالمقترحةللمروعاتالتجل
شؤوذجميععن~المعاهداتنظي.المؤولةهيباعتبارها
المغربية.المملكة



والتتتيمم~يح.~ر
الحامل

األوريي،الشقعلىالمغربتظمبوشرتىالظاهذا_وفي
الجالياتممالحوتقتضيهالجديد<الرفعيتطلبههاووفق

نيالعامالقانوذوتواعدمبادى>روعيتهأاكلونياألجبية«
نيآ9ا3مذالتسومعيرزأخذأسامهاوعلىورية«األالدول
تظميةمراسيمشكلوني0الشريفةثربالظهاتسمىقوانينثكل
األعنم).(الصدرالوزيريةبالتراواتتمى

ثرالظهاطريقعنالصادرالتشررأذبالذكر.والجدير
منعليهوممادقأمقترحاكونهعنبالرغمالوزيرية،والقرارات
يتمتنأحيانأيكنلمالعام)(المقيمالقرنيةاللطات
وذلكالقرنية،المحاكمنيءدءادأل)«(ا»وعاالقانوذبقيمة
الوزيريةالقراراتأذكماالعقارية.للمحانطة_مآل_بالنهبة
قيمةالد)ء»ءءط)ءده»)(أأهالقرنيةالقراراتقيمةلهاكانت

)9دء)ء»»(داءأدءادأ«أ_القرنيةالوز~يةالقرارات

مستوىفييكنلمالمغربيالتشريهأنيتبينهذا.ومن
بالمغرب.الفرنسيةالمحاكملدىالفرنسيالتشريح

آخرمصارعلىتعتماالمحاكمهأهكانتأجلهمن_ولعل
االقتراح،لحقخضوعهمعولوالمغربيا~رغيرللتشريه

بذلكوأعني.العامالمقيمطوفمنواإلصداروالمصادقة،
القراراتومنالفرنسية<والمراسيمالقوانينمنالمؤلفالمصدر



العكريةالسلطةعنالصادرةالقراراتبعضومنالمقيمية،
الفرنسية.

التشريعوجهفيمصراعيهعلىيومثذالبابفتح_وقد
تطبققوانينهناكتكونأنتقررإذفرنسا،منالمستوردالفرنسي
طرفمنعليهاالمصادقةبعدتطبقوأخرى)4(ءءأ))~أتلقائيأ
وحدهم.األمريقنيهممنبرضىتطبقوثالثةءالملك

الفرنسينتتبعفإنهاتلقاثيآتطبقالتيالفر~القوانين_أما
المتعلقةالقوانينوهيءالخارجفيواستقرواحلواحيثما
علىكألكمطبقةالقوانينوهز»للفرنسيين،الشخصيةباألحوال
العسكرية،القوانينإليهاوتضافبالمغرب،المقيميناألجانب
معالموظفينالفرنسيينيخصفيمااالجتماعيةالقوانينوبعض

فيالملزمةالقوانينوبعضبالدهم،خارجفرنسيةمؤسسات
والجؤيالبري(كالجيشبالمغربفرنسيةإلداراتالماضي

والبحري).

منعليهاالمصاأ«بعدطبقةالتيالنونيةالقوانين.وأما
التعديالتمعالجنائيالقانونومنهاجدآفكثيرةالملكلدن

كانإنماالمغربيةالمصادقةواشتراط،69(2منذعليهالمدخلة
كلهااليهاالحاجةتمسمابقدرإالالقوانينتطبقالأنأجلمن
بعضها.أو

باآلمرالمعنيينباختيارتطبقالتيالقوانينمنلثةالثا_والطاشفة
االستفادةكلمنهايستفيدواأنبقصدواسعةحريةأعطتهمقد

الممكنة.



الفرنسية.بالقوانينيتعلقماهأا
فييطبقكانبعضهافإنالفرنسيةللقراراتيرجعوفيما
العا«ييعدا~عكانالفرنسيةالدولةرئيسآنباعتبارالمغرب
الفرنسيالقضاءتنظيمتمهذاوبمقتضىالمحمية،للبالدبالنسبة
كما،69(3شتنبر7فيالمؤرخالفرنسيللقرارتطبيقأبالمغرب

الجمهوريةرئيسو~نىءالفرنسيةالقنصليةالمحاكمإلغاءتم
والجنسية)1920(القرارالتجنيسقضيةفيكألكالفرنسية
بالمغرب.الفرنسيين)192((القرار

معخليتلكانالجمهوريةرئيسأنالعملبهيجريكانومما
بفرنساالفرنسيةواإلداراتالسلطاتتهمالتيالقضايافيالملك

القراراتعنالحديثإلىحاجةوالبالمغرب،ونظيراتها
الفرنسيالقراربمقتضىالمغربفيتصدركانتالتيالمقيمية
بنظامتتعلقكالتيأخرىوقرارات1962يونيو16فيالمؤرخ
المدنية.المراقبةسلك

االحتفاظنطاقفيالفرنسيةالعسكريةالسلطاتقراراتومثلها
ا.9آ4فيالمؤسسالحصارحالة~مالحماية،~في

ا~ميالتشريحيتهيأكيف

علىسابقأالمفروضالفرنسيالتشريعهذاعنالنظر_وبقطع
الفرنسيين،إعدادمنكاننفسهالمغربيالتشررفإنءالمغرب
كانتالوزيريةوالقراراتثرالظهامشروعاتأنالمعروففمن

تتولىالتياإلدارةوكانتوأيناءكماالعام،المقيممنباقتراح

~.



العاهةللكتابةالتابعةالتشريعمصلحةفيكلهاالمشروعاتإعداد
ءا~ايةفيءتعرضفكانتالمهمةالمشروعات.ماءللحماية
فسيينالفوالموظفينالقضاةكبارمنالمؤلفةالتشريعلجنةعلى
سنةإلىهأاواستمرءالعامةاإلقامةلدىالمعتمدوثامةتحت
الوزاراتمحاستشاراتأحيانأتجريآكانتكماآء935

فيكانتالتيالمشروعاتأمويعفيهاكانإنفرنممافيالمختصة
المقيمعليهيؤشرما~إالنهاثيآالنصيكونوالطورا~~االء

خاتمعليليعرضالعربيةإلىالترجمةعلىيحالثمءالعام
المستشاربواسطةاألعظمالصدرطرفمنلإلمضاداوالسلطان
المغربية.الحكومةلدىالفرنسي

إألالرسميةالجريدةفيالوزيريالقراراوالظهير~ووال
والتطبيق.اولإلصلالعامالمقيمعليهيؤشرمابعد

بإحالةالمطرةهذهعلىتغييرأدخل6953سنةوفي
قبلوالموافقةللنظروا~يرينالوزاريةالهيشاتعلىالمشروعات

األعظم.الصدرإلمضاءأوءالشريفللطامعيمهاتقه

المحاكمحقائقلناتتضحباختصار،تقدم،ماكلومن
التيالمحاكموهيوحاضرأ،ماضياالمغربفياألجنبية
العصرية.بالمحاكمءاالستقاللعهدفيتكنىأهبحت

الغيروموظفيهاقضاتهاباعتبارأجنبيةليستالمحاكمفهذه
منعليهأسستمماكذلكتأتيأجنبيتهاإنبلفقط،بةالمغار
عمابالرف.وذلكالوطنية،ألسيادةمعيتفقالأجنبيتشريع
شكلية.وعبوراتنظريةغاتمسترمنلهأعطي

~~



المسمدةالمحاكمحولالوطنيةالنظروجهة_وتتلخص

يلي:فيمابالعصرية

فياالستعمارأسسهاكمااآلجنبيةللمحاكمامتداد_إنها6

وتشريعاتها.وعناصرها،انظمتقا،حيثمنوذلكعهده،

االستقاللعهدفيالمغربيةاليادةمعيتنافىبقاءهاإن_2

ومزريأالوطني،للشعورتحديأيعدبهااالحتفا_إن_3
.المغربيالقضاءبسلطانومينألالقومية،بالكرامة

سيطرةمنتخررتمابعدأرضنا،فيقيامها.إن4
العهدفياألمركانوكمااأل~فبمصالحيخدمإنمااالستعمار،

المغربية.المصالححسابتلىوذلكالبائد،

هيشاتتعد«المستقلالمغربعلىضيفوجودهاإن_5
منيشاؤونمالهميوفيخاصبقضاءاألجانبوتمييزالقضاء،
القانونية.الضمانات

القانونحوزةمنجنبية9ااألقلياتيخرجبقاءها~إن6

فيالشانهوكمااألجانبلهيخضعأنيجبالذيالمغربي
المصونة.التامةالسيادةذاتالدول

وتضليل،خاتمة،االسمبهذاالعصريةالمحاكمتسميةا_إن

المغربية.المحاكمحقفيوشتيمةوتهمة

لطعنةواالستقالل_الحريةعهد.فيبوجودهاالسماح~وان

منمظهرهوكماالوطني،والحكمالقومية،السيادةصميمفي
منتتحررلمالتيبالدنافيالمقنعالجديداالستعمارمظاهر

م.



متنكرةأشكالفيبرواسبهالتحتفظاألجنبيةوالسيطرةاالحتالل
والتضليل.الخداعبقصدملتومةو)ساليب

سوىلهايكونآنيمكنالالقصريةالمحاكممشكلةإن_
األماأأقصرفياإللغاءهذاوتطبيقفورأ،اإللغاءهوواحدحل
ويتحققالمغربية،السيادةوتتحررباطلها،منالبالدتتطهرحتى
سلطانللقضاءويكوناالستقالل،مدلولالقضاء،مجالفي

الجديد.المغربفيوحرمة

توحيدقضيةقيلكماليستالقضيةإناألمر،_وخالصة
أخرى.إلىمحاكمانضمامأيالمغرب،فيللقضاء

تعرضالأنيجبالعصريةالمحاكمقضيةإنأوضحوبعبارة

فيتعرضأنيجببلالمغربية،المحاكمتن~هامعشكلفي
إلىاختصاصاتهاونقل0أجنبيةبصغتهاالمحاكمتلكإلفاءشكل

التشريعيطهوأنيجبهذاإلىوباإلضافةالوطنية،المحاكم

الشريعة،معيتفقالماكلمنالعصريةالمحاكمفييطبقاألي

وذواألصل،أجنبيتشريعفهوالمغربية،والمصلحةوالسيادة،
مصالحلخدمةاألجنبيةالمحاكمسخرتهوطالمااستعماري،طابع

تشريعأيصبحأنيصحفالاألجانب،منالميطرينوامتيازات
العصريةالمحاكمبعدالمغربيةالمحاكممحالته،علىتطبقه

الملغاة.

المغربفيالقضاءوضعتصحيحيتحققأنيمكن_وال
هذايصحبأنيجببلالعصرية،المحاكمإلغاءبمجود

يكونالالمغربيفالقضاءوالتعريب،المغريةللوضع:التصحيح



:هيبشروطإالمسماهيطابقاسمأ

كماواألجانببةللمغاربالنسبةالمحاكمتعددعلىالقضاء__

.اليومحتىالوضعهو

دونالمقاربةبواسطةالقضاءشؤونممارسةوجوب_2
.األجانب

المغربية.المحاكممناألجنبيةاللغةإلغاء_3

الشروط،فبهذهءوتطهيرهمراجعتهبعدالتشريع_توحيا4
عهدفيهميموطنيقضاءللمغربيكوناألسسهز»وعلى
واالستقالل.السيادة

الحرالمغربأرضفوتىيعيشأنيختارأجنبي_وكل
سلطاتهتطبقهاكماالبالدلقوانينيخضعأنعليهيجبالمستقل
الجديد.طور»فيالوطنيالقضاءبينهاومنكلها،

يسمىبماالعصريةبالمحاكماالحتفاظتبريرمحاولة_ون
ومقبول،معقولأساسأيعلىتقوماللمحاولةوالتقنيةبالكفاءة

واعتبار.قيمةأيتستحقوال

علىالمغربيقضاؤنايتوفيأننريدالأنناهذامعنى_وليس
أحد،فيهيختلفالأمرهذابلالقانون،رجالمنالكفاءات
دخلالمسألةالمغربيةللمحاكمالفنيةالكفاءةتوفيرمسألةولكن
وطنية،مسألةهيإذبعيد،منوالقريبمناللألجانب،فيها

الصالح.حلهالهايجدوابأنوأولىاحقبةالمغار

علىوحزم،بجدءالمغربيقدمأنأرىالمناسبة_وبهذه

وو



أنإلىالحاجةأشدفيهوالذيالوطنيللقضاءجذريإصالح
الدولفيالقضاءمستوىإلىاألفحعلىبهيرتىأوبنفسهيرقى

والنزاهةوالكفاءة،والتشريع،النظام،حيثمنوذلكالمتتامة،
والعاالة.

مبرراتمنهايتخذوناأليناألجانبدعاويتبطلوبهذا
أمنيةأغلىتتحققكماالمغربي،القضاءحوزةمنلإلفالت
عصريةمحاكمعلىموفرأيصبحأنوهىالمغربي،للشعب
العادلة.الراقيةالمحاكمشروطجمعتستوفي

العصريهالمحاكمإلغاءلتطبيقالالزمةاالنتقاليةالفترة_وفي
وجألمنالضروريينوالفنيينباألكفاءاالحتفاظيمكنالحالية
لدىفقطكخبراءبلقضاة،بصفتهمالاألجانبوالبقضاهالقانون
اختصاصاتأمانظامها.واحكامتجديدبعدالمغربيةالمحاكم
ودرايةفنية،خبرةإلىتحتاجالتيالقضايافيالعصريةالمحاكم
المغربيةالمحاكمفيخاصةأقسامإلىتسندأنفينبغيقضائية،

اإلطاراتتتهيأريثماوذلكالجديداإلصالحيطورهافي
فقط،العلمعلىيتوقفالالقضاءألنوالتجربة،بالعلمالمغربية

بالممارسةلحتسبانوهماءوالمهارةالتجربةعلىكذلكبل
الشهادا~ونيلأمةالدربمجردالجميعها،القضاءلشؤون
العلمية.

سريعأوارتجاليإعدادأيفيالنغربيللقضاءمصلحةوال_
الدولةتعنىبأن_حتما_تقضيمصلحتهإنبل،لإلطارات
ممكن،نطاقأوسعوعلىءوعنايةجدبكلاإلطاراتهز»بإعداد



مناألكفاءالفنيين~يجضرود~هيالتياألماأومي
بة.المغار

جديد،منالمغربيالقضاءتنظيمأنالبيانعنوغني_
وأنظمته،أجهزته«إليهاتفتقرالتيالجذريةاإلصالحاتوإدخال

الراقيةالمنزلةإلىومعنويأ،حسيامستواه،ورمعوتشريعاته،
قواها_الطامحة_بكلألمغربيةوباألمةءبكرامتهتليقالتيوالمشرفة

بالدهافيالعدلإقامةوالىالفساد،أوضاعمنالخووبجإلى
باألطررهنذلككلالسواء،علىواألجانبللمواطنينبالنبة
محيحأإعدادأيعافاأنالمغربيستينالتيالمقتدرةالقضائية
مشكلةليستبالدنافيالقضاءإمالحمشكلةإذمرضيا،كامالء
مشكلةشيآكلوقبلكذلكهيبلفحسب،وتشريعاتأنظمة
واالستقامةالفنية<والتجربةالعلمية،الكفاءةعلىمتوفرةأطر

الشخصية.



تقالحقايعضالتذكير

المالي:القانوذ~ماهية

العامةالميزانيةنطاقنيوتكاليفهاالدولةمواردوبياذتحديد
واحدة.لسة

البرلمان:علىالعامةالميزانيةمشروععرض(.معنى

ومناقشتها،عليها«لالطالعلهوالمناسبةالفرصةإتاحة
الحتىهذاكلحقيقةتوضيحيجبوهنأعليها.والمصادقة

اختصاصاتأنهيالحقيقةوهذهءفهمأوسوءالتباس«فيهيكون
بلالمالية،مجالفيأومطلقةكاملةليستالتشريعيةالهيئةوسلط
نفسه.الدستورمنمفروضةوقيودلحاودتخمن

حيثتنتهيوالسلطاالختصاصاتتلكإنأخرى،وبعبارة
الحكومة.تمارسهاالتيالتنظيميةالسلطةوسلطاختصاصاتتبدأ

التدابيرفياألحوالمنكثيرفيوتتجلىجدا،واسعةوهي
علىاالعتماداتتوزيعحيثمنالماليةقانونلتطبيقالمتخذة
االعتمادات.هذهصرفحيثومنالعامة،الميزانيةأبواب



المبزانبأ

السؤال:هذاأطرحالميزانيةبمناسبة.

إحصاءحيثمنالشروطمتوفرالميزانيةتحضيركانهل
حيثومنلها،تابعةومصلحةوزارةلكلوالضرورياتالحاجيات

منوكذلكللتجهيز<أوللتسييرسواءالالزمةالمصاريفتقدير
والنفقاتالمصاريفلمواجهةوالمداخيلالمواردتقديرحيث
أنواعها؟اختالفعلى

لجمعوبالنسبةمايوشهرمنابتداءذلكتتولىوزارةكل•
والمحلية.واإلقليميةالمركزيةمصالحها

تقومالتيالماليةوزارةإلىواالقتراحاتالبيانات_ترمل
ولة.لللالعامةللميزانيةمشروعبوضع

هلالتقدر،فيأألسبقيةلهتكونماآخر:سؤال_هنا
خيل؟.المااقبلالمصاريفأوالمصاريفقبلاخيلالمل

وهوخطرمنيخلوالالثانيةالطريقةاستعمالأن_الحقيقة
المالي.العجزفيالوقوع



وهياألولىالطريقةاستعمل(958فيمرةألول.والمغرب
رشيدة.طريقة

يجبفإنهالفقأتتقديرفيدائمأتبالغالوزاراتأذ.وبما
ماتراجعأذالماليةنيالدولةلكتابةالتابعةالميزانيةمملحةعلى
االعتماداتتكوزحتىو«تةمحايةبكلوزارةكلمنإليهايقدم

للحاجيات.ماسبةالمقترحة

انيىآلمةتقديرفياتياعهاينبغيالتيالمسطرة«ر_ما
العامة؟.

ألمباشرة.بالتقديراتيسمىمامسطرة_هي
استخالصفيالمعروفةالنتائجعلىهذهفييعتمدأن_وهي

السابقة.السنواتفياخيلالمل

المصالحطرفمناالقتصاديةالدراساتنتائجإليهاتضافثم
المختصة.المالية

المئويةالنسبةالماليةالمصالحتستخلصالدراساتهذهومن
األخرى.النتائجإلىتضيفهاالتي

العجزتسببالمداخيلمنأكثرالمصاريفالمالي:العجز•
الميزانية.في

.التوازن؟عدمحالةفيالدولةتعملماذا
البنكية.األوراقرتصلثمالقروض<إلىتلجأ



النوابمجلىنيعليهاوالمصادقةالميزانيةدراسة

الميزانيةيبحثحقللمجلىالحريةتركتالحكومة.آ
أذغيرمنعديدةاسابيعخاللبهقامماوهذاوتدقيق،بتطويل
وهكذاهذا،نيالحقلهاكماالدورةإيقافنيالحكومةتفكر
عدةدورتهتمتدبآذلهوسمحتالحريةكاملللمجلىتركت
بالحريةوتمكهالحكمديمتراطيةعلىدليلوهذاأسابع،
أخرىجهاتنييوجدالمماكريمةمعاملةلماذللبرومعاملته
د«رةامتدت.فإذاإلخوالعريةيمقراطيةاللفيهاالحكميدعي

هأانيفالفضلالميزانيةبحثنيبعأالساوتضىالمجلى،
وتمامحها.للعكومةيرجع

المصادقةهز»معنىولكنالميزانية،علىمادقت_األغلبية2
تفاعيلها،نيإليهاوتعرفتالميزانية،حقيقةتفهمتأنها

الطويلةوالماتشةوالدراسةالبحثبعدنفهاقرارةفيواتتعت
الميزانيةأذهذاومعنىوسادقة،تأييدبكلجديرةايةالميزبآذ
بطابعطبعتوأنهاالعام،المالحيتطلبهكاذلمامطابقةكانت

كانتواذاواتقاع.دوامةبعدإالتصادتىلمفاألغلبيةالتقف،
بحقيقةخبيرةتكنلمآلنهاهزأفليىعليهاتصادتىلماألقلية



مرسومةخطةحبتعارضألنهاولكنبها،مقتعةوالالميزانية
بداننفدهاموتتوألنهاشاريع،منالحكومةبهتتقدمماكل

غير.السيامي

لماذللبرتقدملمالجاريةالةميزانيةأنالبياذعن.وغي
منلماذالبريتمكنحتىالدستورنيلهاالمحدداألجلني

.أجبر31يتجاوزالأمدنيعليهاوالمصادتةماقشتها

وابرازالحكومة،.لىاللومتوجيهبقمد1هذنذكرال.ونحز
اإلمكاننييكنلمأنهنعلمفإناالتأخير،ذلكعنمؤوليتها
الحكومةنبهذ1علياالواجبمننرىأناغيركاذ،مماأبدع
الميزانيةشروعتقديمنيتأخيرمنالةهذهجرىماإلى

زىكماالدستور،نيلهذاالمعيناألجلنيلماذالبرإلىالعامة
ذلكلتالنيالمتقبل.~نيبالعملطالبهاأذالواجبمن

يمطرالوحتىالمعتاد،وقتهانيالميزانيةتفيزيتمحتىالتأخير
يمطرالوحتىالمقرونة«االستاثيةالوسائل.لىأخرىمرة

كمادورته،نيشهرمنأكثرزيادةالىجديدمنلماذالبركذلك
التياألولىالميزانيةبكونهاتمتازا~964.الةهز»ميزانيةآذ

عليها،المصادقةثمومناقتها،لبحهالماذالبرعلىعرفت
حددهاالتيالماليةواالختصاماتالملطحدودنيوذلك

والخمين.والرابحوالخميناك~الفعليننيالدستور
أذغيرعليه،التقويتبعدلماذالبرعنيمارالماليةفقانرذ
الماليةلقانوذبالنبةالتعديلأوتتراحاالحقيملكاللماذالبر
أوالعموميةالمواردنيتخفيضإحداث1هذشأذمنكاذ1إذ

نيكماموجود،~نيالزيادةأوعمريتكليفاحداث



توجدبل،المغربيلماذبالبرخامةليتقيودوهذهالدستور.
بالنهبةالماليةالقيودهذهوتفيرآخرى،برلماناتيكذلك
لماذالبوألعما>تركتلوأنهأساسعلىيقوملماذالبرللط
معرضأالماليةتانوذألمبحمحدودةوفيروامعةماليةملعلة

أثا،.خانعةالعامةالميزانيةمحتوياتتجعللتغييرات
أن1هذشأذومنوالحكومة،لماذالبربينوالردلآلخذ.ماتشتها
.الالزماألجلنيالميزانيةإقرارسيريعرقل

اإلفالتمن.الحاجةعد.لماذالبرتمكنوساثلكلهاوهذه_
اذامليهاالتحايلومندستوريأ،عليهالمفرومةالماليةالقيودمن
هذالكليدهومارأى

الملطعنالحد~بماسبةإالاألهورهذهالىأشرلموني.
الماليةالقيودمعيملكالأنهيفهمالحتىلماذللبرالمالية

لماذالبركاذفإذاوسيلة،والحيلةالدستورنيعليهاالصوص
أوالتكا~نيبالزيادةالميزانيةشروعتعديلحقمنمحروما

سابقأإليهاأشرتالتيبالوسائلسلعفإنهالمواردمنبالتخفيض
.واختماماتهسطهمنتحدالتيالماليةالقيودفي

التيالملطوتيسةحقيقةهيماأسأل:أذ.هذابعد.وأرى.
.المالية؟مجالنيلماذالبريملكها

بالحلماذالبرتلحالتيالملطهذهأذهوهذاعنالجواب
وعايمةمعيقةسلطاإالالواقعيليتالماليةالرتابة
.للماشةالميزانيةعليهتعرضعدما.نالبرلماذ،الجدوى،
هويقميكماأللجاذ،منوغيرهاالماليةلجتهبوامعلةيقمي

_رر



المعرومةالميزانيةوفمولأبواببحثنيييرغيرزمآ~نفسه
،مالحظاتهمالبرلمانيوذيبديهذاوأشاءالحكومة،لحرفمن

يغيرالهذاكلوئكناقتراحات،منعدهمبماكذلكويتقدمون
ال.أسلفاكما.لماذالبرألذالميزانية،شروعواقعمنشيأ
كماالعامةوالتكاليفالمواردوفعنيوالتعديلالتغييرحقيملك
منعليهاوالتصديقللماقشةوقدمتهانهاثيآ،الحكومةحددتها
علىيمادتىأذبعد_يملكاللماذالبرإذبللماذ،البرطرف

أتوها~االعتماداتاستعمالتبةلمراالفعالةالوسائل_الميزانية
مع.تملكألدولةأذهذاومعنىالعامة،الميزانيةعلىبالتصديق
فيالعملحرية.كاملالمعهودةالماليةورقابتهلماذالبروجود

.المترعةاالعتماداتاستعمال

صادقةفإذواألثرالقيمةفعينةالرقابةهذهكانت.وذا
هامأ،سياسيأعمالهذا..سكرمعدالميزانيةعلىلماذالبر
أذالعكومةتريدالتيالعامةللياسةمرآةالميزانيهأذذلك

مصادقةالحكومةعرمتهاكماالميزانيةعلىفالمصادتةمهجها،
الميزانية،هذهخطوطهاترسمكماالياسةعلىالوقتنفىفي

منتبدوكماللياسةتزكيةهيانماالمصادقةهذهأذوبديهي
الميزانية.خالل

ال~رأياكما.لماذالبرأن_عامةبعفة_أالحظهماوأول.
نيالعليهالمعروضالمشروعنيوالتعديلالتغييرحقيملك
تكاليفه.فيوالموارده،

االقتراح~__دستوريأيملكالالبرلمانكانىاذا_ولكن
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فإذالعامة،ايةالميزمشروعمحتوماتنليالنقصاذأوبالزيادة

تقدمأذإلىالميزانيةمناقشةتأخيرحق~نعلم.كمالماذللبر
(ء»))ءماتعديليةرسالةنيجد~دةمقترحاتالحكومة

حق•هذاإلىفأنة_بإالكذلكلماذوللبر)8أ)دءأ)أ)ءءءه

بعضها،أوكلهاالميزانيةاعتماداتلمناقشةالمطلقالتامالرفض
9أ)ء«(ء5(د«رمزياتخفيضايدخلأذلماذللبريمكنكما

كافية.غيرأنهارأىإذاالنفقاتعلىأا«ءأ(دذ)ءه

نيه.ماالجيمةالمسؤولياتمنهذاوفي
أرىالعامةالميزانيةعلىلماذالبرلمصادقةآخرمعنى_وهناك

يجريهاكماالماليةالرقابةأذوهوواإلبراز،بالذكرجديرأنه

وقواعدأمسومنالديمقرالحي،النظاممظاهرمنتعدلماذالبو

حينهااألمة،يملالذيلماذفالبرالحديث،النيابيالنظام

منبتفيزهااإلذنللحكومةيعطيالعامة،الميزانيةعلىيصادق

اليومالمغربيلماذالبروقيامالمقررة،والتكاليفالمواردحيث
مظهربعد،فيماعليهابالمصادقةثمالعامة،الميزانيةبمناقشة

بالدنا.نيالناشةالنيابيةوللحياةللديمقراطية،بارز

الميزانيةمناقشةحقاليوميمارسالمغربيلماذالبركان.واذا
لبعضأسز__بكلتعرفتقدالممارسةهذهفإذالعامة

فيلماذللبرالميزانيةمشروعتقديمعدمنتيجةوذلكالخلل،
مشروعتقديملعدمكذلكونتيجةدستوريأ.لهالمحددالوقت

علىاالطالعمناألعضاءيتمكنحتىتامألماذللبرانةالميز

بالميزانيةجيآبليكن،لمماوهذاناقص،غيرال~المجموع

هرفمنهذاوتسلسلوملفات،وكراريرأوراقفيمتفرقة
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معهتتمكنلمالذياألمرتقريبأ،امبوعينخاللوتتابعالوزارات
.الالوزراءبعضووايةالميزشروعدوامةمنالبرلمانيةاللجاذ
.العافياآلسبوعني

أذ.ليهاالماربالصفةالميزانيةمروعبعرةثأذ.ومن
خصومالمتداتوا.لوثائقبعضمنعماداألمنعددايحرم
تلكشأذومناألحياذ،بعضنيوقعكماتوزيعهامي>1إذ

وأذأسامية،سالةوهيالميزانية،بوحدةتخلأذكذلكالبهرة
..متذراو1معبانية1لميز1اجزادبعضعلىال~ع1تجعل

الرقابةحقيمارسأذلماذالبرعلىيصعبكله1هذ.وسبب
بعرة.معيتمكنالآلنهوالمعيح،التاموجههعلىالمالية
من.التوزيعوسيةمختلفةومستنداتوثاثقنيالميزانيةآجزاأ
ككلنيهالهرآيوتكونكاملة،ودراستهاتامة،عليهاال~ع1
.يتجزاال

الحكومةتقدمواذالقادمة،الةنيذلكيتكررالذ1.وآمك
ونيمبعر،والناتصغيرتامةعامةميزانيةشروعلماذللبر

للدستور.~الحاسبالرتت

نعيدذ1فيجبالداءآوالمكلةفشغصأذآردناماوذا
وستبينالعلعلىلتعرفللدولةالعامةالميزانيةحقيقةنيالظ
الدوا>.

هذهميزانيةمنلماذللبر~متالتياألولىالبياناتذ1_
هه~األولى،~لدورةنياألولالوزيرتصريحبماسبةكانتالة

الصرامة_امةنهجعلىالحكومةعزم.محلنالذيالتصريح



دخلوبتحسينالتبذير،أنواعكلبمحاربةوذلكوالتقشف،
العمومية.المصالح

الدورةتلكفيالماليةوزارةطرفمنالبرلمانعلىوزعثم
هذهوودتوفيهالميزانية،مشروعمدخلتذكرون__كما

الحكومةحضرتهنحوماعلىالتسييرميزانيةمشروعانالجملة:
والتقشف.التقتيرمن~يبطابعيمتاز

هذهفيلهاكهدفاختطتالحكومةأنالمدخلوأوضح
السنة:

معهودةأصبحتالتيالزيادةمناإلمكانأقصىتحد(_أن
ألخرى.سنةمنالعموميةالنفقاتفي

العجزشقةاتساعمنومحسوسةمهمةبنسبةتخفض_أن2
لماليةالسليمالتدبيرمقتضياتمعيتفقمستوىالييعودحتى

الدولة.

التسريحاتلهذهمرتاحأيكونأنااليمكنهالوالبرلمان
والتأكيدات.

والتنفيذ،العملآخروشيآشيء،واآلهدافالنودياولكن

البالد.فيالمتبعةالسياسةوواقع

أمامآ964سنةفينحنهلنتساءل:أنلنايحق_ولهذا

.التبذير؟ومحاربةوالتقتير،والتقشف،الصرامة،ميزانية

الولكنهباإلثبات،هذاعلىيجيب.نمناأحديستطيع_ال

بعضتطعأنتحاوللمبأنهاالحكومةيتهمأنكذلكيستطيع



هذاأنويظهرالتخفيض،بطابعالسنةهذهميزانيةأجزاء
جديدةمراجعةفييدخلعادياشيثآكانإنماالجزئيالتخفيض
بالزياداتالتخفيضذلكقيسوذاءالميزانيةأبوابلبعض
ألبعدكلبعيداكانأنهتبينالميزانيةأبوابمنكثيرعلىالطارئة
والتقتير.والتقشفالصرامةبطابعالحاليةالميزانيةيطبعأنعن

~فاحشةيادةنمنتضمنتهوماالميزانيةأقساماستعراض_ون
نجدالأنناجالءبكلليظهربالتسييرالخاصةاالعتماداتفي

العاهة.النفقاتفيوتقتيوصرامةميزانيةأماماليومأنفسنا

وماكانتالمغربيةالدولةأناالستعراضذلكمنلنايتأكدبل
واالقتصاديالماليالمستوىفوقتعيشأنعلىمصرةتزال

للبالد.واالجتماعي

فيتسيرأنتريدالو~الهأنهذافياألساسي_والسبب
متخلفكبلدللمغربالحقيقيةوالموارداإلمكانياتنطاق
واجتماعيا.اقتصاديا

كماالمغربيالواقععنبعيدةتزالوماكانتالعامةفالميزانية_
الشعب.يعيشه

داربقيتإنواالقتصاديةالماليةالعواقببأوخميذرماوهذا_
.حالهاعلىلقماز

الميزانياتطريقفيساثرأءفتىماالمغربأنذلك.ومعنى
ومكانياتهومواردهيتناسبالمماألخرى،سنةمنالمتضخمة
الحقيقية.



أحضانفيالتربحويآلفألفالمغربأنأيضا_ومعناه
العجزوبعالءوالتبذير،اإلسرافبطامعالمطبوعةالميزانيات
أيألدراهممنمليونا1963:350ميزانيةفيبلحالذيالميالي
الفرنك.منمليارأ35

والتسييرالتدبيرسوءعلىيدلفإنماشيآعلىهذا«ل~ون
لدىالحسنةواالستعاا«اتالنودياكلعنبالرغمالمالي

المسؤولين.

الذيالخطر:الدولةلماليةالسيآالتدبيرهذانتائجومن_
الوطنيةالعملةبقيمةيضروالذيالميزانيةفيالعجزعنينشأ

فياألولالوزيرعنهقالالذيالنقايا~نتيجةوسالمتها
النمومعدلاألخيرةاألشهرفيفاقحجمهإنتصريحه
.االقتصادي

نراهكماالمعيشةغالء:كألكالماليالتدبيرسوءنتائجومن_
.أسفبكلالمغرب<فيسائدااليوم

تجاربالعففيالماليالتدبيرلسوءأخرىجوانبوهناك_
:وهيإليها،اإلشارة

«6963صيفإلى(962صيفهنأيسنةبحرفي__
منأكثرإلى)9دء»أه«ا«»ءأدة0(د«الخارجيةأرصدتناانخفضت

.الفرنكمنملياراينعشأيالدراهممنمليون200

صيدالهذاالصعبة«العملةمنرصيدناإنأوضحبعبارة«
.خطيرةبكيفيةيومثذنقصقدالخارجية،ألداءاتناتنعملهالذي



بنكقدمهاالتيالسلفاتتضاعفتالمدةنفس_في2
الدراهممنمليونأ200تجاوزت:حتىالعامةللخزينةالمغرب

الفرنك.منمليارأ20أي

الخزينةإلىالمغرببنكمنالتسليفعملياتواستمرار
الخطر.إلىالوطنيةعملتنايعرضأنشأنهمنالعامة

بأكثرالنقديةاألوراقايدتنإلىأدتالسياسةتلكفإنوفعأل
ألخرى.سنةمن~(7من

ميزانيةمنللفوسفاطالشريفالمكتبمداخيلنقلإن_3
أي(درهم0.~000.000~وتقدرالتسيير<ميزانيةإلىالتجهيز
التسيير،سبيلفي~بالتجهيزتصر~الفرنكمنمليارعشرة
المنتجةللمشارينيخمصأنيجبالذيالمالهذاأنومعناه

التسيير.علىيصرفأمبحالتجهيزنطاقفي

عجزمنالتخفيضمومحاولةالنقلذلكمنالقصدكانوذا
الميزانيةعجزمواجهةعنبألعجزاعتراففإنهاالتسييرانيةمين

صالحة.فعالةبوساثل

الميزانيةمشروعفييتجلىكماالماليالتدبيرسوء_ومن
العامة:

منمليونأ2(وبلغيديةالحلالسكةاستغاللفيالعجز~6
فرنك.مليونومثةمليدرانأيالدراهم

.المغربيةالمرانى>ميزانياتعجز~2

.المغربيةوالتلفزةاإلذاعةميزانيةعجز~3



العجز.هذاأنواعكلتسديدالعامةالميزانيةتحملت_وقد

وضعفيالمتبعةالماليةالسياسةأنيباركلههذا_ومن
والتسيير.التدبيرفيالمثلىبالسياسةليستانيةالمين

علىتقضيالتيهينظرنا،فيالمثلىهالمالية_والسياسة
نطاقفيللدولةالتسييرنفقاتوتحصرالميزانية«فيالعجز
هذاتجاوزلعدمبتوفيقوتعملالحقيقية،ومكانياتهامواردها
الضروري.المستوى

ألمكنالحاليةالميزانيةوضعفيالسياسةهذهاتبعت_فلو
واقتصادوالتقتير،والتقشفالصرامةمنحقآجديبعالءطبعها
الفرنكمنمليارأ40منيتربماأيالدراهممنالماليينعثات
بعضهم.تقديرحسب

لدىوالتقتيرالتقشفعزيمةصحتلوهذايمكنكان_وقد
فيالصرامةكلصارمينيكونواأنواستطاعواالميزانية،واضعي
العامة.والتكاليفالنفقاتتقدير

بعضفيبالزيادةأقولالأننيهذامنيفهمالأن_وينبغي
والصحةالوطنية،التربيةكميزانيةللبالدالحيويةالميزانيات
ولمطالبواألحداث،للظروفنظرأالوطني،والدفاعالعمومية<
الخار~األجزاءوبتحريرالمغربيالتراببوحدةالخاصةالمغرب
اليوم.عنه

يمكنفكاناقتصدت_لو_فيماالمقتصدةراتالمليا_أما
الخيراتواستثمارءاالقتصاديةالتنميةلمشارينتخصيصها

اإلنتاج.طريقعنالقوميالدخلومضاعفةءالعامة

آ(5



االقتعادي:بالموااليةالىالحاجةأشدفي~والمغرب
اقتصاديأ.متخلفكقطروفعهمنتدريجياليخرجأوأل:
شكلتهأمبحتالتيالديموغرافيةالمشكلةليواجهثانيا:
األولى.األساسية

المحترموذ:الوابأيها
لتحقيقكيرقمواردالىحاجةفي~بالماليةالياسةإذ
منسليمةبميزانيةالمغربويدوكاالقتصادية،التقيةشاريع
مختلفعلىالوطيةالمصالحبخدمةوكفيلةعجز،كل

الماليةالهضةميزانيةلتكوزالرعهأامنوميزانيةالمتريات،
ويعانيهامحاناهاالتيواألزمةالعجزميزانيةبدلقتصادية9وا

االستقالل.عهدفيالمغرب

لتمويلماليةمواردعنالبحثإلىحاجةفيإذآفالمغرب
أمبحوقدخصومأواإلنتاجي،التقدميالطابعذاتمساريقه
تزايدعننتجتالتيالديموغرأنيةالمسكلةقلت..كمايواجه
سة«كل9(منبأكرتقدرجدأمرتفعةبسبةالمغربمكاذ
نيالقائمةالمشاكلساثرتفوتىالمكلةهذهأمبحتولهذا

سكازأننعلمأذيجبوخورتهاأهميتهاوإلدراكاليوم،المغرب
وعددهمترذ،ربعمنأقلخاللعددهمسيضاعفالمغرب
عددنيالعظمالتضغمنهزانمة،مليونأ3يفوتىقداالذ
ولكياالقتصادية،كلالمسامنكيرايحدثالمغربسكاز
منمستوىمال.سة25بعد.أيالمستقبلنيبةللمغاريضمن
.ذيجبالحافرالوقتفياليشرمستوىعنيزيدالاليشر
اليوم.يتجهما~وثرواتهخيراتهمنالمغربيستخرج

آ(6



~وعمدخلإليهاأشارقدالديموغرافيةالمشكلةومذ»
ددمواجمةالدولةميرايةأهدافمنإذقال:حيماالميزانية
الديموفراني<<نمونايفرمهاالتيالجديدةالحاجيات

منمليونأعثروذالوطيةالتويةميزانيةنيزيدبهذا.وعمآل
مليونأ(4الصحةميرايةنيزيدكمااثاذ،اذمليارأيالدراهم

نونك.مليرذ400ومليارأيالدراهممن

~ر~مأةالوطنياالتمادوتقيةتويرسآلةكانت~واذا
الالزم؟بالماليؤتىأينفمن

إذ:األولىالدورةأثا،تصريحهنياألولالوزيرلماقاللقد
إلىبأهحابهاتدمعالولحيالصعيدعلىتخططهادفةسياسةكل

منوجود»يتمدالمشارحتمويلوأذالتطور<وساثلعنالبحث
والخارج.الداخل

الماليةمواردناإذ~ال<بالسبةالراتعهوهذاكاذ.واذا
التمويلإلىيلجأالآذنريدفإنااالقتصادية،حاجاتاعنقاصرة

الالضماناتجميعأساسوعلىار،فط9اعدإالالخارجي
األموالالستعمالكذلكبالسبةبلفقط،القوميةللسيادةبالسبة
التقيةوشاريعالتجهين،ميبلفيالخارجمنالواردة

مستوىورفعالوطني،اإلنتاجتقدمعلىياعاممااالقتصادية<
للجميع.بالنهبةوالرتياالزدهاررتيوفمانالبالد»فيالحياة

الأذينبغياالقتصاديةالتقيةبرامجتحقيقآجل.ومن
مشروعنيوتعكماالتجهيزميزانيةعلىالتسييرميزانيةتطنى
منالفوسفاط~>عرةبتحويلوذلكالسةهذهميزانية
التسر.إلىالتجهيز



النطاقفيالتسييرميزانيةتحصرأنيجبلهذا_وتالفيأ
جزئيبرنامجبرفعإالهذاإلىسبيلواللها.المخصص
بهونطالبننتظر»ماوهذأوالتقشفالصرامةلسياسةومحكم
علىالقائمةوالتقشفالصرامةسياسةولتطبيقءقوةبكلالحكومة
فيالدولةنفقاتفيوالتبذيراإلسراف.نراعجميعمحاربة
هوماعلىالنفقاتهز»فياالقتصاريجبوالخارجالداخل
ومنتج.وأكيدضروري

عنالتخليوالتقشف:الصرامةسياسةتطبيقيقتضيه_ومما
)7«0ه(ءىأادء»هالزائفالنفوذسياسةفيهاتتسببالتيالنفقات
إلىوأدتاالستقالل،عهدفيالمغرببهاابتليسياسةوهذ»
والتنافس،والمباهاة،األبهة،هرمظفياألموالمنكثيرإتالف
الخارج.فيأوالداخلفيسواءنفعأيجديالفيما

البمصاريفالعامةالميزانيةإرهاقعدميجب_وبعباوة،
.الحقيقيالعامالصالحمنمبرروالبرهانعليهايقومأنيمكن

أسبابمنممكنحدأدنىإلىبالتقليليقضي.وهذا
األعياد،هذا:فيوتدخلوالتبذيرهاإلسرافومنامبات
والتبرعات،والرحالت،والوفودىالمؤتمواتد0والحفالت،
اتالففيهيكونمماهذاوغيرالرسميةوالمآدبوالضيافأت،

الدولة.لمال

فتتمكنالتقشف،بمظهرالدولةتظهرأنيجبهأاكل_ففي
للبالد.المنتجةالمشاريعفيلصرفهااألموالتوفيرمن

أجهزةساثرتشملأنيجبالتقشفسياسةأن_وبديهي

18)



.اسثناءبدونأألسفلإلىاألعلىمنالدولةوطارات

فالءالتقشفبمظهرالمغربفيولةاللتظهرالاالنولحل_
فلمقبل<منكانتكماواإلسرافالتبذيرومجاالتمظاهرزالت
األموالتبديدخطةعنتراجعأوالالدولةسلوكفيتغييرأنالحظ
.الخوالرحالتوالوفودالحفالتفيالعامة

يمكنماكلتوفير:والتقشفإلصرامةسياسةوساثلأهمومن_
اختصاره،أساسعلىاإلداريالجهازإصالحطريقعنالمالمن

مييراتوضروراتالدولةحاجاتكفا،وجعلهءواحكامه
واإلداراتالوظائفإلغاءاإلصالحهذايقتضيهومماوالتجهيز،

ا«اراتودمجءعامةمصلحةأوضرورةوجودهاإلىتأعوالالتي
باستمرارتتعرضالحتىالوظيفةنظاموحكامبعض،فيبعضها

الوظيف.علىالمتطفلةالعناصرطرفمنلالستغالل

منأنإلىعابرةإشارةفلنشرالماليةعنتنحدثدمناوما_
الضرائبسياسةتقامأنالمنشودةوالعدالةالمطلوب،اإلصالح
أنيمكنوبهذا.واالقتصاديةاالجتماعيةالحقائقعليالعامة
التكاليفيخصفيماوعاالةإنصافبكلالمواطنينجميعيعامل

فياألمةمنالفقيرةالطبقاتأبناءمنهموباألخصوالجبايات،
.والبواديالحواضر

علىباإلقدامالتعجيلالحكومةمنننتظرانناواحدة،وبكلمة
أنواعجميعبمحاربةوذلكوالتقشفبالصرامةتتسمجريثةسياسة
اختالفعلىالعموميةالمصالحونتاجفماليةوبتحسينالتبذيره
والحيلولةالمغربية،العملةعنالدفاعهذايتيحهومماأصنافها،

اا9



وبتحقيقالمالي.!لعجنمنوالتخفيضالنقدي،ألتضخمون0
الصالح:بخدمةكفيلةرشيدةسياسةللحكومةتكونوغير.هذا
العام.

المحترمين:النواب~ات

السنةهذهانيةمينسميأنآسف_~بكلنستطعالكنا_اذا

.نميها؟أذيمكنفبماذا•0وا~<الصرامةددبميزانية

الواقع_فيهي_كمانسميهابأنتقضيالصراحة_ان
الفرنلث.منالماليييبعشراتيتدراأليالماليالعجزبميزانية

العجزلتالفيجهدهابذلتقدالحكومةأنفيهشكالوهما
أنهامعناهوليسهذا،منتتمكنلمأنهاغيرالميزانية،في
~~~إنأظن__فيماعاجزةغيرفائحكومةت«عجن
وفيالتسيير،نفقاتفيوالتقشفالصرامةسياسةنهجعلى

والتبذير.اإلسرافأنواعكلمحاربة

اقتصرت_المسلكهذاتسلكأنبدل_الحكومةأنو~_
نتيجةوكانتالميزانية<منمعينةألقسامعاديةمراجعةمجر«على
فيوزادتجهة،مناعتماداتخفضتأنهاالمراجعةهز«

يحققأنهذاشأنمنيكنفلمأخرى،جهةمناعتمادات
التسييرقسمفيخصوصاالميزانية،عمومفيوالتقشفالصرامة
تحت_تنوءهي_كماالميزانيةجاءتأنهذاعنونتجمنها،
الضخم.الماليالعجنأثقال

دونالحاليةالميزانيةميزةليسالعجزهزأإنلناتيى.ولقد



ميزانياتتوارثتهموعجزبلالسابقة،العامةالميزانياتمنغيرها

صحيح.وهذااالستقالل<عهد

فيالعجزوجودعنعذرايقومأنيصح9هذاأن_غير
الصفات.منصفةبأيةلهمبرراوالالحالية،انيةالمينى

ميزانيةللبرلمانيقدمأنالواجبمنبلالمنتظرمنكان_~

عجزكلمنبسالمتهااالستقالل_عهدفي~ة_ألولتمتاز

هالي.

تصريحاتمنسمعناهماقبلمنهذافيأملناقوى_و~

واالقتصاديةالماليةسياستهافيستسلكالحكومةأنتؤكدرسمية

التبذير..نوا~ءجميعومحاربةوالتقتيروالتقشفالصرامة

المصاريفتنوقوعنناشىءآدولةميزانيةفيالعجز_وظهور

تعادلوعدمبينهما،التوازناختاللهذاومعنىالمداخيل،على

إليهاتلجآاسثنائيةبوساثلإالالميزانيةفيوالتكاليفالموار«

فييتسببوهوالوطنية،العملةقيمةتخفيضمنهاالحكومات،
وغالءالبطالة،انتشارنتائجهامنيكونصعبةاقتصاديةمشاكل

األوراقإصدارآيضآالوسائلتلكومنهذا،وغيرالمعيشة،

وعلىالوطنية،العملةعلىالعواقبوخيمةعمليةوهيالبنكية،

وهوالقرض،الوسائل:تلكإلىوتضافالقومي،االقتصاد
منولةاللعليهفتحصلالداخليأماوخارجي،داخلينوعان

مشاكلمنيسلمالهذاولكنواالقتصادية،الماليةالمؤسسات
االقتصادية.الحياةمتوىانخفاضمنهامعبة،اقتصادية

ءأجنبيةمؤسساتآودولمنفيؤخذالخار_يالقرضوأما

آ2ا



القومي.االقتصادأوالوطنية،بالسيادةمساسفيهيكونوقد

تعوملأجلمنالدولةتقترضأنيصحفاليكن_ومهما
ومنءالضرورةعندإالالقرضإلىيلجأالبلالتسيير،ميزانية
خلقفيالقرضأموالتوظيفأجلمن.يالتجهيز،ميزانيةأجل
فيالمواطنينمصلحةسبيلفيوتنميتهااالقتصاديةالثروة

والمستقبل.الحاضر

أوالماليالعجزلتالفيوسيلةخيرأنهذامن_ويستنتج
حدفيالسهلةالوسيلةهيليستالعامةالميزانيةفيعليهالقضاء
هيبلواآلجل،العاجلفيوالعواقبالنتائجوالوخيمةذاتها،
تقديرعلىوقاثمةوتبذير،إمعرافكلمنسليمةماليةسياسة
يتمكنوحده__وبهوبهذاوالتكاليف،للحاجياتودقيقحقيقي
فيهايقوموصحيحةسليمةأسسعلىالعامةالميزانيةوضعمن

المثلى.الماليةالقواعدعلىوالتكاليفالمواردبينالتوازن

وسيلةأجدىفإنللمغربالعامةالميزانيةيخص_وفيما
بماوالتقشفالصرامةسياسةسلوكهوفيهاالعجزعلىللقضاء
للدولةالعامةالنفقاتفيوتبذيرإسرافلكلنهاثيآحدآيضع

والخارج.بالداخل

اليومالمغربيواجههاالتيالماليةالمشكلةأنأعتقد_ولهذا
التغلبإلىسبيلوالءميزانيتهفيالماليالعجزمشكلةهي
الدولةأجهزةجمعفيوالتقتيرالتقشفسياسةبنهجإالعليها
إليها.بالنبةالتسييرميادينوساثر

بقوله:آخيوآبالمجلسبيانهفياألولالوزيرمحبرعنهماوذلك
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.0جذورنيالدا>مهاجمةيجبإنه

وساثلهاوبجميعقواهابكلءلإلقدامالحكومةتنتظرفماذا
.جذوره؟فيالعضالالداءعلىالهجومشن~

غيرعليهالجوابيملكوالاأللسنة»ساثرعلىيترد~سؤال
الحكومة.
.مجيب؟منفهل



الخارجيةالسياسة

وخارجية.داخلية.سياستين:«ولمةلكلإن_

السياسةتعنىاسمها_ىلميهايدل_كماالداخلية_فالسياسة
جميعنيوذلكالداخل،فيواألمةالدولةشؤونلتدبيرألعامة

_~وا~~الدولةنشاطفيهايتجلىالتيوالمجاالتالميادين
الذيالمستقبلأجلومنالحاضر،فياألمةولصالحءاألمة
نفسه.العامالصالحيتطلبه

الشؤونغيرشعنيالتيالخارجيةالسياسةذلك:_وبخالف
سواءالخارج،فيشؤونهماجميعأيواألمة،للدولةالداخلية

والثقافية،واالقتصادية،الدبلوماسية،العالقاتحيثمن
علىالسهرحيثءأومنالدولمختلفمعوغيرهاءوالعسكرية
حيثمن.والعالم،فيالدولمنغيرهالدىالدولةمصا~
أوالعالم،فيالدولمنغيرهالدىالدولةمصا!حعلىالسهر
أوبينالعالمدولبينالمشتركةالدوليةألسياسةتوجيهحيثمن

والحرب.السلمفيفقط،بعضها

الداخلية؟بالسياسةعالقةالخارجيةللياسةهلسرل:.وقد



واالستقاللأالنفصالتمامومستقلةمفملةإحداهماإذهلأو

االنية؟.عن

بصفةاألخرىعنإحداهماومستقلتان،منفصلتانأنهمايبدوقد_
.والواقعبالحقيقةهووليسظاهر<مجردهذاولكن،ومطلقةتامة

،وطارها،وجهازها،ميدانهاالداخليةللسياسةكانفإذا_
كذلكالخارجيةللسياسةفإن،والنشاطالعملفيوأسلوبها
.وأسلوبها»وا~د~وجهازها،ميدانها

بين~حدإلىوتفاعلارتباط،يوجلكله_هذا_مع_ولكن
والخارجية.الداخليةالسياستين

ألخارجهالساسأاذ_والصدؤالحقمنبشرء.ثيلولذا~
ودولهأمة،كلفيالداخلةللسامةمرأ»

كبير_~إلى_تعتبرالخارجيةالسياسةأنهأا_ومعنى

بوساثلداخليةسياسةأوءالخارجفي)ااخليةللسياسةامتدادأ
خارجية.وأسا~

ودولتهالألمةبالنسبةالخارجيةالسياسةحقيقةندركهذاومن_
فيمجتمعةأومنفر«ةللدولأيالخارجيللعالمكذلكوبالنسبة
.وخامةعامةومنظماتوتكتالت<مؤتمرات،

الدوليالمجال

الجغرانياإلطارهوالداخليةالسياسةمجالكاذ_واذا



،و.ت،كعبنيهييشالذيالبريوالمجتمعالمحدود،
ءمة)الدوليالمجالهو:الخارجيةالياسة~لفإذ،ودولة
دمة(ء:»الدوليةالحياة:أخرىبعبارةأودءأاأ_»ءه:)»د.ء)دأ1(

.»:)0أ)ه«ددء)ه00ءا«

نقفأذالخارجية.الياسةعنالحديث.تبلبا.ويجدر
اليوم،عالماهوالذيالخارجيالعالمعتبةعلىقصيرةوقفة
هذاعلى.وخالحفةسريعةكانتوذ.فاحصةةنظللقيوذلك
وخطوطكبرى،عامرمنفيهيتجلىوماالخارجيالعالم

بالنهبةالعمرلحياةة0متجدوتطوراتبارزة،وحقاثقعريفة،
الكبرىوماكلهوقفاياه،وشعوبه،بدوله،العالمهذالمجموع
والخامة.العامة

الحياةوعلىالخارجي،العالمعلىنلقيهانظرةأول_إن
لهذهاألساسيالعنصرأنتوينااليوم،فيهوتسيرتقومكماالدولية،
والشعوباالولبينالقائمةالعالقاتمجموعهوالدوليةالحياة
القارات.مختلففى

الحقيقةفيأشوناءوالشعوبالدولبينالعالقاتقلنا:.واذا
العالقاتهذهبهوتصطدمله،تتعرضماإلىءالوقتنفسوفي
عوممة،ومساثلمعقدة،ومشاكلمتشعبة،قضايامننفسا
وشهوات،وأغراض،إحسامات،منبهايتصلمابسببوذلك

دولة،وكلأمةكلوضعالىكلهاترجعوأحداثومصالح<
الذاتية.وسياستهماالخاصة،وحياتهما

الدوليةالحياةبينواالختالفالتباينمدىندرك1هذ.ومن



المجالأنندرككمادولة،وبكلأمة،بكلالخاصةالحياةوبين
هذاجازإن_العالميالمجتمعوأنالداخلي<المجالولياليشبهاال

المجتمععنتامأ،يكنلمإنكبيرأ،اختالفأيختلفالتعبير_
المعمور.منقسمأيفيالقومي

أظهرتقدالعامةوحياتهالعالمإلىاألولىنظرتناكانت_واذا
شعوبهبينعالقاتمنفيهيقومماهواآلساميعنصرهأنلنا

منبهانخرجالتياألولىالنتيجةفإنوالحرب،السلمفيودوله
التيالنشاطاتمختلفعنعبارةالدوليةالحياةأنهيهذا

علىالعالميةوالمنظماتالدولطرفمنمجالهافيتتجلى
العالمفييوجدماإالالنشاطاتهز»وليستأنواعها،اختالف
لها.تابعةودبلوماسياتخارجيةسياساتمناليوم

_كماالدوليةالحياةعلى_ولوخاطفة.ثانيةنظرةألقينا_واذا
مضى،مماأكثرأمبحت،أنهاسهولةبكلنالحظاليوم_نحياها
إلىكلهاتؤديوثوراتوتطورات،ءلتقلباتباستمرارخاضعة
الداخليةوسياستهاالشعوبحياةفيسواءالتحولمنكثير

أنواعمجموعةهيالتينفسهاالدوليةالحياةفيأووالخارجية
ومجتمعة.منفردةواألممبالشعوبالخاصةالحياة

وتقلب<تطور<فيأخذتالدوليةالحياةأنيالحظ_ومما

الفتوةتخللوماوالثانية،األولىالعالميتينالحربينمنذوثورة
أوتحريريةمقنعةتوسعيةحروبمنمنهماالثانيةأعقبأوبينهما

الغاشم.االستعمارسيطرةمن

الشعوبأصبحتأنكلههذانتائجمنأنيالحظ_كنما



بهذافخرجتالعامة،والمشاكلبالقضايااهتمامأأكثرودولها
علىالمقتصرالمحدودالضيقحيزهامنالخارجيةبعالثقها
األطراف،المتراميالعالميالمجالإلىوالمجاورةالقريبةالدول

النشاط.الوافرالحياة،المتشعب

كلتعنيصارتكلهالعالمشؤونأننشاهدأصبحنا~وهكذا
بقضاياوثقىصلةذاتأضحتدولةكلشؤونأنكماءدولة
.جمع.العالم

قاعدةآمبحأأمه)ة~دءاهءهه5(ء»ه»8التراآنيعني_وهذا
والوانحالل،تفكك<منتخلوالقاعدةوهيالعالمية،الحياة
واالستمرار.الدوامعلىواألخطاراآلفاتمنتسلم

أساسعلىقائمةليستالدوليةالحياةأنلنايتضحهذا_ومن
جليةهيوالوأطوارها،أوضاعهافيقارةهيوالثابت،متين

البلوأساليبها،وجوانبها<مظاهرها،ساثرفيومفهومةوواضحة
والمفاجآت~آلفات،واءبالعاهاتمليئةوستظل،ال،تن

وتطورمستمر»تحولفياليومعالمناتجعلىالتيواالنقالبات
سياسيةخريطةآوصورةرسموقتكلفييعسربحيثمطرد،
والتغيرات.باألحداثالزاخرالعالملهذا

تجزئةنطارفيوليةاللالسياسةحصرأنلنايتضحهنا_ومن
صورةيعطيإنماوغربيةشرقيةمتطاحنتين:كتلتينإلىالعالم
الحالي.العالميالوضعحقيقةعنزائفة

9و.قلالالكتلتينهاتينبينموزعأليساليومعالمأن_ذلك
ووزنها،شأنها،لهاعمالقةدولجانبهماإلىتوبجدبلأكثر،
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إلى_مثأل_هناوأشيرءااوليةالحياةحاضرفيوخطورتها

القارةفيالوصولحولذاتأصبحتالتيالشعبيةالصين
بلءاألفريقيةكالقارةالقاراتمنغيرهافيبلوحدهاءاآلسيومة

فرنممااعترافبعدأخيرأإليهاففذتالتينفسهاربيةاألوالقارة

الغربيالمعسكرفيالكبرىالدولمنوهيبها»

العمالقوجو«والغربيةالشرقيةالكتلتينقيامينسينا_وكيف
العشرينالقرننهايةفيعددهميصبحالذيالصيني
نمة؟.آ70.~000.000

وجودوالغربيةالشرقيةالكتلتينقيامكذلكينسينا_وكيف
فيسكانهماعددميكونالتينوألباكستانكالهندآخرينعمالقة
نسمة.6.300~.00.000القرن:هذانهاية

ونهضة،وتطور<تحول.نيوذيوجدالعمالقةهؤالء_وجميع

مراحلبببهويقعلعوذوجودهم<كلهبهذايفرفوذوتنظيم
أقوىليمبحراأواألقوياءبينمقاعدهمليتبوؤواوالنموالتقدم،
األقوياء.

تتعكمأمبحتالديموفراميةالمشكلةأذهذامن_ويتضح
القوةبسياسةيمىمامصيووالدول،الشعوبمصرفي

ألمشكلةنفىوهيدما).هء»وأ)أاه5ء(ءءد«ددأ«مةوالسيط

فيتتحكمصارتوالتيالمغربفينواجههاأمبحناالتي
آنظالسالفةالنةمنأكرمنةكلوالخارجيةالداخليةسياستنا

بحيثسنة،كل93تفوةبنيةالمغربسكازالزدياد

26إلىفيصلوذقرنرعبعدالسكاذهؤالءعددسيتضاعف
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الحلولإيجادإلىاآلنمنعوةملالمغربيةوالسياسةمليونآء
ويجبءا~يمغرافيةالمشكلةعنالمتفرعةللمشاكلالصالحة
معومتعاونةمتضامنةهذافيتكون.نالخارجيةسياستناعلى

اخلية.اللسياستنا

.اليرم؟نحنكتلةأيةمناآلذ:نسالأن_وك

أيةإلىننتميالأنناهوالذهنإلىيتبادرجواب~وأول
كتلة.

الواقعمنأكثرالظاهروفيحد<إلىولكنمحيح._وهذا

أنلنايطيببلكتلة«أيةإلىرسميأننتميالأننا.ذلك
أيمنحازة،وغيرءمحايدةدولةإننافنقول:االنتماءبعدمنفاخي
المعروف.السياسيبالمعنىغربيةوالثر~الدولةإننا

بلغضاضة،نجدفالباالنتماءنعترفأنمنبدالكان~واذا
الثالث<>.دالعالم0منبأنناالقولفياالعتدادمنشيئانجد

عنعبارةولكنهومسمى،اسمايوجدالثالثالعالم~وهذا
واألفريقية~،اآلسيوية_خصوصاالقاراتدولمنكبرىمجموعة
تكتالت،منداخلهايوجدعماال~طالمجموعةوهذه

حقيقةيجعلهاماوالقوةوالنظام،الوحدة»منليقتءومنظمات
الثالث~العالمأعضاء_نحنبهحلمناطالماالذيالشيآذلك
ددبالقوةيسمىماوالغربيةالشرقيةالكتلتيناءإننصبحأنوهو
لثة<».الثا



نه9الكلمة_معنى_بكلثالثةبقوةليسألثالثألعالم_إن

حينمنمسرحهعلىيظهرعمابالوغماألوصالمتفكلئهعالم
اجتماعيأ»متخلفعالمأنهكماومنظمات،مؤتمرات،منآلخر

وفنيأ.واقتصاديأ،

الكتلتينإحدىمحارتباطاتذوفهووذاكهذاإلىوباإلضافة
سياساتهوأهدافالخاصةمصالحهتقتضيهممامعأمعهماأو

والخارجية.خليةاالا

الكتلةنوعمنتكتلعلىيتوفيالثالثالعالمكان_واذا
الوحدةميثاقوعلىالمتحدة،األممهيشةفياألفريقيةاآلسيوية
الوحدةيكسبهالهذاكلفإنأخرىمجموعاتوعلىاألفريقية،

قوةحقيقةيكونحتىبلوماسيةاللوالالسيا~»والاألياولوجية<
العالم.فيثالثة

إلىمايومأيصلأن~الثالثالعالمأنيظهرد_وال
بينالحاسمالفعالالدوربهاليلعبلثةالثاالقوةهذهتكوين
المنشود.العالميالسالمسبيلوفيوالغربية،الشرقيةالكتلتين

شتىفيومحاوالتهوأنظمته،بأوضاعه<الثالثالعالم_وقيام
منيدنيهاوالوتلونا<تنوعأ<الدوليةالحياةيزيدإنماالميادين
الذينالكباراألقوياءبينالتوازنتحقيقهوالذيالمنشودهدفها

منهم،جانبلكلوالسيطرةالغلبةأجلمنويتطاحنونيتنافسون
ات،والهنالزوابع،إلىاالوليةوالحياةالعالميعرضونوبهذا

تذر.والتبقيالالتيوالحروب

فيالخارجية_السياسةميدان_وهوالعالمنرىوهكذا

30)



ووسائلمظاهرعنبالوغموصراعانقساموفيمستمر<اضطراب
يمىعمابالوغمأيواالتحا«،والتعاون<والتفاهم«التقارب،
وثقافيا،واجتماعيا،اقتصا«يا،متخلفةدولبينبالتعايش
.وسياسيأ

الحزبيةاأليدلوجيةالتكتالتانقساماإليومعالميزيدومما.
،دء)دأاا)هأ)هءا»د»هءء»ءه»ه6(ءادأالشوعيالدولي0كاالتحا
.أا««»»ء)ء»أ´ما)5ءاه««دأءه(ءادأاهاالشتراكيالدولي0واالتحا
.المسيحيينالديمقراطيينواتحا>

وهكذا،العالميالقاياذالميدنياالنقامنفىونجد.
أ)«»ة»ة)ده~)ددهالحرةباتللقاالدولياالتحاد~ت~
الدوليواالتحاد.أ)»«»ء)داههأءاهدء(5دا»ءأ(د(أ((دء»ط
.ا»ه~).(ة.اد)5دء5د)دءأ(د((ددءذ)ء»(ءالميميةباتللقا

.)7أ)»«ة(ةده5ءادءأ(د(أ(ده_(ءاهالعالميالقابيواالتحاد

فيممثلةدوليةحياةتوجدكلههذاعنبالرغم_ولكن
كمنظمةأحالفوفيالمتحدة<األممكهيئةعالميةمنظمات
عالمية.وصناعيةاقتصاديةمؤسساتوفياألطلسيهالحلف

اختصاصمنتعا~وتشكلتتنوعتمهما_الدوليةوالحياة~
.والدبلوماسيةالخارجيةالسياسة

والقيامالكبرى،االتجاهاتبتحدمدتعنى_فاألولى
تتخذهابأناألمةمصلحةتقضيالتياألساسيةباالختيارات
طرقها.وتسلك



مبيقحيثمنالخارجيةالسياسةخامةتتولى_وألثانية
العقباتوتذليلالمشاكلتسوسةإلىوتنصرفمقتضياتها،
هذاإلىوباإلفنمافةومجاملة،لباقةكلهاالتيالدبلوماسيةبالوسائل
كلوتالفيءوالشعوبالدولمعثقالعالحسنحفظعلىتعمل
واألخطاو.أألفأتإلىيعرضهاما

ا~وبهو.مسرسهاس~~

الشؤونوزارةميزانيةآماماليوميوجلالنوابمجلسإن~
ثمالميزانية«هذهمشروعيناقشأنمنهويطلبالخارجية،

عليها.يصادق

مشروعفيالنظردبمجنىيكتفيالالنوابمجلس_ولكن
كلفيالعادةهي_كماالفرصةهز»ينتهزأنيريدبلالميزانية<

لمضيقنظراسريعةبكيفية_ولوذلكليتجاوز_نيابيمجلس
السياسةالالميزانيةهوالجاريةوالتالمااموضوعوألنءالوقت

وأنخصوصاالسياسة<هز»فيأيضأا~إلىالخارجية_

بها.صلةلهاالتيالسياسةمرآةيقال__كماالميزانية

حقيقة<علىالخارجيةالسياسةفيالمجلسنظر~وينبني
هذاألسياسة«هذهميدانفيأساسيةاختصاصاتهنمالهوماى

فيالنوابمجلستدخلفإنخاصة،وبصفةعامة«بصفة
بينالقائمةالعالقاتنوعإلىيرجهأمرالخارجيةالشؤون

نفسه.الخارجيةوزيروبينالمجلس

هزأإلىخارجيتناوزيرانتسابفإنهذا،يخصوفيما
حسنة<العالقاتتلكيجعلآنإالشأنهمنليسالمجلس



،والتجاوب،والتفاهم<التقاربحيثمنومجدية،ومتينة
.الجانبينبينوالتعاون

مجالفيالنوابمجلساختصاصاتومدى~_وتبيانأ
رسمالذيالدستورإلىالرجوعينبغيءالخارجيةالسياسة
لكلأعطىكماالخارجية،للسياسةالعاماإلطاروحددالمبادىء

البيانعنوغنيءوالمسؤوليةاالختصاصحيثمنحقهحقزي
بينالقائمةثقالعالكيانفيأثرهالدستوريالتنظيملهأاأن

الخارجية.ووزيرالنوابمجلس

بالسياسة«دتصديرهدد،فيالمغربي<الدستوراهتم_لقد
جزءأتعددولةالمغربيةالمملكةأنعلينصحيثالخارجية

دولةبصفتهاالسكة،أنعلىنصكماا~،بالعفمن
اإلفريقية.الوحدةتحقيقأهدافهابينمنتجعلإفريقية»

ينص:حيثالخارجيةلسياستناالعالمياإل~رالدستوريرسمثم
فإنالدوليةالمنظماتإطارفيعملهاإدراجلضرورةمنهاوادراكآ0«

هز»فينشيطأعامالعضواأصبحتالتيالمغربية~المملكة
مبادىء«منمواثيقهاتقتضيهمابالتزامتتعهدالمنظمات،
وواجبات.ءوحقوة

السلمعلىللمحافظةالعملمواصلةعلىعزمهاتؤكدكما
العالم.فيواألمن

عامةإطاراتعدةالخارجيةلسياستناأنهذامن_فيتضح
األفريقية،الوحدةواطارالدولية،المنظماتإطارهيوخاصة،
الكسر.ألمغربوطار



محالعوبي،اإلطارالدستوريذكرلملماذاساثل:يسألوقد
.العربية.الدولجامعةفيعاملعضوالمغربأن

السياسةواقعفييوجأالسؤالهذاعلىجوابخيرإن
كماالعربيةولاللجامعةحظيرةفيتنشطالتيالمغربيةالخارجية

األخير.العربيالقمةمؤتمرهذاعليدل

بياستناالحاصتوالمجاالتلألهدافبالنسبة_هذا

هنميدانهافيالنوابمجلسيملكهلمابالنسبةأماالخارجية«

بكيفيةآوضحهاقدا~هيالدستورفإنواختصاصاتسلط
الفصول:منعددفيوروحا__نصاودقيقةصريحة

العامةددباألحكامالخاصاألولالبابمناالولفالفصل
نظامبالمغربالحكمنظامأنعلىينصاألساسية><والمبا«ىء
ديمقراطية.دستوريةملكية

األمة«يجعلالديمقرالحيةالدستوريةالملكيةنطامأذومعلوم
نظمهماوهذاوالياسة،العكمنيشريكةنوابها،بوامعلة
المعروف.تىالظافيوأحكمهالدستور

الملكيةعهدنياألمة،شاركةبأذالقولإلىحاجةوال
نينقالةشاركةإالتكوزأذيمكنالالديمقرافية،متوريةاال

والياسة.الحكم

علىيمروهوالدستور<مناالنيالفعل:هذايؤكدومما
مباشرة<غيروبعفةباالستفتا>،مباشرةتمارسهالألمةاليادةأذ
الدستورية.المؤساتيدعلى



فيليعدنفسه_الدستور_بعكمالنوابمجلى_وان
اإلطال~.علىأهمهايعدبل.طليعتها،

وخارجيداخلي،جانبين:ذاتا.ألهةسيادة.نناتذك~~اذا

وهذاالخارجية،المياسةفييتمثلالخارجيالجانبأنلناتبين

الوطنيةالسيادةيمارسالذيالبرلماناختصاص«دمنيجعلها.ها
ونيابةأالمةوباسمالدستور.فيكمامباشرةمخيوبصفةلآلمة<«،

عنها.

حقزيكلبإعطاءاهتمالدستورفإنذلكإلى_وباإلضافة
بيناالختصاصاتفوزعوخارجا،«أخالالسيا«ةممارسةفيحقة

بالتضامنكذلكاالهتماممعوالتنفيذية،التشريعيةالسلطتين
وأمتها.البالدصالحفيبينهماوالتعاون

أنعلىينصاله~دفيعشرالتاسعالفصلزىوهكذا
داثرةفيالمملكةوحوزةالبالدالستقاللالضامنهوالملك
أنعلىوالثالثونالوا~الفصلينصكماالحقة.~ودها
الدولية<والمنظماتأألجنبية<ألدوللدىالسفراءيعتماالملك
االولية.وممثلوالمنظماتالسفراءيعتمدايهوأن

ءالمعاهداتيرتعالملكأنهذابعاالدستورويضيف
تلزمتكاليفعنهاتترتبالتيالمعاهداتباستثناءعليهاويصادو
جاللةعليهايوقعالاألمةماليةتلزممعافاةفكلالدولة،مالية
البرلمان.عليهايوافقبعاماإالالملك

نصوصمعمتالئمةغيرتكوزالمعاهداتمنآخرنوعوهاك

داه



المنصوصالمسطرةباتباع91عليهاالمصادقةتقحوالأامتور
لتعديله.يرجحفيماعليها

إالعليهاالمصادقةتتمالالمعاهداتمنالنوعهذاأنومعناه
ألخذعليهاالملكيعرضهالذيالقانونمشروعفياالمةباستفتاء
النوعهذامالءمةلعدمنظرأوذلكالتوقيع،علىمباشرةموافقتها

الدستورمعالمعاهداتمن

والسبعونالثالثالفصليطبقالحالةهذهفيهلندريولسنا
يمكنفالقانونبمشروعيتعلقاال»كانإذاأنهعلىينصالذي
وقدالمجلسان.فيهيتداولأذ،بد9إبشأنهاالستفتاءإجراء
لهايكونقدولكنللدستور،مخالفةغيرمعاهداتهناكتكون
أنهافيهشكالومماادمتور«.المؤسساتسيرعلىتأثير
الدستورمن(مقتبساالستفتاء.مطرةفيكذلكهيتدخل
عشر).الحاديالفصل،1958سنةالفرنسي

إشهارأنعلىوالخمسونالواحدالفصلينصذلك~وبعد
البرلمان.منبإذنيقحالحرب

~انفيالبرلماناختصاصتنظمالفصولهذه_فكل
وا~ب.السلمزمنالخارجيةالسياسة

يرجحفيماخصوصأهذا،علىيقتصرالالدستورأنغير
الحكومةوالستونالخامىالفصليجعلالذيالنواب،لمجلس
نفسويضيفالملك،أماممسؤولةيجعلهاكماأمامه،مسؤولة
أماماألولالوزيريتقدمألحكومةالملكيعينوبعدماالفمدار:

تطبيقه.يعتزمالذيالبرنامجو~ضالمجلسين«

م.ر



خصوصأ،النوابولمجلسعموما«لمانلبيجعلهذافكل
منلهمايخططوفيماوالسياسة،الحكمفيوفعاألمباشرأتدخأل
.وخارجيةداخليةبرأمج

لجنتانللبرلمانتوجدالنعالالمباشرالتدخللهذاوتنظيمأ_
البرلمانيةالرقابةإلجراءصالحةأداةفكلتاهماالخارجية،للشؤون
الشؤونلجنةتملكهذاأجلومنالخارجية،السياسةسيرعلى

.واختصاصاتسلطمننعلمهماالخارجية

بينهالحوارالبرلمانيجريالخارجيةونالشولجنةوبواسطة_
ألعامةالمداوالتبواسطةيجريهكماالخارجية،وزيروبين

.الخارجيةالشؤونلبحثالمخصصة

علىاقتصربيالعفالدستورأنإلىاإلشارةتجدروهنا_
ستجواب،9احقدون)59(الفصلالسؤالحقالبرلمانيينإعطاء
.والبرلماناتالدساتيرفيمعهودهوكما

حق_مثآل_النوابمجلسيملكهذاعنبالرغم_ولكن
عليهالوزارةميزانيةعرضبمناسبةبحيةالخارالسياسةفيالتداول
والمصادقة.للمناقشة

أمامه_الحكومةلمسؤولية_نظراالنوابمجلسيملككما
آاألولالوزيرربطكلماالخارجيةالسياسةفيالتداولحق
الدستور_منالثمانينالفصلفي_كماالنوابمجلسأمام

كأنالثقةيمنحبتصويتمسؤوليتهاتحملالحكومةمواصلة
وعرفرالعامة.السياسةموضوعفياألولالوزيربهيقومتصريح
هذهمشروعومناقشةالبرلمانعلىالخارجيةالشؤونميزانية
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الخارجيةالشؤونلجنةبمشاركةالماليةاللجنةفيالميزانية

بهتقضيكمااالستشارة،سبيلعلىعنهامندوببواسطة

نفسهالمجلىأماموعالعشذلكمناقشةثمالبرلمانية،المطرة

المسؤولالوزيروبينبينهالحواريفتحهذاكلعامة.جلسةفي
حقممارسةمنالمجلىويمكنالخارجية،الشؤونعنمباشرة

فيالحواريفتحلماذاوحتىوسياستها.الوزارةسيرعلىالرقابة
نيالمناقشةفإذالخارجيةالسياسةمميمنيعامةمداولةشكل

الذياألمرخارجية،ومشاكلقضاياإثارةمنتخلوالالميزانية

ولىاجماأل،ولوسياستهعنالكالمإلىالوزيرمعهيضط

بعضها.أوكلهاسلةاألعلىاإلجابة

ماقشةبماهبةالخارجية«السيامةعنيبررالحديث.ومما
إالليستللمصادقةالمعروفةالماليأاالعتماداتأذميزانيتها<
نيمصادقةتعتبرعليهافالمصادقةالسياسة،هذهلتفيزوساثل
يلهااالعتماداتخصصتالتيالسياسةعلىالوقتنفى

الميزانية.مشروع

ا~وجية)مياستناهيما

الخارجيةسياستناحولعامةمداولةأفتحأنغير_ومن
أتحدثأنأريابوزارتها_الخاصةالميزانيةعرض.بمناسبة
السياسة.تلكتهمالتيوالخاصةالعامةالمجاالتعنبإيجاز

الوطنيالترابوحدةبهوأعنيالمغربي،الوطنميدانأوأل:
فيهتقومميدانوهذاالدستور،يسميهاكماالحقة0حدودداخل



التيالمفاوفاتمياسةعليهاتتغلبالقدعرصةمشاكل
الخارجية.سياستناوسيلةنجعلها

ووحيدةحريةبتحقيقتتعلقالتيالمشاكلو.عقدأكثروما
الجزائروبينبينناتقوممشاكلوهيالمغربياالوطنيالتراب
عهدعنكميراثلسيطرتهاخاضعةتزالماالتيالمناطقحول

االستعمار.

حولدولوبينبينناخطورةعنهاتقلالمشاكلتقومكما
المغربي.الترابمنيتجزأالجزءهيالتيموريطانيافيالوضع

إسبانياوبينبينناتوجدالنوعهذامنأخرىمشاكلوهناك
والجنوب.الشمالفيالمحتلةالوطنأجزاءحول

فيهعليناتفرضميدانوهوالعربي:المغربميدانثانيأ:
مجموعةتنظيموغيرهاوا~د~وجغرافية،ماريحية،عوامل
االتحادنحوويسربهاتعاونها<يحكمبماالمغربيةالدول
المشترك.الصالحيتطلبهالذيالمنشود

خصوصأجدآعويصةمشاكلتقومنفسهالميدانهذافيولكن
التيوالمناطقالحدودعلىخالفمعهالناالتيالجزائرمع

مغربية.نعتبرها
وحدةفإنبغيرهاأوبالمفاوضةالمشاكلهذهحليتمأنولى
المنال.عسيرومنلباءسعرقلةستظلالعربيالمغرب

توجدنفسهالميدانهذافيالعربي:العا~ميدانثالثأ:
التيالسياسيةالتصفيةإلىتحتاجمشاكلأمامالخارجيةسياستنا
منوالعراقيلاألشواكوازالةحلها،إلىالوصوليمكنالبدونها



اإلشارةتجدروهاالعربية،الدولبعضوبينبياثقالعاللحريق
بماسبةظهرتالتيالحميدةالتاثجوالىالطبة،البوادرإلى

المغربملكجاللةبفضلوذلكاألخير،العربيالقمةمؤتمر
فيالكله،العالمنيتقديرلهاكاذالتيالموفقةالكريمةومواقفه
فقط.والمغربالمرتى

سياستاعلىالدستوريغرفىوفيهاألنويقي:اذالميدرابعأ:
هذهاألفريقية،الوحدةتحقيقأهدافهابينمنتجعلأذالخارهية
الخامةالتحفظاتمعبمياقهاالمغربيلتزمالتيالوحدة

محاولةاليومتباشرحظوتهاونيالمغرب.منالمغتصبةلماطقبا
طق.الماهز»حولالجزائريالمغربيالخالفتسرة

فيعاملعضووالمغرباآلسيوي:يقياألفراذالميدخامسا:
معيدعلىأوالمحارة،غيرالدولمعيدعلىسواءخطيرته
المتحدة.األممهيةنياآلسيويةاألفريقيةالكتلة

ددبالعالميمىالذيهواآلسيوييقياألفرالعالموهذا
عامردولهبينتجمعالعالموهود»ءأا)«ه_5(ءاك~<<
جانبإلىثالة<<أدقوةمهتجعلبحيثوالوحدةاالنسجام
والغربية.السوقيةفستينالمتاالكتلتين

فيبارزةبصفةويتملالدولي:أوالعالمياذالميدسادسأ:
مظماتمنبهايتملأوعنهايتفرعوماالمتحدةاألممهية

الخارجيةللسياسةالكبرىالمهام
جيةالخانالسياسةاهتمامتتدعيالتيالعياذينهي~تلك
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والخاصةاالمةالميادينهذهمختلففينشاطهاولكن.المغربية
:هيقواعدعلىيقوم

وعدمالتبعية،وعدمالقومية،والسيادةالوطني،االستقالل
الخارجيةسياستنافيأساسيةتطلآننريدمبادىءوهياالنحياز<

ومجموعاتءوالتزاماتارتباطاتكلهالذياليومعالمفي
.وتكتالت

المبادىء،تلكبينتوفقآنالخارجيةسياستناعلىفإنولهذا
اليوم،الدوليةالحياةعليهاتنر~التياإلتجاهاتمختلفوبين
بيسير.ليسعملوهو

واجباتهابينتنسقأنالخارجيةسياستناعلىآنكما
بينللتناقضتتعرضالحتىالميادينساثرفيومسؤولياتها
خدمةفيمهمتهاتؤديأنتستطيعوحتىواتجاهاتها<مواقفها
عضوأالمغربيعاالتيالدوليةالمجموعةوخيرالوطني،الصالح
.فيهاممامآل

تجاآلنماعرةالخارجيةسياستنافإنكلههذاالىوباإلضافة
قضايافيمعهانختلفالتيالدولمعالعويصةمشاكلناحلفي

.الوطنيكيانناتمسحيوية

فيتكونأانالخارجيةسياستناعلىيجبهذاآجلومن
ومطالبوأهداف،والتزامات،مشاكل،منللمغربمامستوى
المتنوعة.باختصاصاتهاملةلهاالتيالميادينساثرفي

يتوقفالالمستوىذلكفيالخارجيةمياستناتكون_ولكي
كلقبليتوقفبللتنفيذها،كوسيلةالميزانيةمجردعلىهذا



تلكلمواجهةنهجهاألمرادألخارجيةالسياسةحقيقةعلىءشي
والمطالب.األهدافلتلكولتحقيقت»وااللتزاطالمشاكل

تفكيرمسألةالخارجيةالسياسةأن.يتضحهأاومن
17»ءه0أ)ه(هتنفيذمسألةتكونأنقبله~الهىهأاهه(.ه

معأ؟والتنفيذالتفكيرمحورهيالخارجيةوزارةأن_ويديهي
بغيرخارجيةسياسةنهجيمكنالالنيابيةالديمقراطيةعهاوفي
البرلمان.موافقة

مستوىوفيمثلىخارجيةسياسةعلىالمغربيتوفي_ولكي
أجهزةذاتالخارجيةوزارةتكونأنينبغيوالتزاماتهقضاياه
أساليبوذاتالكبرى،بمهامهااالضطالعمنتمكنهاصالحة
اختصامهامجالفيالمجايالعملعلىتساعدهارشرة

ونشاطها.

إداريةأجهزةإلىمحتاجةالخارجيةالسياسةفإنوباختصار،
كافية.ماليةووساثلرشيدة،فنيةوأساليبصالحة<

نغفلأنيمكنالءالخارجيةوزارةبميزانيةنعنىإذ_ونحن
منترننالتيواألساليبءواألنظمةباإلطارات،لهاالمطالبة
ونشاطبحزم،العملعلىأقدريجعلهابماوتسلحهاثأنهاء
وتوفيق.

بالصفةمهامهاتؤديأنالخارجيةوزارةتستطيع_وكيف
السلكمنلهاتكنلمإذاالدوليالميدانفيالمطلوبة
أوالسياسيالتمثيلحيثمنسواءفعالةأداةالمغربيالدبلوماسي

.الدولية؟المنظماتفيالمعهودالنشاطحيثمن
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للسرسةيوميتطبيققيل__كماهيالتيماسية_فاالبلو
هنالسياسةهذهمستوىفينفسهاتكونأنيجبالخارجية
والعمل.واإلطار،الجهاز،حيث

بواسطةالمغربيةالدبلوماسيةاارأنيجبهذاأجلومن
بماللقيامومواهبهم،ءثقافتهمتؤملهمالذيناألكفاءالرجال
فيأوالدولفيسوا؟ومسؤولياتواجباتمند«المهنةد«ضهشف

بج.بالخارالمنظمات

الدبلوماسية:المهنةمهامفييدخل_ومما

بينفرقالالخارجفيالمغربيةالمصالحعنالدفاع_ا
وغيرها.ءوالماليةواالقتصادية،الثقافية

وجاليات.أفرادأالخارجفيبةبالمغاراالهتمام_2

التيالمنظماتوفيءاالولنحوالمغربالتزامات_تنفيذ3
فيها.عضوهو

.الدوليةالحياةمجالنيالتعاوذيفرمهبماالقيام.5

آذللمغربيمكنالبدونهاالتيالروطهيباختمار،هذه.
.دبلوماسيتهونيالخارجية،سياستهنييجح

أذفيهشكال~فممايقال.كمااألعمالتوامالمالإذوحيث.
نعنماوهومال،.لىمحتاجاذودبلوماسيتهاالخارجيةسياستا
.المجلىنيالميزانيةشروعماشةبماسبةبهاالهتمامبمدد

هيالخارجيةالشؤوذلجةنإذالمروعهذايخصونيما.
اللجةبدلعليهوالمصادتةبحهنيأساسيةنفهااعتبرتالتي

اهه



فيعليهاالمنصوصلمانيةالمبلالمسطرةحسب~التيالمالية
ألشؤونلجنةتعتبربينمااألساسيةهينفسهاالدخليقانوننا

9«0(.االستثمأرةسبيلعلىالبحثذلكفيمشاركةالخارجية
وزرر.

مشروعمناقشةوهوالراتع،األمرأمامأألننحن_ولكن

فيالمجلسأخبرتالتيالخارجيةالشؤونلجنةفيالميزانية
إلى~~طوجودلعامإجماعيةكانتعليهمصادقتهابأنتقريرها
تعديلها.

ألشؤوذلجةفعلتكماالميزانيةمشروعالمجلىسيقرفهل_
.الخارجية؟

فيماأتحفظكنتوانهذامنمانعأأرىالشخصأ~إني
الميزانية.«رامةفياتبعتالتيا~ةيخص

الخارجيةميزانيةمشروععلىالمصادقةمنبدالكاذواذا.
الديدة،وباآلراءالوجيهة«باالعتباراتالوزيرالميد)خذأذفبشرط

هذهنيالمجلى~هذاعنتصدرالتياإليجابيةوباالقتراحات
عامةودبلوماسية<ملىخارجيةسياسةأجلمنوذلكألمامبة،
.بالمغربالالئقالمستوىفيتكونان

انيةالمينمشروععلىالمجلىمصادقةإذأوفح،وبعبارة~
لمالتيالخارجيةالسياسةعلىالوقتنفىفيالمصادقةيعنيال

يؤملماوهأابتفصيل«ماقشتهاصةفيللمجلىاألذحتىتح
وتت.أوبنييكوذأذ



االسنتماىحاأل

مشزد؟االإعالذعلىأفدملماذا

:كثيرةاالحتماالت

بدايتها_البيضاءارالهحوادثعناألنظارصرفمحاولة
اتونيتىعدمنتيجةأكا)(ه«أد»ءه~البرلمانضدمارس30خطاب
زيارةخيرلشاذجوخلق.بلةابنمعالسعيديةاجتماعفي

فيالقمةمؤتمربعام.عقدالعربية)اولو~يلضغطتحتبورقيبة
والخوفبالضعففسرالذيالعفولقرارفعلرد_بالعف
~.لوالتنان

منتخرفواالذينالجيشورؤساءوالحكومةالحاشيةتأثير
علىالملكإقدامومناالتحاد،إلىالملكيةاالعوقمياسة
(ليها،مذكرةوتقديمواستثاوتهااألحزابمعالتقاربمياسة
خوفهمإن_والسياسةللحكمبرنامجحولتوحيدهاعلىوالعمل
.ذلك(لىدفعهمواالمتيازاتوالمكاسبالمناصبعلى

علىالحجةإلقامةمرحلةوهجودمؤقتةكانتالبرلمانيةالتجربة
.الفرديالحكمالىوللعودةوبطالنهافسادها



أنذلكوووحأ،نصأمشمولهضدكان35الفصللحبيتىإن
تهايأإماالحالتين:إحدىفي(الدستوريأيمكنالاستعماله
بسيراإلخاللشأنهامنأحداثوقوعوماالوطنيهالترابوحدة

الفصلتطبيقيمكناألخيرةالحالةهذهفيا~~د«»المؤسسات
لتوقيفالالطبيعي«سيرهاإلىالدستوريةالمؤسساتإلعا«ة35

البالد.فيالنيابيةالحياةوشلوتجميدها،وتنويمهانشاطها،

حالةبإعالن35الفصلتطبيقأننالحظهذاعلىوبناء
ا.مسثناء:

السياسية،االستشاراتخطةعنالتراجععلىقام_ا
الجهودوعنالوطني،االئتالفتحقيقالىالدعوةعنوالتخلي
السياسيين.المعتقلينعنالعفوقرارمنابتداءسبيلهفيالمبذولة

وبهذاوفصوله،أبوابهوأهمأكثرفيبالدستورالعملأوقف_(
ورق.علىحبراوجعلهتقريبأ،كلهمشمولهمنالدستورأفرغ

كان.خبرفيوأدخله

كيانهوتنويمسيره،وعرقلةنشاعه،بتوقيفالبرلمان_عطل2
النيابيةالديمقراطيةالحياةالبال«أفقدوبهذانظامه،وتجميد
الثالثالعالمدولبينالمغرببهاوافتخرامتازطالماالتي

.عامةالعالموفيخاصة،

العامةالمغربيةالحياةفيخطيراديمتراطيآفراغا_أحدث3
التشريعية،ومنمماتهالتمثيلية«مؤسساتهمنالشعببهذاوحرم
).2باسمها(الفصلوالناطقةاألمة،لسيادةالممارسةالدستوريةوهيثاته

نطاقفيجاريأكانالذييمقراطياللللحوارخاأ_جعل4



أنوبماوالحكومة»الشعببينلمانية»ابوالحياةادمتور
منذمنعدمأأصبححواركلفإناثنينبينإاليكونالالحوار
اإلذاعةطريقعنالخطابمحلهوحلاالمشنا،حالةا~ن

رأيعنالصريحا~للتعبيرمجاليبقفلمغيرىالوالتلفزة
فييتمثلالتيالدستوريةالمؤسساتبواسطةوارادتهالشعب
والحكومة.األمةبينالحوارنطاقها

فترةفي()(الفصلستوريةاللالملكيةبنظامالعمله_أوقف
الملكلالنظاموأعادالقهترىءبالمغربرجعوبهذااالسثمناءء

الشعب.استفتاءعاىوعرضهستوراالوضعقبلكانكما

ائحكمنظاماالسثنا،_ةفت_خاللالمغربفي_أقام6
والمؤسساتءالتمثيليةالهيشاتعنيستغنيالذيالمباشرالملكي
عهافيوالمحكومينالحاكمينبينوسيطةتعتبرالتيستوريةاد
الصحيحة.العصريةيمقراطيةألل

ماأالستقاللعهدفيائثالثةللمرةالمغربفيا_ابتاع
الالذيالرئاسيبالنظامسواهادونالجمهوريةادولفييسمى
المعاصرة.الملكياتفيمثيللهيعرف

غيرعلىاالسمثناءءفترةفيجديدهمنالحكمننام_أقام8
األي/.65(الفصلاألمةبولمانأمامألدستوريةالمسؤوليةأساس
والمصا«قةالعامةالميزانيةبحثمهمةالمغربيستوراللاليهأسنا
واجراءاختصاصاتهنطاقفيالقوانينعليوالتصويتعليها»
العامةالشؤونبتدبيرقيامهاأثنا«الحكومةعليالسياسيةالرقابة
لألمة.



(الفصلاألمةإرادةعنتعبيرأمميباعتبأر»القانون،جعل~9
.)47(الفصلالبرلمان_~االسثنأ،فترةفي_يصدرال)،4

نتيجةوذلكواللبس،والبلبلة،الحيرة،ألنفوسفيأهدث_آ0
أحوالمنالبال«فيالنيابيةالديمقراطيةالحياةلهتعرفتها

للشك«عرضةعندناالديمقراطيةمصيرجعلكمااالمشنا،،
فسجلأننرىالمالحظاتهذهنبديواذ.والتشاؤموألخوف<
االسثمناءحالةإعالنبأنالملكجاللةتصريحاالرتياحمنبشيآ
فسجلكماوائمناسباتبالنرونرهنهيالزمنمنلفترةهوإنما
والعامةالفرديةالحرياتبأنالملكيالتصريحاالرتياحبنغس
فتوةاثناءوللجميعواحللكلوالدستوربالقانونمضمونةستظل

اباألحنلنشاطفسيحأيظلكذلكالمجالوبأناالمشنا،،
بصفتهامشروعةأنهأ)3(الفصلالدستوراعلنالتيالسياسية
لإلطاراتمدرسةبهذافهيوتمثيلهمالمواطنينتنظيمفيتساهم

القائمة.للديمقراطيةوأساسالسياسية،

الديمقراطيالفراغوفترةاالستثناءحالة

ألدستوريحطمبلدستوري.فياالستثناءحالةإعالن_1
البالد.فيالبرلمانيةالحياةويعطلالديمقراطية~ويهدم

ألنضمان،أيعلىيتندالالعامةالحرياتبقاء_2
وقت.كلفيلألخطارو~~منتهكأأصبحنفسهالدستور
ممالحفيهوهلشيآأيعنهيعرفالألذيللتعديلوعرضة

.ةالسيطأوالديمقراطية



صفاتالحكمنظامعنينفيالالعامةالحريات_وجود3
االمشنا>.حالةنتيجةوالسيطرةاالستبداد

وسياسةوحكمنظامأزمةفترةفييوجدهذابسببالمغرب_4
عنناتجديمتراهيفراغفياذآويعيثى،مثيللهايسبقلم

ومراقبة«تشريعيةمهاممنالدستورإليهأسندهوماائبرلمانتعطيل
.أمامهالمسؤولةالحكومةسيرعلى

التسريحاتكليهامالديمقراطيالفراغقيامإن_5
الديمقراميةالنظمتثبيتحولالعافيفيوالتعهدات:التأكيدات
وتقهقر.تراجعوهذا.المغرب

األوماع،ياستقرارعدمإلىيؤديالديمتراهيغ1اف.6
.والفوسوا(نكار،،:األنظت

كانتالتيالسمعةعلىيقضيالديمقرالحيالفرغ~7
إفريقيا.فيفريدةديمقراطيةكدولةالعالمفيللمغرب

السيادةفيالشعبمطامحيحطمالديمقراطي~الفرغ8
والتحرر.

بينخطيرةكبرىمشكلةيحدثالديمقراطيالفراغ_9
وتطوراتألحداثمصراعيهعلىالبابويفتحوالدولة،الشعب
.العاقبةمحمودةغير

الديمقوالحيةوالقواتبالشعبيدفعالديمقرالحيالفراغ.10
البالد.الىالديمقراطيةعودةسبيلفيالمعركةخوضإلىفيه



بمفراهيالدالفراغ

مطافحهعنيعبرونباممهناطقونللشعبيعا_لم(
وقضايا..حاجاتهعنويدافعونومطالبه،

.هةالحكعلىرقابةللشعبيعدلم_2

تصريحاتءوالدولةالشعببينالمقدمىالعهدنكث•3
المجلة(انظر.االستفتاءقبلبالدستورالتعريففي´لمملك
.)2ص5عددالخارجيةوزارة_المغرب:الفرنسية

حالة(عالنقبلالمشاكلمشركلةكانت:الحكأأزمة
وأ~.وأعقد،ءأوسعفأصبحتاالسثنا،،

الفسادعلىبالقضاأجذريأالدولةاهالح:الوحيدالسيل
.الدولةيالحكمإدارةامالح_الداخلي

والعملمتور،الدإلىوالرجوعاالمشز>،حالةبإلفا>ألمنالة
.تعديلهملىلماذوالبرالديمقراطةنطاتىني

الدستوروحاعلة،الديمقراطيالتحريرمعركةلمواصلةالنداه
مكتباتبميانةكفيلةوقويةفعليةبمماناتلحيةوالديمقرا
التياإلعالموشريعةواالستقاللواليادقالحريةعهدنياشعب
.الملمينبينشورىالحكمتجعل



الوطني)القمة(مجلسالوهني)(التكتل
الموقفلتحديداألحزابقادةبينمستديرةماشاةاجتماع~

لمانيابالمجالينوفي،عامةالبالدفيالوضعمنكالعثت
.خاصةوالسياسي

وتحديااألحزاببينالمشتركاألدنىالحدبرنامجوضع_
.العملحت

وفيالبرنامجهذاأساسعلىوالتعاوناالئتالفميثاقتحوير_
_.اباألحنونشأفبكياناالحتفاظ_الموسومةالخطةنطاق

.سيرهاتنطيم_مشتركةتنفيذيةلجنةتأليف_

:لمانيةوابالسياسيةالعملوساثلتحايا_

.هة9اعلىيذاعمشتركبيان_1
الحياةسيرضمان_لالمشنا،حه(وضعالملكاىمذكرة•2

رشيدةوسياسة.صالحةبحكومةالبالدتزوياالنيابية
فيجدياتياروخلقالجما~لتوعيةمشتركةأجتماعات_3

.جذريأاألوضاعتسرنحوالشعب
.الصحفبواسطةالدعوةتنسيق_4
.البالدفيالحيةالقواتلتعزيزإضراباتلحركةاالستعداد_5
الدستورتعديلفيستفتاء9اتجاهوالتضامنألتكتل_6
.الجديدةاالنتخاباتوأثناء



عياةميجز
الوزانيحنمسد

.(919ينايرني(المغرب)بفاسولد_

:واالنريةاالبتدائيةدراسته

الدهناتي(ساقيةخيارسيديالقرآنيالكتابفمغيروهودخل_

.بفامى)

اللغةويتعلمعصريأتكوينأليتلقىاللمطينبمدرسةمجل_
.الفرنسية
إدريىمواليثانويةدخلاالبتااثيةالشهادةنينجاحهبعد•

.منواتأربعبقيحيثبفامى
.والعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخامةعربيةدروسايتابعكاك_

بالرباطقوروبلييالتحقفامىبانريةدراستهإنهاءبعد•
.الفرنيكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكاذعامينبهومكث

البكالورياهيأ~بارينالىسافرنويةاالدراستهإنهاءقبل•

.لماذشارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياميةللعلومالحرةالمدرسةفي1927سنةانخرط_
منها.مغربيخريجأولكان



:فيأرمركما
.انردوفركولير_
.الصحافةوبمعهد.
.اشرقيةاللغاتوبمدومة.

بإقبالهليةالذوالسياسةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهأثناءفي•
كانتالتيالدوليوالقانونميالدبلوماالتاريخدروسعلى

.للسالم»«كارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسباهبهفبهالفافساطانه

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك1927
الجمعية.هذهمكتبفيوهوعضوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالمامالجمح_انتخبه6928
عامأأمينأ(928ديسمبر66فيبباريزالمنعتاالمسلمين
قاموقد~».بخطوموقعمكتوباوالةالملومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةألجمعهذاخالل
واالتحاد.التآزرإلىالثالثة

أولارسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون_نظم6928
فيالنجاحبمدرمةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربياالتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركة_شارك1929
الذياالينصالح~هولهارئيسأولكانالتيبباريز
بائاالنحامىحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيماأصبح
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التي0األفريقيالشمال«كوكبجمعيةفيعضوأ9وانخربمصر.
.آ926سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيانامسجابهدمبفامىمقامهأثناءعلم_(~م1929

فنظمءالصهاينةمحبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
(لىووجهتالتوقيعاتبآالفأمهرتعريضةشكلفياحتجاجا
ا_يضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقا.البريطانياألولالوزير
االستعمارية.الصحافةطرفمنحملةإلى

ا~ينةهذهغادرببرشلونة،~ةأقامأنبعد_(نونبىلم1929
درامته.إلتمامباريز(لىمتوجهأ

المغرب.إلىورجعبباريزالعليادراسته.أنهىآ930

بفاس»بالقرويينالجمعةصالةبعد»اللطيف«قراءة_نظم
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىاوخرج
.)1930ماي66(البربريالظهير

وحكماديهالبقابنالباشاجالهالمظاهرةهذهأثر_على
تازا.فيقضاهاأشهرثالثةبالسجنعليه

بفاس.اإلجباريةباإلقامةمألنالسجنمنخروجه_وبعد

حضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةاالولالمؤتمر
(.930غشت20يومبتونس

~حصلأن~فرنساإلىمتوجهأالمغرب_غادر1931
شهرين.صالحيتهمدةتتجاوزالسفرجوان



علىد،عاصفة:بعنوانكتابأبباريزأصدقائهمعبتعاوننشر.
القرنيةاألوساطمنبتأييدبربرية»مياسةأخطاءأو،المغرب
.للحكومةاالستعماريةللياسةالمعارضة

ا~د«مواليعنبباريزمحاضرةألقىمارمى)(4(~(932
.المغربية<<النهضةأبي(األول)

ءأرمالنشكيباألميرمعتعاونحيث~فيأقام_آ932
.ء»«مة7أ>«هه9دهددءط0العربيةدداآلمةمجلةفيمقاالتونشر

.الياسيةنشا~تهبسببسوسوامغادرةإلىافطر_

_ألعربية»الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.()932(جوانهاإلسالمية

حيث)6932نوبأكتوبر،(سبتمبر،وتوانسبقةفيأقام_
.للعملبونامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالو~اتصل

فيلونكيجانووبيرمعبارينفيشاوك(~)_6932
.مهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتب«مغرب»مجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدوياالىتوجه(د~لم_6932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات

.اإلسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسالىرجع_(ينايي»6933
فأس،فيوهظاهراتاجتماعاتخاللها0نظمالمغرب

البيضاء.والداووالخميسات،

«عملا~ةألجريدةفاسفيأمدرغشت)4_(1933

بالقرنية.الشعب»



الثالثالمؤتمر~ءفامىفيقامثتنبرلم23»(9_(1933

لحظة.آخرفيمنحالذيالمسلمين.فريقياشمالطلبةلجمعية

هن18العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبى«8_((933

الشعب»إرادة0جر_ةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل

الشعب»عملهجريدةبتأسيسألوزانيحسنفحمدأعطىو~
9وفعا~أسالحأالمغربيةالوطنيةالحركةألشعب»ه(را«ةو

الجرائدهذهبفضلألمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفسفي
وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنالمقاربةتمكن

لمبرراتها.الحقائق

مؤتمرفيبفاسالوزانيحسنمحمدحضر(هارس)_(934
.والموأطناإلنأنحقوقلجامعةالمغربياالتحا«

الشغبهعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_(934

.والقمعالخنقسياسةإلىوجوعأذلكفكانالصدورمنومنعها

أكياالثستىالحزبمؤتمرالوزانيحسنمحمد_حضر(934

.شغالعنكامألتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجه،سباني9أ

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمحالوزانيحسنمحمدحضرشتنبىء(8(_(934

فيالواقحبالضفللتشهيراإلمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

.تونس

اثنينثانيالوزانيحسنفحمدكانديسمبر)(فاتح_(934

فيالفرنسيةالحكومةإليالمغربية»اإلصالحاتمج«دبرنا_ها

ررم



البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوبأريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديمبرلم30»28_(1934

اإلمبيريالية.ضدللرابطةلميالهالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحنمحمدحضريناير/61(_ر935
بشارىمقرهافيالحمراء<<اإلغاثةهنظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو•تيرانما

دعلجانبإلى»الوزانيحسنمحمدأصبحومارس)_6935

الموقتةاللجنةفيعضوأءلونكيجانبينهممنالصحفيينهن
.بيرعلون.ندريبرئاسةالمستعمرة»الشعوبلجامعة

إلىباريزهفيالوزانيحسنمحماحضرماي)2(_1935
ءوملفاشيينءصينيينوهناوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
أرمتحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ
آفريقيا.شمالفيوبخاصةالقرنيةالمنتجاتمقا~هممألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)3((_آ936
والصحفيينالمؤ~ينعلىفوزع)5.7(~.).االشتراكيللحزب
المغربيالشعبنداء0د:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطالب

.الفرنسيهالشعبإلى«نداءوه؟الشعبيةالجبهةحكومةالى

~بفاسالوزانيحسنمحمدامتقبل(غشت)_(936
وووبيرايير،وييوةلونكيهجانوروبيرووسيآأافياالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلؤرو
الوزاني~فرانكو.ضداإلسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحةوتوجهللمساعدةبرنامجأأمدقائهمع
وحات~طالجمهوريةالحكومةإلىبجاحقدمحيثبرشلونةإلى

>ده~)الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيآ.بةالمغارالوعليين
للتعاونمخططة)5د«هأ)د»ة17أ)هء)دأا»دهأ)«د«ءاء)(ءاه«ه

إالالمبرمةاالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلألعفلكنالشعبية،للجبهةالفرنسيةالحكومة~افقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدآقامأنوبمد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقناعمحاولةفي

مؤتمولهاآولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر»25_(1936
بالرباط.

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعنرس»2_(1936
نتيجةفيهامتعرضبفاسا~~العملكتلةمؤتمرفيخنابآ
يخفولمالشعبية.الجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملقيوفكرالحكومة،موقفآثرعلىالكبرىآملهخيبة

علىإاليعتمدواآآلبةالمغارعلىبآناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئتأنفهم.
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»04_((93)
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىاالضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات
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الحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفوألجلالمناضلين.منعدد
اإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطالقإلى

.الوطنيةالصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالنةهذهفي_وقع6937
وبالبنياتالياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
الحزبهحركتان:الخالفهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصرياالتجاهذاتءالقوميةو«الحركةالوطني»ء
عملهالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمدبزعامة
.العربيةباللغةو«االفاعد»الفرنسية،باللغةالشعب»

االحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
ميا»تحويلببب)1937شتنبو2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أئارهاالتي)183•شتنبر24(مراكشىوحوادثفكران،بووادي
المدينة.هز»إلىفوكيسوالجنرالرماديزيارةأثناءالبيان

0الشعبعملهمن52و5آالعددينحجروقعوقد

القمعمنموجةخضموفيالحدثين.~لهذينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسنمحماعلىالقبض~القيواالعتقاالت

سنوات.تعلمدةأ937فونبر

فيابتدأالذيانيالرنحسنمحما_نفي1946~1937
.6946هايمتمفيوانتهي1937فونبرمستهل

الشورى«دحزبالوزانيحسنمحمد_.سس(946
أهدافألحزبهورفعللحزب.عامكأمينبزعامتهواالستقالل»

:يلىفيماتلخيصهايمكن



هوءاسمهعليهيدلكماءواالستقاللالشورىحزب«أإن
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصمالارتباطآمرتبطآزالوماكانالحزب،نظرفياالستقالل
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
~فيغايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلكأمتورية.
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبالدلتحريروسيلةهووانماذاته»
حرمجتمعبواسنةإالتحقيقهيمكنالماوذلكمستقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتويتظهرالديموقراطيةفإناوهكل.ديموقراطي
واستقاللها.األمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتاالستقاللددومنذ
ومصيرالبال«لحياةوحاسمأمماسيملحوكعملوطني،خالص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذااألمة.

لهيالنضالهذافياألساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.

والمثقفين،الفكر،وأهلوالفالحين،الكادحينطبقات

والجماعاتاداألفىجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية

يضعونالذينالقومية،افواالهاالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوتراألمةمصلحة

فيوعمالشهاالستعمارعنفضآلاألماميين،خصومناإن

المهمةوانأشكالها.بجميعوالديكتاتوريةاإلقطاعيةلهيا~د<
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~1~لدر~~قالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناواألولىالرثيية
كفاحمعمباشرة،غير.ومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعب.فرادوجميعوالنمماءوالشبانوالمثقفينوالفالحينالعمال
الواجهةعلىوباألساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

االقتصادية.والواجهةاالجتماعية،والواجهةاإليديولوجية،

ا~المغربيحولآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحومفربإلىاقتصادياوالمستفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلقولتحقتمتقدم،عالممغربإ~
الديموقراطية»االستقالل،:التاليةالثالثةالمبادىءاالعتبار
.ا~<<سعا.ة

عنالمنفىمنرجوعهمنأالوزانيحسنمحمدينقطعلم
«الر~يجريدةففيلحزبه.وسمهأالتياألهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب(،947أ~يلفياسستالتي0العام<
موضوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقاالتددبالغمراتددالشهيرة
واالجتماعالسياسةيهمما0سواوالدولية،الوطنيةالساعة
علمفيحقيقيةذروسآلتعدالطويلةمقاالتهوان.0واالقتصا
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدرفض_(غشت)1946
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتياإلصالحات

فيالمقاربةالوطنيينمشاركةفيوعارض1(4أ6يوليو22يوم
الحكويمة.شورىمجلس



شتنبر23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)_1ال47

محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىا~مة1947

منبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسمية

إلفاءأساسعلىالمغربي_الفرنيالمشكلتسويةآجل

تكونوطنيمجلىوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية

ملكيةأسامىعلىقائمادستورأالمغربإعطاءاألولىمهمته

.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقددستورية»

المؤسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(_(إبريل)9ه6

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقحالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةاالحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحماهاجريناير)(957_آ_(غشت95(

القضيةلشرحانالبالمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية

المتحدةالوالياتاألوسط،(الشرقعنهاوالدفاعالوطنية

الهند»باكستان»سويرا<البرتغال،إسبانيا،ءاألميركية

شايو~ء(قصربباريزالمتحدةاألممدوراتوحضرإندونيسيا)ء

وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياة~يلهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحمااألميركانالتي

العربية)اولجامعةلدىواالستقاللالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطيةللحركةكمش.حضر
).1955(إبريل



حزبوفأجراهاالتيالمحادثاتبتييراذلوزمنتام.
لكوز1نظ(هالا)(غشتليبازإيكىنيواالستقاللالشررى
عليه.معطوراكاذالنرسيالتواب

إلىيوسزبنمحمدالملكجاللةرجوعبعدباريزني.أقام
المغربية.القرنيةالمقاوماتلمتابعةفرنا

استقاللأذيعتبركاذولماذلك.بعدالمغرب.لى~رجع
إلقامةالعينذلكمذاتجهفإنهذاته،حدنيغايةيكنلمبالده

تتنظ«كانتالتيالمهامننسههوحددوقدحقيقية،ديموقرا~
المغربتعويرهوسةثالثينمذالوحيدهماكاذبقوله:
تحققالهدفهذا.ذنقولأذويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كاذوتداستقالالونكملوحدتانتمأذاآلذبقيوقدجزئيأ.
اجلمنالكفاحجانب.لىداثمآ،ياايالستتالل1لشررىو1حزب

لهيتيرحتىديموقرالحيةتربيةالمغريالعببإععال>التحرير<
بعفةوالوطيةاإلقليميةشؤونهدنةييرأذالبالدتحريرعد

حازمة.

أن~الوزانيحسنمحمديقول_األنبهأهتمماأولأدوان
وان.عاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.الحكممنالنوعهذايخبلالسلطانجاللة

المغربيالجمهورمعتصال9اأستأنف.نمنبدالثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
.استغاللهافيالطامعينإلىألنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهياألولىرسالتناإن



الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
ا~جع.العالجلهالنجدأمراضه

تتطلباآلنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلونهذا
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،هنأكثراالستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبريةوقواتهثرواتهيجدأذالمغربوعلى
نقومأذعليايجبالمغرب،سكازجميعمالحفياقتصادية
فالعادأل،توزيعأتوزيعهوضماذالوطنيموودنالرفعمجهودبكل
لمريأامتعمااقتمادأكاذ.الحمايةفترة.خاللاقتصادناأذنس
معتحالفواالذيناالتطاعيينوبعضاألجانبإالمهيتغد
المظالمتسويةيتظزالماالمغربيالسهبإنااللف.الظام
البرنامج<<هذالتحقيقسأتجداالذمذويفحيتهاذهبالتي

إلقامةيكافحيكنلمالوزانيحنمحمدفإذومكذا
ديموقراطيةإلقامةأيضأولكنفحب<سياميةديموتوالحية
(957يديرفيالبيضاءبالدارتجمعنييمرحألماجتماعية.
بقوله:

إلقامةواالستقاللالشررىحزبتأسيىمذدائمأكافحالقد
سياسيأنظامأليىالديموقواطرالظامهذا.ديموتوالحينظام

والعاملالفالححالةإذ.اجتماعينظامأيفأولكهفحب،
توزيعابتكارأجلمناالجتماعيةمفاهيمامراجعةعلياتفرمى
وعادلة.حديةيقةطوفقالبالدلرواتومصفجديد



ألنالعاملة»للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدال
والحرية،االستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<».ورغاالعدالةالكفاحهذامنيننتركان

الوطني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
مافنيىءومليليةسبقةفأراضيالبالد.أجزاءددبوحدةويطالب
والطارس،لقنادمة،وابشار،كولومبمثلءالذهبووادي
أنويجبمنوبية،أراضيترجعانيجبوموريطائياوتيندوف
.0بالدنالتوحيدالوسائلكلتنعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحما_ترأس6957نهاية
فيعضوأوعينالقاهرة،فيالمنعقداالسيرييقياألفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

األوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتا_أقام959»(957
وسويسرا.

يحضرولمبيآالمغوالدستورمجلسفيعضوأ_سمي6959
المجلس.هأاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضانفصلشتنبرلم__(غشتآ959
معليؤسسواالحزبقنواالستقاللالشورىلحزبالسياسي
مستحوذينالشعبية»للقواتالوطني«االتحادبركةبنالمهاي
حسنمحمدفجمع~مل.ومطبعةهالعام«الرأيجريدةعلى

حزباسموغير(،960يناير2و6فيبفاسمؤتمرأالوزاني
يموقراطيآاللالدستورحزبيسمىفأصبحواالستقاللالشورى
بامممه.الناطقةالعام»الرأي«شورىجريدةوأصبحت

ىىو



للدولة،وزيرأالوزانيحنمحمدسمي_(يوليوز)1960
تر.مىللدولةوزيرأوبصفته.استقالتهقدماسابيعبضعةو~
االنحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرمميالوفد

.العربيالمشتركالدفاعمجلسوفيبالقاهرة،

فيوزانمدينةعننائبأالوزانيحسنمحمدانتخب_(9~
.مغربيبرلمانأول

أدالسياسة»(،962د«الدستوودد:سياسيتينجريدتينوأصدر_
سواءأفكاره،يعرضكانوفيهما.تحريرهماوثيسوكان(،967
.الدوليةأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمدأصيب_لم(يوليى(971

أمستالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتالمخيرات،حوادث

مراتعدةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأمابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذا.وبالخارجبالمغرب

علىوقدوتهونشاطهمعنويتهعلىإطالقأتؤ~لمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدألسياسيعملهتابعفقا.العمل

وقام.آنزاكاالثدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

.المغربيةالتمريرةالوطنيةللحركةالسياسيألتاريخبكتابة

نيمكن197(منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما

:يليكماتلخصأن

الداخلي:الصعيدعلى•ا

لجرزيمنأكثراليومالمغربيواجهالعامة:الياسة_أ

ررم



متوترةبلواإلفالس،0الفسافيي0الترعميقةداخليةوضعية
باالنفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفا»المسؤولينلكن
البالد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
كلكأنوسالمةصحة،فضليتمتنيروجون<فيمافالمغرب
.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآ

الوممالالنهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذاباالنفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنفذالمآزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحأ

.للجميعبالنسبة

واجبأنرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهز.ففيولذلك
األقلفعلىكلها،بالحقيقةيكنلمإنالجمع،نصارحأنعلينا
كتمانها.اإلمكانفييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذءالمغربأنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاوالخالص،اإلنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
.يسيرأينإلىمنزعجين:بلءمهمومينيتساءلونبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

الدرا،إلوماالدا.أينهذا:ومعنى

عدمبببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتارآشلةوهي
اإلتياذعلىمممعوذونحنالعكومية:والماهجالحالةتغيير
محها.اإلجابةعامرببعضسلةاأللهذه



منمريضأ<<«درجآليشبهالمغربأنفيهشكالفمما
تستأصلكبرى<<جراحيةأدعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهر<<««طبيبيدعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبالدحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إالتسويتهاإلىميبلالمشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتياألزمةمنالبالدبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلباونإذالراهن،
الالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناة
تبرزمؤسسةأيةبإيجادأوالحكم<<منأدرهطأيبقيامملؤهيمكن
بالديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفالسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعالالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
الوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانسجامهااالحتفاظ
تقدرالوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإالتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلى

منواالضمحاللباالنقراضعليهالمحكومالصاعدةلألجيال
التاريخ<<.

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
السياميةالمشكلةبإعطاءإالهذاإلىسبيلمنليىأنههي
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ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانعمصيره،عنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،الطبيعي،الحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهخدوضعإالللشعببالنسبةمعناهليسأباأللتفويت
معكأنه،القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة<شؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذياالستقالل
راشاأ،شعبأبصفتهوذلكبنفسه،نفسهحكموتوليبيد»ءمصيره
وطنه.فيوسيدأ
هذافيالجوهريةالسياميةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
لساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة~وهيالبالد
الكليبالرفضنقابلهأنإأليمكنناالعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأمحيكونالآخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلق
اإلطالق.علىوآفضلها
وذاتاألمامية،الوطنيةالمشكلةفإنهذا،انتظاروفي
العالجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتمااألسبقية
كلحلأنإذنالبينالواقحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكمأالبالدحكمغيرليستالرئيسيةالمشكلةتلكآندقة

وجرى~اتفقكيفماحلهايمكنالمشكلةوهيرشياأ،صالحأ
فيوطنيةمشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلاألمة،خارجتسويتهاتباشرأالفيجبجوهرها
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تزوياهوواحدطريقغيريو~الالتسويةهذهوإلنجاز.جلها.

فيوعلىجديد،طرازمنبحكمأيممالحوطنيبحكمالبالد
المغرب.فيسابقمثال

.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
أبريل2~فيءااولةرئيسإلىعةمرفيمياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارءالمشكلةنفس.ثارأنلحزبنامبق(»965

لحيمسألةرأينا،فيهي،كأمساليومفالمسرلةلها.المالشم
البالدوتمتعنهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
األمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولى~ميلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.آجلها،ومن

عليهاالتيوالمهامكاهلها،علىالملقاةالرمالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتمها،االضطالع
.الوطني

فإنلألمةواالجتماعياألساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحدههوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسيامةورجالها،األجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةآماومناهجها.

النخبةرجالمنتتآلفآنيجبكماجديد،نوعمنحكومةإال
فهمومزايا.وجداراتءمقاراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلوآهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
األمة.منيستمدونها



لالقالعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
علىرمالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقرعية،بمهامها
التيوالوماثلالسلطبجمعمزودةتكونأنيجبالبالد،ررأم
لحكومةءواحدةوبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون

وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

أدرجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهز»وقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاأي»0مسخرين

الحياةيطبعالذيالفراغيمألأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البالدشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
واألمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألعووخالصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيا
المغرب.فيالسلطةومعارمة

محاورونفيهيوجدأنيمكنالالذيالحلهذافانعدام
والمواطنين،والمحكومينالحكامبيننافعحواروالصالحون،
البالدفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب
كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيواألساليب
جمعا،.األمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمالقيامرأينا،فيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبونامجكسيامة،1962منذلها،ندعرفتئناماالتيهياألعلى
بمهمةوللقيامالبالد.وسندوئقة،بتقدير،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
المطابقةالجريثةاإلصالحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذالألمة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
المستعجل،أواألدنىالحدبرذمجمنأوآل،يتألف،دوجالمن
ا(ضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بهذامحدثأالشعبإلىالثقةواىادقالداخلية،األزمةعنالناشىء
أواألقصىالحد«وناهجمنوثانيأ،الضرورية،النفسيةالهزةكله

قلبإلىالهادفةالجاريةاإلهالحاتعلىويشتملالمؤجل،
جدياوطنيتنظيمواحاللعقب،علىرأسأةواألجهناألوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسيللمأزقمنفذرأينا،فييوجد،الوهكذا

عنيفةثورةهيالتياالعلىهنالباردةبالثورةنميهماخارج

قيادةوتقادمحكم،نظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتنبعث
موفقة.

التيالداخليةاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنانعم،
األمةلخالميوطريقأعقباه،تحماالماإلىالبالدبدفىتهدد

•تاريخها،تحوآنإلىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويفرضتتحملهأن

مرةفنرى،المغربفيإمراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجباأخرى،
حكمايحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوضع
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ومالكاالسيادة،وصاحبراشدأ،شعبابوصفهصالحأمحيحا

لمصيره.

ءوأهوالوجهواءأوقات،منعليهفيعماالمفوتفكنى
بشديدوسيادتهاستقاللهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركو~أيالتضحية،وجيمالكفاح
أبدا.حسيبوالرقيبوالعليهوصيالوالسياسةالحكمفي

علىوحةمطفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
الالداخل،فيلألوضاعكاملجذريتغييرسآلةهيالباط
ءجوعمنيغنيواليسمنالللدستورجزئيتعديلمسأنة
دوناألعلىمنباردةثورةمسألةنظرنا__فيالتغييرومسآلة
األيامتكونقدوآخرىمضتأحداثفرضتهاثورة.وهيسواها،
طورينذاتاألعلىمنالباردةالثورةأنوبديهيحبلى.بها

والتفيييوالبناءهالهدمهمامتالزمين،ودورينءمتزامنين
واإلمالح.والتصحيحوالتطومر،

تتطيعالتياالنقالبيةالسيامةهياألعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعأدولةالجديهالمغربوتبنيجذوره،منالفسادتقتلعأن

واإلهالح،التطهيرحيثالجديدةاآلفاقنحوباألمةوتنطلق
سواه.طريقوالالطريق،هونظرنافيفهذاءوالخألصواإلنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما
االستقرارعدمنتيجةعقباهتحمداللمامعرضأالمغربفسيظل
فسادأ،األوضاعيزيدأنإألهذاشأنمنوليساألمن،وعدم
الثمعبأنالقول:وخالصةتزايدأ.واالنفجارتفاقمأ،واألزمة



والتعفنالفادأوضاعمنفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربي

علىقلقجدقبلزيمنآكأصبحوأنهوالتدهور،واالنحراف

اإلنقادالتمامىإلىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضر»

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخالص

بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريحوبواسطةواإلصالح،الحكمة
األمةعناصرمماثرتشملحماسيةشعبيةوتعبةرائع«وطنيإجماع

جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانواذاوتضحية.

القانوننطاقفيلالمةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل

التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمنفعالوجودهاتستمد

فيهذاكلإلىالمؤديةالسيامةبنهجالتعجيلفيجبماله
يجبحواركلأنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالواقع.الحقيقة

إقامةبغيةوذلكالبالد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن

يثكلالذيالداخليألفسادأوضاعبالالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومتقبلها.حاضرهااألمةحياةعلىخطرآعظم

أجلهمنالتحايلفيواالستمراروالسياسة،الحكمفيكانما
البالديعرضانإنماوالمراوغةوالمفالعلةوالدوراناللفبوساثل

للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىآخرىمرةوشعبها

وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء،وبدون
لألمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيا.مس

والتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوميادتها،استقاللهاعهدفي
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الظالمين.على9إعدوانوالللمتقين~وألعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمثروعضاموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرح)1972(الدستور
التعسةوالمحاوالتالتجاربتلك«دوهنالموضوع:هذافينكتب
اختالفعلىالتمثيليةومؤسساتهامتوريةالدالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها«أنواعها

أنظمتها،وأفمدتسمعتها،وشوهتالبالدهذهفيااليمقراطية
زيغيرإالمنهاتجربلمالتياألمةففوسفيإليهاوأصاءت
وجدوى.قيمة

هذافإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانترازا
كماواالسترة><االمقرطةأدسياسةقليلوالكثيرفيمطلقأيعنيال

فيعليهامحكومسياسةألنهااليوم،حتىبالدنافيألفناها
.الذريع<<والفشلالتامةبالخيبة~ها

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلق«وفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يعلاالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكان«أإذا
إعراضإلىيوحعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيشفرة

االنتسابعنالعجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالماليين
جهةومنجهة،منهذاالمغرب،فيمرةكلويجريجوىكما

نظامإقامةهيالغايةإذغاية،الوسيلةألتجيلفإنأخرى،
والالشعب،إرادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى،بالاممايكون9بسرالشعب،لصالح9إيعمل

الظرفية«وسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخراملفقايكونال

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلييتحققأنينبغيماوذلك
األصيل.اإلسالمي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونالالذيالتسجيلأنوالخالصة

هنمؤسساتومنعالشب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد

بصلة،الديمقراطيالحكمإلىيمتالالذيالمألوفالنوع

أكثر،يكنلمإنسابقاتهالهسخر~لماالمؤسساتوتسخير

وهشموللمفهوممنافيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذا
بدونإذغش«كلمنومالمتهالتصويتحريةوهواالنتخاب

وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذا

مجردكونهعنيخرجوالودعايتهاهالسياسةأغراض~مة

الوقتنفىفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةالدعايةآبواقفيهتعملالذي

شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيألمواطنين

ممارسةأننال~الغرض«لنفسالمواطنينعلىالضغوط

وحقالرأيعنالتعبيركحريةاألخرىالديمتراطيةالحقوق
ألرقابةبواسطةعملياتعرقلوغيرهاالصحأ_بواسةالمعارضة

العامةالحرياتلقانونخالفاالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية

تحرصفلماذاخاصا،بابالهايفردالذيالرمميوللدستور

لوائحفيالتجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

السؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدوناالنتخاب

...الجواب.طيهفييحمل



ألخارجة:السياسةصعيدا.على

الخارجية:الساسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
نيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبهإن

طبعااالستعماريدوعلىاالستعمارزمناغتصب،مااسترجاع
التيالسميمةالمغربيةاألوافيمنافي،والقالتوسعلسياسة

الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةوالسيادةتتمال
وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضتهأكدكما
لكلوكذلكاألراضي،تلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوآبرمتمعاهدة
وبمناسبةاليوم.لخاالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب
أ972يونيوفيبالرباطفويقياألالقمةمؤتمرفيالمبرماالتفاق
احتفظالذياالتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشةبكلمالحظ

يجهلزالوماكانبحيثفيروافع،لسببالشعبعلىسرأبه
سنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبين~ىماحقيقة
الخفاء،~فيكلهاظلتواتفاقاتومخأبرات«لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأىالداخلفيالشعبجعلالذياألمر

المحتلة،واألراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالفحوشهرينوبعدوهكذا
نطالبولهذاكثير.فيوالقليلفيمطلقأيقنيهمالأمرهاكان

حتىالمغربيةألدبلوماسيةمخبقاتبكشفبالدنافيالمسؤولين
وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةفستنكلكما



مندكم0قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمح
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالبكها»»بققضيناهاحاجة

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبسلوكبالعجز،
مطابقة.كثرلجعلهاوذلكالمغربية»بلوماسيةاالواتجاهات

ماوهوواألمة،للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمقلبات

بألواقعتتقيدسياسةونهجمتاهلة،عاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،لألشياء،بالنسبةالتجاربضوءعلىوتيروالحقيقة«

وتتعرضهدىغيرعلىتشيرإنماهذهغيرسياسةوكلوالدول؟

والكارثة.الهزيمةإلىالبالدوتجروالخيبة»للفشل

:الرايأ0بالوحدبعلنفبما•3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:6975يونيو

ثة»التبنتقبلالابيةققضيةوالتوحيدالتحريرقضيةا_إن

شماألاإلسبانياالستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماواألقاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبوفيوجنوبأ

و~تهااحتاللهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتياألمقاعساثر
فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفربالشمال

نفسهااعتبرتالتيألجزائرعليهاترامتثمإليه«إلرجاعها0958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنسيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثة

كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيرتهاوآلحقتهالمغربمن
العنقةوتقع0(830منذاحتاللهامدةالفرنسيبالتراب

بشاربينمرنسدبعدالجزارلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقصىإلىوتمتاغرباتيندونوبينشرقاوالقنادسة
جنوبأ.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيدتحريرإن_2
ألنهاالمغرب،فيوشأنهانوعهاكانكيفمااألسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه،بالنيةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

واألمةكله«المغربقضيةوالتوحياالتحريرقضية_إن3
متبدا«االيحاولأنفيفىأليأوفريقألييجوزفالجمعاى،
للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيواستغاللهابأمرها

الغوغائي.

غيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن.4
المغربحقبإحقاقفيهأالفصلوانودولة،وأمةوطنأالمغرب
حكوماتومرتزقته~وعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةايةتمكهالأو.شخاصأ،)وجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها«كان

فالوحدةالوطني.الجيسطليعتهاوفيءوقواتهووماثلهطاقاته
اتهولينصرناته»عنامنإالالنصروماسبيلنا،والجها«غايتنا،
ينصره.من

ضاالسبانىمااالستعمار_وموريطائياالجزائرتكتلإن_5 .
العربي<<بالمغرب0ديسمىماسياسةفضحقدوعالنيةسرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامإليه،المنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أسطورةيكونأنيعدوالا~بيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحأولتوسعةالذيللمغرببالنسبةخصوصا

بعدأواالستعمارعهدفيسوا>المغتصبةأراضيهحسابعلى
االستقالل.

جهة،منبالتجارب،واالتعاظبالوقائع،االعتبارإن_6
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى»جهة
والمجامالت،العواصفسياسةبنبذوذئكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخياالتواألوهام
إنوالمصلحة.والواجبالواقع،منوسليمصحيحأسامىعلى

هوإنماوالتنازالتوالتساهالتطير،األماسيامةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخاللالخذالن،فيامعان

عن)نفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوبمصالحه،وتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضألفيهالوقوع

أمضط_أمبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمسكأالمغربإن_7
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزارمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعسرلة

لسان_علىتخلتاألمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رثيها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينمتعماراالنظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادوالموريطانيين،الجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبخ
صالحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلكالمتحدة.األممهيشة

فيوفشلتاالستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطليؤيد

المغتصبة.محراثهاسترجاع

(975مايو3(فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبالغإن~9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
وارادةاإلسباني«االستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤووقح،
الترابيةالمغربوحاةحسابعلىجديدمنوالتومعالترامي
المغرب،نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنا

إسبانيامعونزاعهخليةاالاشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعليحاليأا~وضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبتأييدأالمتحدة،األممهيشةطرف
.الباغياالستعمارضدحقهفيإلنصافه

وبقويأمره،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
يؤخذالحقإذاالقتضاء،عندبالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجببهذاوعمأليعطى،وال
رسميأوأعلنتهبههددتكماانسحابمنإسبانيأعليهتقامقد
تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالمعلةالتناورسبيلعلى
عنها.الجالءفورإليه

فيجبتتجزأالقصيةالوطيةالترديةالوحدةقصيةأذوبما



وبماوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
.بالشمالوجزرهوجيوبه~نهالسترجاعفعالةوساثلمنيملك

اثيالعاموقفهاعلىالو~الفعلردفإنالجزائريحصروفيما

ضاه،االستعمارمحالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف

ومراميهابيالعفالوطنيالترابحسابعلىمعيةالتووخطتها

ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنآالمغرب~ةوالبعيلالقريبة

هوبلعقيمة،كالميةوحربسلبيلجاجفيمعهاااخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاإلقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسياالستعمار

الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكأكانوقتمابسيطرته
منة130منأكثرمنذ

وارثأخلفاالجز:ثرمحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلمىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنمتعمارلال

تلعانوبالغ69»(»آ5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء.1

الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي1972يونيو15في

وا~ودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالن_2

.وبعدهاالستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيبيةالعف

والتاريخيةاألصليةحدودهفيللمغربرسميةخريطةنشر_3

معهالتفاوضالمغربمن1_ال8فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعها
متقيدةغيرالترابيمشكلهابقويةالمغربمع1061يوليوز

_.م



.ألفرنسياالستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
ألجامعةأواألفريقيةالوحدةمنظمة.والمتحدةاألمم(هيشةخارجية

منليستدخلهاألنالمغتصبة،أراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماإلىويعرضهااألجواءعليهايفسد~نإألشأنه
و.خطارآفاتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالماضيفيقضاياه

ماإلجراءمحاولةكلسلفأيرفض.نالمغربعلىيجبكما
انحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصير،تقريربحقيسمى

والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة،ومرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
اإلسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانالمقاربةإلى0النداه_توجيه
التحريريةالمغرببسياسةلتعريفهماالستعماربعدالجزائر
فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإليولدعوتهمتجاههم
السيطرةهنأقوامهموخالصاالحتالل،منأرافيهمإنقاذ

الفرنسية.االستعماريةا~ةبديلةالجزائرية

بكلذلكآجلمنالجديللعملمحكممخطط_تطبيق6
واإلعالم.و:ئتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفهويرتفعءالوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقامفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمتوىإلى

ساثروتترخصاالختيارات،كلسبيلهفيتهوناأليالوطني



لكمغالبفالاتهينصركموإنالتضحيات،

وتأثرفأكثر،أكثرالوزانيحسنمحمدصحةاهورت_(975

منكثيرالهايكنكانالتيكلثومأمالسرةحرمهبوفاةالتأثربالخ
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبببواإلعجاباالحترام

حسبودفننحبه،الوزانيحسنمحملقضىشتنبر)9(_6978

قلبفياده،أجاوبينزوجتهبجواربفاسأممرتهروضةفيرغبته

التيوا~الةللحريةاألولىالدعوات~تالتيالحاضرةهز»
للشعبواألملالثقةفأعادتالثالثينات،دايةفيبهانادى

حسنمحودتوكوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربي

:منهاهامة،مؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات()

()900»المغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ

.للطبع)اإلعدادطورفيالسابع(الجزءأجزاء7)1955

(فيالوزانيحسنمحمدمقاالت(مجموعةالقلمحرب~2
6978~_937»الموضوعات)مختلف

،0ا~»
_الطبعتحت_وتأمالتدراسات)3

أجزاء5

.اإلسالمفيالحكمحقيقةأووالدولة،اإلسالم_
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية.

.والبرلمانالدستورفي_

.االستقاللبعد...والمجتمحالسياسةفي_
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.والمدنيةوالمجتمعاإلسالم.
.وطنيات_

>جزأن~محفأوثمرمحاثحطب)4
.لطع)اإلعداد(قيد

~~0)ط~ااطط2~6ا)اله.~8ااالأ_ا16أ)04ا6أ.5)9))182097ءاأ«م

،79آلما.295»
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