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وجهاد:حياةكتاببنثرالوزانيمحمدحسن~ممةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالو~للحركةالسياسيالتاريخ
للطبع.اإلعدادقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةاتم~بململةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أخرى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأمالت<درا~تسلسلةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةاإلسالمأولها:أجزاء،ستةفيكذلك
والثاني!الصحراء،فيالسحيقبمنفا»ألفهوقداإلسالم،في

قاموقدالدولة،وسلطةالفرد~يةوايط:_أيبونكتابترجمة
إلىوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد
والثالث:فيا~~ركذلك؟بالصحراءفيالمنفىمقامهأثناءالعربية

بعد..والمجتمع.السياسةفيوالرابع:والبرلمان؟
العقدينبهاخاللقاموأبحاثومداخالتتأمالتوهياالستقالل،

والمدنيةوالمجتمعاإلعالموالخامس:االستقالل.فترةمنليناألو
االستقالل.فترةفياآلخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرر
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تتعلقودراساتمراسالتكذلكوهيءوطنيات:والسادس

.مختلفةفتراتفىكتبتوتاريخهاالمغربيةألوطنيةبالحركة

مسوداتها،فيالكتبهذهتركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير
ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤمسةوأن

بعدفيماالمؤسةوستقوممنها.عنوانلهايكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمدمقاالتمنمجموعةبنشر

وندواتهوممحاضراتهخطبهوبمجموعةجزءين)،(فيالفرنسية
الصحفية.

الوزانيحسنمحماسسهمن
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الوطنياالنبهاتدعوة

خلقية<وتيمعليا،وملسامية.مبادى>منسبقةا.دعوتا
الفردحياةفيأقومهيللتيتهديمهجيةتربويةسلوكوقواعد

والمجتمع

،الروحيالبعثضروراتمنمستمدةودعوتنا•2
ضداألكبرالجهادميدانفيوالوطني،واالجتماعي،واألخالقي
بالدولةتعصفالتيوالفسادواالنحراف،الشر،تيارات

.والمجتمح

التيالمقدسةالمعركةمتطلباتمنمنبعثةودعوتنا•3
شكلبأيوالرجعيةوالقهقرةواالنحطاط<التخلفضدنخوضها
باسموالتجديدوالنهضة<والرقيالنموأجلومنمجال<كلوفي

.واألمةللوطنالعلياالمصلحة

<ويرشدوا،ليتيقظواالمواطنينكافةإلىموجهةودعوتنا•4
والنهيبالمعروف،واألمرالخير،فعلمنيحييهملماويستجيبوا

العامالصالحسبيلفيوسعيأبالواجب،قيامأالمنكرعن

الصالحالمواطنتنشىىالتيالبيئةإعدادإلىهادفةودعوتنا_5



والتضحيةالواجبوكرجلوالنضوج،الوعيكاملكفرد
والمسؤولية.

،مقوماتهابجميعالمغربيةاألصالةلتثبيتعاملة.ودعوتنا6
تتربأنمنالقوميةالذاتيةعلىوحفاظألالستمرار،ضمانا
.األجنبيالفسادجراثيمبهاوتبطثىإليها

الكقوةالدخيلمنالمقدسةالوطنيةالوحدةتنصرا.ودعوتنا
التصالحمنعليهتقومأنيجببماوذلكءتلينوالتهين

والتضامنوالتآزر،والتساندوالتماسك،والتآلفوالتعافي،
وأنحاءاألمةعناصرجميعبينوالضراءالسواءفيوالتعاون
وتفككوانقسام،وتخاذلتفرقةكلعلىالقضاءهذاوفيالوطن.
اثهأنزلماجاهليةوعصبيةشعوبيةعنصريةكلنتيجةوانحالل
علىقاتلأوعصبيةإلىآتماقنينا(ليسسلطانفيبهما

المؤمنون•واحدةأمةآمتكممبذهانط(حديث)عصبية)
كالبنيانللمؤمنالمؤمن_9بعضأولياءبعضهموالمؤمنات
إن~إخوةا~~نإنما9(حديث)بعضابعضهيشدالمرصوص
.9أتتاكماللهعنه~كرمكم

أساسعلىالصالحالحكمقيامأجلمنتناضل~ودعوتنا8
الصائبة،واالختياراتالمثلى،والقياداتالصحيحة،األنظمة
القيمة.والمنجزاتالفعالة،والوساثلالبناءة،والخطط

تعبثأعلىمقاصدهاوبلوغثعاليمهانثنيفيثعتمد_ودعوثنا9
واإلرادةالحسنةالنيةذوىوجمعقومنا،منالمخلصئكائه

والنحبأءالمخثارهالصفوهمعوالثقوىالبرعلىلتعاونواالطيبة



دينيدينونالذينأصحابهابهايضطلعكماالدعوةعلىالقيمة
استكبارا.والعلؤآاألرضفييريدونوالالحق»

الكريمة:باآليةالعملتلتزمومسيرتهاوجهتهافي.ودعوتنا(0
وجادلهمءالحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيلإلىادع9

وهوءسبيلهعنضلبمناعلمهوربكإنءأحسنهيبالتي
9ينبالمهتدأعلم



وجادلهمالحة،والمومحطةبالحكمة،ربكسبيلإلىادعط
.الآحسنهيبالتي

ثالثةدعوتهنيألسلوبهيكوذأذرسولهتعالىاثهأمربهذا
أموو

واألدئةالبالغة،والحججالنافع«العلموهي_الحكمة:آ
مجاآلتدعوالالباطل،ظالموتبددالحق،تنيرالتيالدامغة
والطبقةوالحكماءألعلماءإقناعطريقةوهيءوالشبهةللشك

ا~كمةوشعاوالحقيقة،عنوالبحثالدرايةذويالمستنيرة
غزيرة.وأفكاوكبيرة،عقولإلىيحتاج

بالتر.غيبوجةالممنالنصيحةوهيالحسنة:_الموعظة2
لهالمنصوحيشعرأسلوبفيوالتحذير«والتبشيروالترهيب،
لمالذينإقناعوسيلةوهذهالنفع،وقصدواإلخالصبالصدق
درجةإلىينزلواولموالمستنيرين،العلماءدرجةإلىيرتفعوا

سواثرهمونقاءضمائرهم<لسالمةوهؤالءوالمشاغبين،المعاندين
باإلخالص~ئمحالةالنافعةوالعبوالبالغة،العظاتإلىحاجةفي
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فهمبالوعيد،الوعدفيهيمتزجأسلوبفيوألمسوقةالظاهر«
بلمنطقية،أوعلميةوبراهينقوية،حججإلىحاجةفيليوا
نصيحتهثنايافييلوبحوماالناصح،إخالصيبدوهنمافيهميؤثر

وتبعثاألمل<وتغرسالعزم،وتقويالصدر،تشرحبشارةمن
وعيدمنكالمهخالليظهرماأيضأفيهمويؤثرالعمل،على

الطغيان.عاقبةو~ر~العصيان،عنيردعهم

ودعة<هاوهفيالحجةإقامةوهيبالحسنى:المجادلة~3
واللين.بالرفقوالمناظرة

شذاذوهؤال>والمعاوفين،المعاندينإقناعوسيلةوهذه
فهمالدهماء،منوفيهمالعلماء،منفيهمالسابقتين:الطبقتين

ولين،رفقفيالخالصةوالعظةالواضحة،الحجةإلىحاجةفي
بأيسرأدلتهموتناقشحججهمتسمعحتىوجلدصبرمنبدوال

تخمدالتيبالحسنىالمجادلةهيوتلكالحجج،وأشهرالوجوه
فيوالوفقواللينقلوبهم،وتجذبلهيبهم<وتطفىهشغبهم<
وتصبازإمرارا،فتزيد.نهموالشدةالغلظةأمااألثو،جميلذلك
ناوآ.لهبهمعلى



اإلمالحإلىوحاجثهمالمغربفيالبذأل

ومطوتهمأحد،كليعرفهأمرالمغربيالبيتآلوفرةاذ
دولةأولتأسيى.ذذلكوحامرة.مقعكلنيمتجليةالمعوية
ادريىموالنااألشرافأبييدعلىكاذالمغربفيإسالمية
الفتيةالمملكةوكرميالدولةعدةتافاستاستكمااألكبر،
موالناالجليلابهيدعلىالكبرىالمغربوعامعةاالشة
األشرافنفوذانترالعمرذلكومنناس.دفيناآلزهرادريى
العبففوسيأمرهموعظمالمغربآقاليم~في

المتين.القويالدينزيالمغربي

األمةتاريخفيحاسموعملبارز،بدوربةالمغاراألشرافقام
سبيلفيبهااضطلعواالتيالعظيمةالرسالةتجلتوقاالمغربية،
العصيبةاألزمةزمنالعربيةالقوميةازماعزاإلسالميةالملةنصرة
لسباألنداالسالمدولةانقراضبسببالمغربعلىطرأتالتي

الىبالثأرلهاواألخذاالنتقامحبدفعهاالتيالنصرانيةوطغيان
فيجاهدهاطالماالذيالمغربعلىالغارةوشنالبحراجتياز
والهوان.الخسفأهلهاوأذاقءالدفأةسيلهاوضددارهاعقر

صليبيةحربأاإلسبانثمالبرتغالتزعمهاالتيالغارةفكانت

اه



الحربهذهولكنالمغرب.بشواطىءمدنعدةبهاأصيبت
المقاومةأشدالمغربمنلقياقدالنصرانيالفتحوهذاالصليبية
والخسرانوالفشلالحبوطإلىأمرهماآلحتىالمقاتلةوآعنف
لنصرةهبواالذيناألشرافهمإذاكالمغربيةالمقاومةآبطالوكان

وسيطرةعدوانمنوآهلهالوطنوحمايةوالمسلميناإلعالم
أبيهابكرةعلىاألمةثائرةثارتوبفضلهمالزاحف.األجنبي
المقدسالجهادإلىدعوتهمملبيةواحدرجلنهضةونهضت
تأمستثمبالعباد.ورحمةللدينحمايةورسولهاثهفرضهألذي
التيالشريفةالعلويةالدولةبعدهاومنالسعدييناألشرافدولة

بأرضنانزلواالذينلألجانببمطاردتهاوالمغرباإلسالمخدمت
ءاالحتاللوذلالدخيلةالسيطرةعارمنالبالدمطهرينفاتحين،

البربريةاألعرافعلىالمحمديةالشريعةبنصرةخدمتهاكما
فالمغربوباختصارسلطان.منبهااألآنزلماالتيالجاهلية
نالهاالتيالعزةومآثرالمجدمفاخرمنبكثيرالبيتأللمدين
واالخرين.ليناألوفيالمكانةلهوجعلتتاريخهطوال

القوميتاريخنافيالبيتاللالمآثرهذهفسجلمابقارولكن
المغربية،األوساطمختلففيأمرهمإليهآلماعلىنأسف
الحقيقةدونبالظاهرالشرفمنيتمكونأمبحوامنهمفكثير

بالنسبيكونانماالحقفالشريفاللباب.دونوبالقشور
كانوذاثانيأ.الشخصيةوالقيموالفعالوبالخمالأوألالصحيح
بهاالتيوالعمليةالنفسيةبالفضيلةيقترنأنوجبميزةالشرف
يكونأنالشريفعلىيجبوبعبارةحقأ.شرفأالشرفيكون
وأناإلسالمية،الجماعةفيممتازأحيأعضوأوعملهبعلمه
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حتىأداءأحسنواجباتهيؤديأنعلىالحرصكليحوص
إنماالشرففميزةكافة.والمؤمنونوالرسولعنهاثهيرضى
مسؤولياتعلىتقوموكلهامعاءوالعمليةالخلقيةالفضيلةأساسها
وسيلةوتتخذءبهيغاخرلقباتكونأنمنليمنعهذاونجليلة.
بأناإلطالقعلىالناسأحقهووالشريفواالستعالء.للتطاول
فييكونأنوأحرىوسيرته،حياتهفيحسنةأسوةالرسوليتخذ
الفضائلمناألعظمجد»عليهكانلماحيآرمزأالناس

األعمال.جالثلمنالرسولبهقاملماصالحةوقدوةءوالشماثل
مطاع،وواجبحيةوفضيلةءصالحوعملصحيحعلمفالشرف
عزيزة.وهدايةفاضلةورسالةمفروضةومسؤوليةقائمةودعوة

حقيخولالشرفمجردنجعلآنذكرناهممانريدالنحن
الذياإلسالمألساسصريحهامفهذاالناس،علىاالمتياز
أيهاياإخوة،المؤمنونإنماطقال:حيثالكريمالقرآنوضعه
لتعارفواوقبائلشعوبأوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناس
وعملواآمنواالالذينوقال:.8أتتاكماتهعندلحرمكمإن

فيواالمتيازالفضلفمقياسال.البريةخيرهمأولشكالصالحات
بالتقوى.عنهيعبرالذيالصالحالعملهواإلسالم

منخاصةطبقةالبيتآلمننجعلآنبذلكنرومالأنناكما
وشريعته.اإلسالملروحمخالفأيضأفهذاالمسلمين.دون
وآسرتهبعدهمنالرسولذريةيشلونالبيتآلأنننكرالفنحن

منبالرسولادستبهاالفيالحقيخولهمالهذاولكنالكبرىه
فهويقول:الموضوعهذافيصريحفالقرآنكافة.المؤمنيندون
وخاتماللهوسولولكنرجالكممنأحدأبامحماكانماط
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وصالحوجبريلموالههواللهفإنطوقال:ال.النبيثين
السنة_منهاجصاحبفسر»كماالمؤمنين_ومالحال.المؤمنين
ألنبيعنالصحيحينفىكماالمؤمنينمنصالحكليعماسم
بأولما،ليليسواطالب)أبيآل(يعنيفالنأبيآل«إنقال:.نه
يرونبيتىأهلإنالطبري:وفي<0المؤمنينوصالحالألوليانما
المتمرنمنكمأولياثيإنماكذلك،وليسبى<الناسأولىأنهم
منمحمدولىإنالبالغه:نهجوفيكانوا.وحيثكانوامن
واناثهعصىمنمحمدعدوونلحمته.بعدتوناثهأطاع
منيمتنعكانأنهالرسولعنالمعلومومنقرابته.مربت

عمهمنهطلبفقدالمسلمين،ساثردونءبشيقرابتهمخصيص
واليةخيرهنتحييهانفسعم،ياالرسول:لهفقالواليةالعباس

(تضبطها).تحصيهاال

همالرسولأولياءأننعلمالجليتالنصوصهذهجميعفمن
آلمنكانواسواءاالتقياء«منهموباألخصكافة،المسلمون
والالطبقاتيعرفالفاإلسالمالمسلمين.مطلقمنأوالبيت

ورفعنا9وجل:عزقولهأماالعبيد«والالسادةوالاألجناس

فقد~ياال،بعضابعضهمليتخذدرجاتبعضفوقبعضهم
البشرتضامنعلىالقائمةاالجتماعيةالحكمةعنالخالقبهعبر

بينهمقسمنانحنطتعالى:قالبعض.إلىبعضهمواحتياج
الكشاففيمخشريالزفروقداالنياال.الحياةفيمعيشتهم
وقدرهامعيشتهمبينهمقمموالذيوعالعتناثهإنبقوله:االية

فيبينهمفاوتلكنيسوبينهمفلمبهاالعالمتدبيرلهمودبرآحوا
وضعفاءأقوياءمنهمفجعلمنازلهمبينوغايرااعيشأسباب
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فىبعضابعضهملمرفوخدماوموالىومحاريجوأغناء
حىأشغالهمفىويتسخروهممهنهمفىويستخدهوهمحواثجهم
ولووكلهممواقمهم،علىويحصلوامنافعهمإلىويصلوايعاشرا
وكبوهلكوا.لضاعواأعورهممدبرووألهمأنفسهمإلى

فىالزمهصفهبعضإلىالناسبعضحاجةأناعلمالجاحظ:
ومحطهزاملهم«الوثابهجواهرهمفىقائمةوخلمهطباثعهم

مسخرفأدناهموأمصاهم،أدناهمعلىومشتملةبجماعهم
إلىالملوكأحوجذلكوعلىألدمهم،ميشروأجلهمالقصاهم
وكذلكباب،فىالملوكإلىالمرقةوأحوجباب،فىالسوقة
وسيده.والعبدوالفقيرالغنى

هلكوا.ساووافإذابامنوامابخيرالناسيزالالالمثل:وفى
ومالالدنا،لخربتعقولجمعاللناسكانلوبعضهم:وقال
عذبا.شربناوالرطباأكلناماعمالءكلهمالناسلوكانغير»:

ولكنهمالدنماالحاقفىدرجا~البشرمنكفيرهمفالمسلمون
فمال:واإلخاءمحاداالعليهماثهأوجبوقدسواء.الحوفى
عليكماهنعمةواذكروامفرقواوالجميعا01بحبلواعتصمواط
وقال:9إخوانابنعمهفأصبحمقلوبكمبينفألفأعدادكتتمإذ
وألوانهمأجناسهماختلفتولوالإنوةالمؤضونإ~ط

العظيم.المراندعاولهذاسولالأىبهذاوأقدارهم،

دواء!:ر_»حىلهيوصفلملدرأرسطامنالجماعةداء
أمراءوالفيهاسومهالحكومةللعبادبعدكفرسمت
أكفاءلوائهاتحتوالنامىوحد»فيهاالخلقفوقالأل

قضاءوالحقووشورىواألمربيعهوالخالفةيسروالدين



شريعةيوهمالرسول،أوليا>أجمعوذالملموذنعم،
يالبيتآللتكوزأذيانيالهذاولكنسواداإلسالم
ما1هذولعلالرسول.عترةيملوذألنهمووجاهةحرمةالملمين

نيالمودةإألأجرأعليهأسآلكمالقلطاآلية:عليهتص
ابنعنجبيربنسعيدعنآحمداإلماممدننيبىالالقر
قالوا:الخ)أسألكمال(قلنزا_لماتال:عهاثهرميعبامر
عليتال:مودتهم؟علياوجبتالذينمؤال>تناثه:رسوليا

سألوملم:البخاريمحيحويوالعين.والعنوناعلمة
آلتوبىهينقال:جبيربنسعيداآليةهذهعنعباسابن

محمد.

أالفقال:الهرسولعناقاعداكنتقال:حاممبنعديوعن

فقالفيهمفبشرنيلقوميحبيمنقلبيفيماعلماللهإن
لقوميلشرفالذكروافجعلالولقومكلكلذكروإنهطسبحانه:

اثهانقومي.منالصديقجعلالذيشهفالحمدكتابه،في
وهيتريشالعربخيرفكانوبطناظهرأالعبادقلبتعالى
ذكراثهرسولرأيتماعدي:قالأنالىالمباركة،الشجرة
وجههفىالسرورذلكيتبينحتىسرهإألقطبخيرتريشعنده
لذكروإنهطاالية:هذهيتلوماكثيرا(ص)وكانكلهم.للناس
نزلالقرآنأنلمامطلقاالعربهموقيل:الولقومكلك

بلغتهم.

وماطالبينات:باآلياتالتخصيصهذاعلىيعترضوقد
ياقلللعالمين،رحمةإالأرسلناكوماللنامى،كافةإألارسلناك
بلسانكيسرناهفإنماجميعأ،إليكماثهومولإنيالناسأيها
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للعالمين،ذكرىإالهوإنلدأ،قومأبهوتنذرالمتقينبهلتبشر
إليكمأنزلنالقدللعالمين،ذكرإالهوإنيؤمنون<لقوموذكرى
.الموعظةهناوالذكرالتعقلونأفالذكركمفيهكتابا

النسبعلىيستندوتفضيلتمييزكلويتجاهليجهلفاإلسالم
فيالفارتإاليقروالواللسان،البشرةولونوالقبيلةوالجنس
ضرورةهذاألنالمنزلة،فيواتباينالمعيشةفىوالتغايرالحياة
تمايزمنبدالكانون.ثابتةاجتماعيةوحكمةعامةبشرية
أيوالتقوى،والفضيلةوالعملبالعلميكونفإنماوتفاضل
الشريفهذافىيستوىالشخصية،والكفاءاتالنفسيةبالمواهب

والكبيروالضعيف<والقوىوالفقير<والغنيوالمشروق،
والصفير.

جا»المسلمينفيالسرآللمكونأنينفىالهذاكلولكن
علىزهادةالشخصةومآثرهمالنفسيةمزاياهمبررهماوقدر
موزنإنمافاإلنسان.والمحتداألصلوشرفوالحسبالنسب
.ودعاويهبأرومتهالوأعمالهبفضاثله

النظممناإلسالمتاريخفيأحدثمابعضهمينكروقد
الطاثغهمظهرفىهذابسببأظهوهموماالبيت،آللالعائلية
فيوجدالذىالنقابةنظامبهذاونعنيالمختارة<والطبعةالممتازة
النعابههز»أنالحقيقةولكن.العباسيةالدولةزمنالثالثالقرن
منهمفريىلصالحامتيازوالالمسلمينبينتفرقةعلىتقومال
يمصاداخليةوعرافةعائلينظاممجردهيبلاآلخرين،دون
الرسولفعلهمابدليلهذايجيزواإلسالموالتدبير.المراقبةبهما
إذاكسمواعرفاءبايعرهالذينلألنصارعينحيثالعقبةبيعةبعد



أنالموليأرادإذا:ورديللماالسلطانيةاألحكاموفيبالنقباء.
أجلهممنهميخيىنقيبأالعباسيينعلىآونقيبأالطالبينعلىيولى
شروطفيهلتجتمععليهم،فيولىرأيأوأجزلهمفضألوأكثرهمبتأ

أعورهموتستقيمبرياسته،طاعتهاليفيسرعواوالياسة،الرياسة
فهوالخاصةفأماوعامة.خاصةضربين:علىوالنمابةبسياسته.

حكمهإلىلهاتجاوزغيرمنالنقابةمجردعلىبنظرهيقتصرأن
العامةالنقابةوأماشروطها.فيمعتبرأالعلميكونفالحدوقامة
ليصحاالجتهادأهلمنعالماالنقيبيكونآنمحتهافيفيعتبر
.قضاؤه»وينفذحكمه

هيبلاإلسالميعارضهاالاألنسابذويعلىالنقابةفوالية
فمامقررة،وأحكاممعينةشروطنظامهفيولهافيهمشروعة
والطبقات.الطوائفبنظاميسمىفيماإذاآبعدها

منوذلكالمغربفيالبيتآلمنالكثيرعليهنرىماوان
نأسفثالمروعليهملهمبماوالجهلالحالوسوءالشؤوناختالل
علوعنبالرغماألشرافكبراءمنواحدغيرفإنكثيرا،عليه
والرذاثلالمخازيمنيأتونبالشريعةوبصرهمالعلمفيكعبهم
مروءةكلهاتعاليمهالذيالدينمنهيبرأوماالجبينلهيندىما

الدينينفوذهماستغاللعلىيقتصرونالفهموتقوى،وفضيلة
سبيلفيالشريعةباسمالناسوتسخيرالشخصيةلفاثاتهم
مرأىعلىيستعملونبلالخاصة،وشهواتهمالذاتيةأغراضهم
الطوائفعلىمعنويةسيطرةمنلهمماالمإلمنومسمع

يقدمونبماوذلكوالمسلمين،اإلسالممنلإلنالةوالجماعات
األجانبسلطانومؤازرةواالحتاللاالستعماردولمواالةمنعليه



االسعبادمةالمهرمهسماسهمخدمهفىوالتنافسالدخالء،وحكم
الملةعلىمسطروشرلإلسالمخفىأومرمحكيدكلهاالى

األوسمهأجلهمنومنالرنجهاراهذامخعلونإنهموذويها.
إالهذانرأهمالبلمرعوونالهذامنوهم0والرتبوالنياشين
هوأنهمعوفخارهومزهفضالإالهذامعدونوالوأمعانا،مضا

الىوالخانةوالشناروالعاروالخسهواالناءهواإلسغافالسعوط
برىءاإلسالمألنأبدامغفرالاليالخانةنعول.أبدامغفرال
يتخذال~9:معالىقالاألجنبى،الحكمموالىمنكلمن

منكمذلكيفعلومنالمؤمنيندونمنأولياءألكافرينألمؤمنون
المسلهنوخونه9مقاهمنهمتتقواأنإألشيآفياثهمنفليس
علىمعينونهبلءوالمهاالضطرارلمجرداألجنبىلونمواال
يتولهمومن~9وجل:عزقالوممعأ.ممربأوالمسلمنسالم9ا

أولشكمكونأنوأمرأدهىهووالذى.9منهمفإنهمنكم
فهمونوممتانالبتآللمنسبرنممنوالخونهاسيسألجو
الىمنأفظنجناسهوأمةهذامنأعظمعارفأىه.والبرانبالعلم
والعمابالحسابثرعلهاومسحمرنوعالنهسرا.ولثكفهات
بأنالبيتآلعلىعضىالواجبإن.حمأ؟والمؤمنينالهمن

المسلهن،جماعهفىوغرهسلف،لخرخلفخيرأاثمامكرنوا
وبهذا«والفعال.والمحاسنوالصالحات،الفضائلفىوقدوه
ويصبحونوشرعاعمالعلهممفروضهومامؤدونوحدهاوبهل
كلومسحمرنالحق،علىواالسماعهالواجبإلىالهدامهمثال
طلعهفىوالسؤددالجاهمنلهمماويبورونوفخار،مكرمه
والحممه.المعنومةوزعامهمقومهم



خلالعنانأالبيتآلأمريبقى•أنيجبكلههذاأجلمن
وومع،صارمماأكثرغاربهمعلىحبلهميتركوالوفوضى.
والرادعواللهموازعاليشاؤونوكيفيشاؤونمافيفعلون
اإلسالمية،الجماعةمصيرعنالمسؤولينأكبرمنإنهمزاجر.
أمانةوأجسممسؤوليةأعظمأنهمأعلناإننبعدوالنفرطالبل
اإلطالق.علىالمسلمينمن

منفيهوقعوامماالبيتآلالنتشالبالعملإذايقضيفالواجب
عمومفيوالماديالمعنويمستواهمولرمعواالنحطاط،التأخر
والرسولانثهيرضيالذيالصالحالتوجيهولتوجيههمالبالده

كافة.والمؤمنين

فيعاهةنقابةمجلستأسيسغيرلهذاوسيلةمننرىوال
الخاصة<النقاباتممثليمنيتركبالمجلسوهذاءالمغرب
واألخوةاإللنةروابطعلىويحافظالبيتآلشملويجمع
المشتركة،شؤونهمويدبرالعامةمصالحهمويرعىبينهم<
ويكبححرمتهمويصونسمعتهمعلىويسهرعليهمويحدب
جميعهمويلزمالسوي<الصراطعنويحيديتنكبمنكلجماح
ويقينا.حقاوالسؤددالشرفهوبما

واليتمالالعامةالنقابةبوامعلةالبيتآلشأنإصالحوان
أحقفهواثه_نصرهالملك_جاللةتوالهإذاإالنفعايجدي
األكبروليهمهوالذيجميعاالبيتآللاألرفقالنظامبتشريع
~باألعتابءينشىأنوسدده~اثهوفقهفله_األعظم،وراعيهم
أساسيبقانونالكلأمرويدبرالبيت،آللأعلىمجلساالشريفة



أمرفيالنظرالعامةالنقابةمجلسبهيعنىماوأولمحكم.
عليهاالمسيطرونيسخرهامافكثيراالبيت،بآلالخاصةاألوقاف

هذهأمربضبطفيؤمرالخاصة.و~فعهمأغراضهمسبيلفي
يعصرواإلتالف.التصرفسوءمنوتصانالخاصةاألوقاف
فيالريحآموالصرفمنويتمكنالخاصةالنقاباتصندوق
الكثيرأحوجوماالبيت.بآلالخاصةوالعلميةالخيريةالمشار~

فيبهايعانواكيالمنظمةالفعالةالمساعدةإلىالشرفاهمن
عالةالبقاءبهاويتالفواأعورهمخللبهاويصلحواالحياةمعركة
فيويمتهنونلهمويتذممونديباجتهملهميخلقونالناسعلى

البيتآلأنمع،واألراذلاالذاللمنبهذافيكونونخدمتهم
وهيئة،سمتحسنذويقومهمفييكونواأنعليهميجب
ومتامرووة~ذمام،و~ت



)3للحزب(السياسيالمتخطية

للحزب:الهياميالتخطيطفياألصيلةاألساسيةالفكرة_6
عنهاعبرناتايمةفكرةاألعلىهمناإلصالحيةالوطنيةالثورة

الحزب).ميثاقادمتور_جريدة_الوطني(المؤتمرباالنقالب

مجالفيوالثورةاالنقالبإلىعوونلدعرنالماذا_2
الدولةفياالدخليالفسادأوالوضعفسادالسبب:اإلصالح)
الفادسيطرةالنادر~االسواءوالمواطنونالحكام~والمجتمع
حياته.ءتفكيرهثقافته<أخالقه»الفرد:علىواالنحراف

.باإلمالحوالورقاالنقالبهوفالحللهذا

أيالد~،لواقعالجذريالتغيير:والورقاالنقالب3
واألخالتيةوالقافيةواالقتصاديةواالجتماعيةالياسيةاألوماع
.والفسية

.واإلطاراتوالماهجواألنظمةاألجهزة

~اتفييقدمهاالوزانيحسنمحمدكانالتيالسياسيةللعروضنموذج(-)
األقالمرؤوسعلىإاليشتملالالعرضهذاأنغيرءحزبه



.الوسائل4

القوةهياألفراد،نيداخليةثورةإلحداثالفيةالهزة.آ
.للورقالمحركة

أذيجباإلرادة.األمةنيوالتغييرالتحولإرادةخلق.ب
والتقدم.والتطورالوعيمنتيارأتمبح

الحزبهيالوريةالطليعةأواالنقالبأداةإيجاد.ج
والدعوة.الفكرةمماحب

وأخالقوملومبادىءأنكارتشخصأذالطليعةعلىيجب
الورق.تيممهتتكوذممااإلصالحية،الورق

بالدعوة.التوعيةالجماهير:علىاالعتماد_د

.ومنظمائهالشباب__

صراعالفسادمعالصراع_المتواصلالمنظمالنضال_و
التقديمةبينصراعوالداخلية_الخارجيةعناصرهضدالثورة

والرجعية.

.الصالحالحكمقيام~ز

حزب_الحزبوتصويحاتبياناتخاللمنالثورةمعاني_ح
أجلمن_القائمةاألوضاعوفياألمةفيدوره.والثورةاالنقالب

الرأيإعدادوهو_بدورهللقيامصالحأجهازأيكونأنيجبهذا
منهموالنخبةعامةأعضاثهواعدادءوتأييدهاالفكرةلحملالعام
.الثورةلصالحالحكممسؤولياتلتحملخاصة



التفكيرمرحلةفر.دننه_
بإذدكثيرةفئة»0غل_قليلةفئة

_دندأنمو،.بز،،<ب.
مةنت

اإلو..سالتب1أصهنحذ»
األعلى

«فيالمفسدينمنريأتيإصالحال_

أفىوظروفهورجالهوطهشررلهاإلصالح_

الاابذالعاديةبالوسائلكوزالاإلمالح.

7ا«´صااانليمالقديم.بن~توفيقاإلصالح.
النافع.

.لحىال_أوالناقمةبالحلوليمالاإلمالح_

ا(أ`~من،رذالوسبيلفيالنضالاإلمالحأداةأوله

ا.ألعلىمنورةباكإالللشعبخالصوالللمغربإنقاذال.

إالإ(´يهسبلال._والفاداالنحرافأزمة~األزمةلحىإن~
وا~يير،~ءوا~الصفية،حلهو_إليهنأتيالواحدءبشي
وهذا،الفساد،«االنحرافبأوضاعاإلطاحةتتممواهدونفبهذا
ووماثلها´،رء>والتميالصفريةثورةعليهماالثورهيعني
أ~هيبالتىواإلقناعوالتبثيرالدعره

رم



_أ97(_1963:شتىراتاتعجاإلىأدىالفساداستمرارإن_
_م._

أوقاعهنيالمفدوذوتمادىحاله،غلىالفسادبقيوكلما
دخطورة.وقوة،كرة<تزداد`إالالاالنفجاردواعيفإذ

الحديثأخرىمرةيساقوهكاا

إالدعةفانتظرأ~لغيراألمرأوسدإذا

المنكرعنوالنهيبالمعروفاألمر_(

(اآلية)الخيرإلىيدعرنأمةمنكمولتكن

وجادلهمالحسنةعظةوالببالحكمةربكسبيلإلىادع_2

أحسن.هيبالتي

كبر99أهواءهمتتبعوالأمرتكماوامتقمفادع9ولذلك_
.9تفعلونالماتنولواأناثهعندمقتأ

أوخذلهممنبضرهمإالاثهيأمرقائمةأمةأمتيمننوالال_
(حديث).ذلك.علىوهمالهأمريليهمحتىخالفهم

أضلومنأهواءهم!يتبعونأنمافاعلملكيتجيبوالمفإن9
القوميهديالاثهإناثه،منهدىبغير»ا»اتبعمثن

.8الظالمين



ونو~)(نعربنا

األعلىمنرنالنو

باردة؟هيلماذا.

أووالفوفىوالفتة،والعف،المادية،القوةإلىتلجأالألنها
وامالحوامتقامة،هدىوالورقفساد،هذاألذالتخريب،
ومالح.

للثأربالسالحثورةليستإنها~وساثلهانيباردةفالورق
القاتل.من

فهيونفهاذاتهانيباردةليتالوقتنفىنيولكها
نابضفهوروح<لهجدهيبلهامدة،ميتةجةليست
الحيوية.متأججبالحياة،

قسفهيوالرشد،الحق،إلىيهديوفماءنووفالورقولهذا
لهيبأخرىمنوهيواإلمالح،التغييرلرسالةومسعلوشعلة<
والفساد.واالنحرافللظلم«مبيدصحرة

ثورةليتأنهافاعتبارباردةثورةاألعلىمننالورةوهكذا
التيالمشروعةالهادئةاللحيةالوسائلتتعملوأنها0مسلحة
عنوالهيبالمعروفواألمرالخيرإلىالدعوةوساثلهي

الخسةوالمومحطةوالصيحة«الحكمة،وساثلوهيالمكر،
بها،الفيروقاعاإلصالحية،بالرسالةالتيبروساثلخيروهي
والجماعة.الفردلصالحونمرتهابهاالعملعلىوحمله





واألعولالربانية،التعاليموفينفسها.وسيدةتصرفها«
الذيالسياسيالحكمنظامالشؤونتلكطليعةوفيالشرعية،

استبدادلكلالمنافيةالحقالشورىعلىيقومبأناإلسالميقياه
يعلن:الكريمالقرآننجدوهكذاوأسلوبه.نوعهن5كيفما
يعنيواألمرهنااألمرط،فيوشاورهمطالبينهمثورىوأ~همط

توضيحاهذايزيدومماالعامة،السياسةوتدبيرالحكم،حقيقة
~م~األعظم:للرسولتعالىاثهخطابوتوكيدأ

بجباوال.عليهمكنتوماط_بمصيطرال

لتكونبهاذكرنااإلسالمفيوالبديهياتالحقائقهذهكل
المغربفيالحكممسألةنجدونحنالطريقلنايضيآنبراسأ
عربيةصحيفةمديرأخيراأجرا»الذيالصحفيالحديثبمناسبة
الرأيعليهاطلعاأليوبفاسقصرهفيالملكجاللةمعشرقية
الرسمية.اإلعالمبوساثلخاصةالمغربيالعام

أنيعرفالكلالملك:جاللةالعربيالصحفيسألفقد
أيكمحول:حقيقتهفييدوراألحزابوبينبينكمالخالف
نظرتكمقائآل:الطرفيننظروجهةثلالسأعرضثميحكم؟
ساللةمنشريفةدولةتحكمهالمغربأنأساسعلىللحكم
السلطات،لكلالمماروهيوسياسيةروحيةسلطةلهاالرسول،
بنظام~رأنيجبالمغربإنتقول:األحزابونظرة

علىالسائلعقبثمواألمة«للشعبالسيادةفيهتكونديمقراطي
.النظريتين؟بينالتوفيقيمكنكيفمستوضحا:هذا

ذكرعنفهوردماهوالالسرعلىبهنعرضماأوا،إذ
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اإلسالمعميدةمعيتنافىممااالوله،فيروحية<<سلطة0د
بأيةيعترفالفاإلسالمالشورية<الدنيويةوسياستهالتوحيدية،
القرآن:فيأليسالمثلى،وشريعته~لىلغيواألدد~سلطة
الدينذلكإياه،إألتعبدواالأنأمرلله،إألالحكمإن9

ومناإلسالم.فيرهبانيةالالحديث:فيوردومماالءاتيم
وكانالنصرانية،الدولفيكانتالروحيةالسلطةأنالمعروف
فيالمتمثلةالزمنيةالسلطةجانبإلىالكهنوترجالبهايستأثر
بالبحثيخرجالمصطلحينهذينفاستعمالالنصارى.الملوك
قيالروحيةالسلطةتتجسدأنيبيحالالذياإلسالمداثرةعن
تدبيريجعلوالذي0اوالنسبوالديناثهباسمالبشرمنأحد
اعلمأنتمالرسول:قالولهذاكافة،المسلمينأمرالدنياشؤون
منفهيروحيةسلطةاإلسالمفيكانواذادنياكم.بأموو
بالمسلمينخامةفهيالزمنيةالسلطةاماالشريعة،والىالشرعة
أسلفنا»بماوعمالوآخرا.أوالبينهمشورىأثرهمإذكجماعة،
بالسلطةيسمىماإثارةالسؤالعلىإجابتهفيالملكجاللةأغفل
الدستوروبحكمالواقعفيهيالتيالمغربيةالدولةفيالروحية
ذلكاستعمالالعربيالصحفيإلىأوحىماولعلإسالمية<دولة

أميرمولقباإلسالميةوالحكومةاإلسالمعلىالدخيلالمصطلح
لمبهذاأنفاتهوقدالمغرب،ملكبهيتلقبالذيالمؤمنين
وأولاإلسالم،صدرمنذالدولةرؤساءحملهصميمإسالمي
اعتبرهموالانفسهميعتبروالمالذينالراشدونالخلفاءحملهمن
الكهنوتيشلهاكانالتينوعمنروحيةبسلطةالمسلمينمنأحد
البابويةيدفيبعدأهبحتوالتيالقديمةالنصرانيةاألممفي



ثميث.الحلالعصرفيالدينعنالدولةفصلنتيجةعلىبروما
جوهريخصفيماالصحفيالسؤالعنهتحدثماعلىنعترف
فاإلسالمولة،اللفيالسلطات~روهووالسياسة،الحكم
لكلاألعلىالمصدرفهوله،الحكمأنالقرآنلسانعلىيقرع
هذاوكلءالمسلمينكافةبينشورىاالمرأنيقرعكماسلطة،
أنوكمااألرض،وفيالسماءفيالسلطةمصدريوضح

األمةبأنيقضي_العصريةساتيياللمنكغيره~المغربيستورالل
محكوم.والحاكمفيهيختلفالمماالسيادة،~رهي

نظريةبينالتوفيقكيفالسؤال:عنالجوابنبحثهذابعد
.المغرب؟فياألحزابونظريةالملك

اإل~مهن~إنحيثاألساسفيخالفالأنهالحقيقة
الحكمأمرأناألولأعلنحينهاالجانبينبينوحدوالدستور
ومحكومهم«حاكمهمالمسلمينبينشورىيكونإنماوالسياسة

أكدهماوهذاالبالد،فيالسيادةمصدرهياألمةأنالثانيوقرر
أنينتناقضاهناكأنأعتقدوالقائأل:جوابهفيالمغربملك
..ملك.يحكمهاوأنوالشعب،لألمةالسيادةتكون

والتطيم،التطيق«نيهوفإنمااختالفهاككاذفإذا
الليم،الصحيح،بحلهويظريتهيمكلوهووالممارسة،
شيآنيتنازعتمفإذ9آذالقرإلىفيهاحتكممااذاالمشروع
.9والرسولاللهإلىفرأوه

نصآالشريعةتعاليممنأحكامهالدستوريستمدوهكذا
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الكريمة:االمةاباعهذافىكلناملتزمينوعمألنظامأوروحاء
البرعلىوتعاونواقواءتفروالجميعأاثهبحبلواعتصمواط

علىمحتمماوهذاال.والعدواناإلثمعلىتعاونواوالوالتقوى
النواها،حسنةفإذاالعام،الصالحهوراشدنادامماالجميع
كلوسهلءصعبكلهانالعزائموصحتالمقاصد،وسلمت
والوفاء،اإلخالصقوامهجددعهدالمغربفيوبزغءحل

إالهذاإلىسبيلمنولسوالوثام،والوفاووالتقارب<والتفاهم
الماءفيوالمصطادهنالشر،وعناموالسوء،فصحاءبتنحية
ال~عضروريهجراحيةعمليهوهيوعيار،رهطأيمنالعكر
اكثرمعأ،واألمهبالدولةنمتكالحتىجذورهمنالعضالالداء
.الومإلىبهمافتكمما

بالموضوعلهاصلةالالتي00النظام»مسرلةنثير.نغيرومن
المجدى«الجدى،نطاقهفىالحوارمنحصرأننريدأساسيا،
الكفيلهوالتنظمهءوالدستوريةالشرعية،الوسائلبحثوهو

الحكممؤوليا~وبتحملالوطنيه<اليادةحقوقبممارسه
مشكلهسويةإلىسبيلمنوليسمثال،أحنعلىوالسلطة
إالالمواءعلىوالحاكمينطننالموامنالعامةللشؤونالدبيي
والوازن،بالتعادلاألهورواسما~حقه<حقزىكلأعطىاذا

صححعومأنمجبهذاأجلومنوالتعاون.والتشاور
والنازلالمشروعهأساسعلىوالحكوميةالسيامهاألوضاع
هوالذيالمرانلداعىامثاال(الوسط)فىاللماهسحموحى

شهداألتكونواوسطأأمةجعلماكمولقدطالخالد:األعلىاندستور
خيرالمثل:وفيأال،شهيدعليكمالرسولويكونالناسعلى



إنماوالموقفالرأينيوعادتطرففكلأوساطها،األهور

تستحكمهذاومعناكر،أكريعقدانهبلقائمأ،المكليتركاذ
آشقة.وتتعمقاألزمة<

مسألةواقعهافيتكونأنتعدوالالمسرلةأنيبدوو~ا
الحسنةللتسويةقابلةوهيوجهاز،وكيانواعتدال،تفاهم

فيوعنادءوتعصبجمود<كلعنالتخليوهعمتىالمرضية
منالجميعيخرجأنهذاشأنمنإذءوالمواقفالنظريات
الفرغمناإلفالتوييسرالمسدودىوالطريقالوعر،المسللب
ودولة.أمةالبالدعثىيخيمفتىءماالذيالمهولالسياسي

الدولة،شكلتعنيالعربيألصحفيعرضهاكماالمشكلةإن
وهومعأ،وسياسيروحيعنصرينذامطلقافردياملكيأيكونهل
يكونأوواخاءآنفيويحكميسودفيهالملكيكونالذي
وتعتبرءالشعبعلىالسيادةفيهاتقومالديمقراطيةالدولةبشكل
يسودالملكأنيعنيوهذاوالحكم،السلطةمصدراألمةفيها
يحكم.والفيها

ولكنءصحيحالنظرلوجهتيالتصويرهذاأنأحديشكال
كلمعهيعسرأويستحيلماوالتصلبالتطرفمنليساألمر
يمكنالالحلأنونعتقدءوالحزبيةالرسميةالوجهتينبينتوفيق
عنهعبرماوهذاوالتجديدالتطورلسنةومالثمأوسطآإاليكون.ن

أولمن(الملكية)وجعلتجوابه:فيقالحيثالملكجاللة
معوالمشاركةالعدالةوتحققحكمها،أساليبتطورأنواجباتها

المواطنين.



فيدولتهادالتقدالمطلقديالفالحكمأنظمةكانتواذا
كنظامالديمقرا~بأناالعترافالصوابفمنءلحديثالعصرا
كلفيمتعذرأوتوفيقبنجاحقيامهايجعلماالشروطمنتتطلب
أوالخلقي،واالجتماعيىالفكري،التخلفيرهقهمجتمع

للمجتمعديمقراطيةأملحأنالبديهيمنونرىوالسيامي.
مواطنهافيتعانيالتيالمستوردةالديمقراطيةهيليتالمغربي
منأكثرعليهاطرأوالتيمنها،مخرجالمستفحلةأزمةاألهلية
اإلسالم،فرضهاكماالشورىهيبلالمشوهة،المنهكةالعلل
فيحكامهمنالصالحونوطبقهاستوري،اللتشريعهوقننها
المجيد.تاريخه

معالملكيالحديثفيوردتمسألةفمحصأننرىوهنا
فقدوثاسية،سلطاتذاتالملكيةمسألةوهيالعربي،الصحفي
فعآلهوالمغربفيالموجودالحكمبقوله:جاللتهعنهاأجاب
وثاسية.بسلطاتدستوريملكيحكم

ويقومقامالحكمفيالرئاسيبالنظاميسمىماأنالمعلوممن
األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالشأنهوكماالجمهوريةفي

فكلماالعالم،فيلهمثيلالصميمأمريكينظامفهوخاصة،
وهو،األمريكي،النموذجإلىالنظرانصرفالرئاسيالنظامذكر
المباشرالشعبياالنتخابعلىينبنيجمهورينظامقلنا:كما

ويرتكزالحكم،رئيسالوقتنفسفيهوالذيالدولةلرئيس
القوةفيتقريبامتساريينحزبينبينالحكموتداولتنافسعلى

وبصرفالديمقرالحي،والحزبالجمهوريالحزبهماوالنفوذ،
مذهباللديمقراطيةينتسبفكالهمااالسماختالفعنالنظر
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فيالفائزالحزبباسمالحكميتقالالرئيسأنوبماوملوكأ.
صبغةذاالقانونيعتبر»ماكلعندستوريامسؤولفهواالنتخاب
حكومة،توجدالأنههذاإلىيضافالوثاسة،تصرفاتفيجنائية
ولهذاءالشيوخلمجلسشكليةبموافقةلهمعاونينيعينفالرئيس

مؤولونوجميعهمالدولة،كتاببلالوزراءلقبيحملونال
النظامأنإلىاإلشارةتجدروممالهم.كرئيسوحدهأمامه

وفيالسياسيالمجالفينفسهفرضقااألمريكيالرئاسي
بابهفياألصيلالنموذجيعتبرولهذاءالحديثالدستوريالقانون
دستوريديمقراطي،جمهوري،وثاسينظاملكلمثآلويضرب

الحديث.العصرفي

ملكيةعهدنافيالدستوريالفقهمعرفالهذاوبخالف
جمهوري<بطبيعتههوالذيالرئاسيالنظامنسقعلىوثاسية
فيتمثلكمااإلسالمفيالحكمنظامهوبهنظامأشبهولعل
الحل.هلبيعةطريقعنالرئاسةواتقلدالذينالراشدينالخلفاء
ءوبأحكاماإلسالموبتعاليمبالشورىحكمهمفيوتقيدواوالعقد،
اإلسالمية.الرعيةفيالصالحالحكمحققواوبهذاشريعته،

وثاسيةوجعلهاالملكيةتطويرفيتفكيرأولالمغربوفي
يد»فيويجمعالحكومةرئاسةنفسههويتولىالملكأنبمعنى
لهالمغفورعهدعلى6960سنةفيظهرالتنفيذيةالسلطةكل

جرىالذيالحديثفحوىأذكرالمناسبةوبهذ»الخامس.محمد
فيمانظريوجهةلمعرفةللحزبعامكأميندعانيلماوبينهبيني
الوضعفيفكرتلقدالثه:رحمهليقالعليه،العزموطد

مرتالتيالحكمتجاربوأنسليم،غيرأنهفوجدتالداخلي
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تنفيذهاأردناالتياإلصالحبرامجوأنفشلت،قداالستقاللمنذ
اإلصالحاتإلدخالالوحيدالحلأنرأيتلهذاتنجح،لم

فيرأيك؟فمااليوم،منذالحكمبنفسيأتولىأنهوالمنشودة
رأيعلىكنتونالقراربهذاأفاجأأنأنتظرأكنلمالحقيقة
اإلصالحوبرامجالحكموتجاربالوضع،عنقالفيماالملك
فأبديتهالقرارفيرأيأماعنه،أخفهلمماوهذاالعهد،ذلكفي
سيجعلالحكومةلرئاسةتوليكمإنله:قلتحيثبصراحةله

خافوغيرخاص،نوعمنوثاسيأالمغربفيالحكمنظام
األمرهوكماالجمهوريةفييقومانماالرئاسيالنظامأنعليكم
منوثاسينظامذاتملكيةتوجدالوأنهالشمالية،أمريكافي
وماوكانطويل،أمامنذجربقداألولكانوذاءالشكلهذا
لمالرئاسيةالملكيةفإنالحديثالدستوريالفقهأصولمنيزال
منفإنالمغربيخصوفيماالعالم،منجزءأيفيبعدتوجد
مننوعإيجادفيالخاصتفكيرهينكر_أنهذاعنبالرغم_حقه

تحقيقفيو.جدىلمصالحه،وأضمنبه،أملحيرا»الحكم
معروضأابتكارأسيكونمابشكلالرئاسيةالملكيةفنظامءمطامحه
ألوانهالسابقومنوالسياسة،الحكممجالفيالتجربةعلى

الوجودحيزالىيخرجلميزالماوهوشأنهفيحكماصداو
إلىأنبهكمأنواجبيفمنمؤتمنالناصحأنوبمابالمغرب،

اإلقدامقبلحسابهكللهويحسبباالعتباريؤخذبأنجديرشيآ
وهوبالمغرب،الملكيالنظامفيالرئاسياألسلوباتباععلى
فإن.سمحتموالاثهقار_الالنجاحلهيكتبلماذافيماأنه

سيقولبلوكفىهأخفقتالتيهيالحكومةإنيقوللنالشعب



هذاشأنومئوالتوفيق،النجاحلهيتدرلماألدهوالملكإن
ردأنإالجاللتهمنكانفمابسوء،نفسهاالملكيةيصيب.ن
ءصحيحقلتهماإنالمعهودة:ابتسامتهشفتيهوعلىبقولهعلي
وأعادتجديأاألمرفيفكرتفإنياالطمئنان،كللتطمثنولكبن
ذلكفيالمضيعلىالعزمموطدوأناءالنجاحوساثلكلله

بأنيالتاماليقينوليإليها،نفتقرالتياإلصالحاتإلدخال
علىعازمإنيوالتشاؤم،للخوفمجالفالالله،شاءإنسأنجح
اثه.بحولحليفيالنجاحوسيكونذلك،

يواجههماطليعةفيهيالحكممسألةأنالقولوخالصة
فيهتعتبرأنهانعتقدبلاالستقالل،عهدفيمشاكلمنالمغرب

األسبقيات.سبقيةفهيالصفةوبهذ»نزاع،بدونالمشاكل<<ءأم
بحلهااالالمشاكلمنعادهاماحليمكنال<إذاإلطالق،على
مامعهينأليسوحلهاشيء،كلوقبلأوالالمرضيالوجهعلى

~.و(تنتهيالتعقيداتمنويرهقهاءصعوباتمنيكتنفها
أنفسناهراجعناماإذايسيرايصبححلهاأننرىيخصناوفيما
النبويةالسيرةففي.اإلسالمفيالحكمأصالةإلىووجعنا
وفلسفاتفلسفات_العربيللصحفيجاللتهأوصح.كماوالقرآن
مثلمنعمقأاألكثرالنظرياتمنالكثيرمصدرتكون.نيمكن

تسيماوفلوكانالصيني،الشيوعيالزعيمينشاهاالتيالبديهيات
كانلمااإلسالميةبالنظرياتوعالمامسلمأجاللته،يضيفءتونغ
.البديهياتالبتكارنفسهيرهقأنإلىحاجةفي

تعلنفيهالدولةتنفكوالتريقا،اسالميأقطرأالمغربداموما

ور



لماالترويجويباشراإلسالم،هوالرسميدينهاأذالدستورني
إلىسباقيننكوذأذمنيمعافماذااإلسالمي،با~يمى
هذاففياإلسالم؟فوءعلىوالياسةالعكمأملوبتصحح
العاشراليومساءجاللتهبهليمرحمايتحققأذيمكنتىالظا
وهوتوله:األحزاب،قادةمعستاراتاالبماسبة(972يايرمن
جمهورية.أحنالملكيةمنأجعلأذعلىعازمإي

المالحالحكيم،يف،الطاألسلوبيكوذبأنهذاأجدرفما
المغرب.نيالياسةوراتعالحكملطام



عهدفيوالمجتمعالحكمفاد
االستقالل

مجلةنيأباظةفكريالمسهورالمصريالصحفيكتب
العالمفيالكمحقيقةعن(95(مايفاتحبتاريخ(الهالل)
أميبتقدكلهاالعربيةالبالدفيالحكمسمعةأدإذالعربي:
بدمغةكلهاالحكمعهودذلكدمغوقدوالرفوض،بالجروح
استغالل..السرقة...المحسوبية...الرشوة.إالخجل

فيالوطنيالحكمسنيفيأليمةظواهركانتكلها..الفوز.
وذيقتدالشعبماليينمنوالمحكوموذعوبي،بلدكل

وهذهاألخالق،دنيانيأسلوبهمعلىويسيررذبالحكام،
الورقبذرةوهيمعا!واألممالدوليكبماشرهي(العدوى)

.«..قصر.أواألمدطال

فاندلعتالتبؤ،لهذامصداقامصرفياألحداثجاءتوقد
واستأملتفقط،يوماوعسرينواثينشهرينبعدفعأل،الورق
أمدرتأذالورقحكومة~ولمالدولة،فيالفسادبؤرة

غيرالوواتواسترجاعالمختلسة،األمواللمصادرةتريعأ
وقدالحرام،األملذاتالمكاسبجميعواستردادالمشروعة،

لقانوذ:تفيزأهذاتم



هذا؟لكأينمن

يومثذقيلماونتبديآل.اثهلسنةتجدولناثه،سنةوتلك
العربية.البالدمختلففيغيرهعلىينطبقبمصرالحكمفي

وقياماستقالله،منذيشذأن_ومجتمعأ_دولةللمغربكانوما

بدورهفانضمالصاعدة،تلكعنفيهبالوطنيد»0«المسمىالحكم
بسرعةاسطاعقداسف،بكليكن،لمانالفسادموكبالى
والقيادة.الطليعةمنهيحتلأنصاروخيةد»0«

وطمعأ،خؤفأواأعو»إصالحها،بعداألرضفيتفسدواوال9
.9المحسنينمنتريثاثهرحمةإن

إنلكمخيرذلكمإصالحها،بعداألرضفيتفسدواوال9
ال.مؤمنينكنتم

والاألرضفييفسدونالذينالمسرفينأمرتطيعواوالط
ال.يصلحون



والجديدالقديمبينالمراعأزمة
بالمغربالحكمني

تفاقمأاألياممعتزدادعامةأزمةيعانيالمغربأنيشكال
فترةفيالحكمتجاربأنإىتربحأسبابهاأنذلكوخطورة،
وبينالماضيوتقاليدعقليةبينالتوفيقفيفشلتاالستقالل
أنبعدالمغربيالمجتمعفيالتحولومتطلباتالتطورمقتضيات
والشعب.الملكثورةبفضلاالستعمارسيطرةمنتحرر

تياروهوالعصرىوتيارالماضيتياربينالقائمالصراعفبسبب
نحوفيهاالصاعدةاألجيالووثبةالشعوبإرادةيجمآلنهجارف
المنشودالمستقبلحياةإلىالمتالشيةالماضيأوضاعمناالنتقال

األمر.لزمإنبالثورةواماوالتطور،بالتقدمإما

مناليوممجتمعاتفينالحظهمانفهمأنيجبهكذا
واألساليبالوسائلبمختلفوثوراتووثبات،(يديولوجيات،

عصريمجتمعخلقسبيلفيانقالبيةأوكانتسلميةالنضالية
فيالشبابووثباتفوراتوانءواالنقالبالتجديدووحتطبعه
عصرنافيالشبابقوىإنبلاإلطار،هذافيلتدخلالعالم
ءأحسنغدنحوالبشريالتحولوأداةمحوربحقلتعتبرهذا



قويجديدمجتمعظلفيأضمنومستقبلأفضل،وعيش
واألحالماألمانيترسمهالذيالمصيرنحوالسيرأاثبالحركة
نهاية.واللهاحصرالالتياإلنسانية

الباثااالستعمارعهدمناالنتقالفترةفي..المغربيكنولم
التياراتعنواالرتقاء_لييبذوالتطوروالبناء،التحررعهدإلى

فيتتبعالتيالبشريةوالتحركاتاالجتماعية،والفوراتالفكرية،
الشعبنصفيشلالذيالشبابحركةفليست.اليوممجتمعات
قديمهااألجيالوصراعالشباب،نهضةمنجزءاإالالمغربي
البشريالمجتمعاليومتهزالتياألزمةفييتمثالنكماوحديثها
وبينوالجديد،القديمبينالقائمالصراعأزمةوهيالعصري،

سياسةأنالمؤسفومنالسريع.والتحولالبطيآالتطورقوى
فتعملاإلدراكحقالحقيقةهذهيظهر__فيماتدركلمالمغرب
تقاليدفيبالبقاءجديرصالحبكلاالحتفاظبينللتوفيقجادة
وهوالعصر،مفاهيمفيباإلصالحاالنطالقوبينالماضيوأنظمة
عجزتماإذاوثوريانقالبيبلوتقدمي،جذريبطبيعتهإصال~
السليمةالوسائلمنيمكنماوبآحسنبأسرعتحقيقهعنالسياسة
والتشريعية.التنظيمية

اضطراباتمنآلخرحينمنالمغربفينشاهدهماوان
أمنعلىالتآمرمحاوالتومنالطلبة،كإضراباتاجتماعية
مناألعماقفيالمغربيعانيهبماالناطقةاالمثلةلمنالدولة
أوالمسكناتمنهاالتخلصعمليةفيتنفعالوأزماتأمراض

تستأصلالالقمعسياسةنهجأنالبيانعنوغنيالمحاكمات.
مصادرإخمادفيمؤقتأأجدتإنوهيكدواءىتصلحوالاالا،»

ه»



الحقيقيةاألسبابعلىتقضيالفإنهااألجواءوتهدئةالفتنة«
العامالرأينظرفيالدولةتظهركماكله،هذاإلىالمؤدية
معاالختالفوهوترضاهوالبهايليقالبمظهرالخارجي
فكرةعرقلةومحاولةالبالد،فيالحيةالقوىومخامعةالشعب،
األمة.فيواالرتقاءالتطوروحركةالتجديد،

الضعفعلىدليآلإألليىالقمعسياسةعلىاالعتمادون
آخريؤديواليكفيالالسياسةهذهإلىاللجوءأنكماوالعجز،
اللماإالآجالأوعاجآلبهاييرالبلمبتناها،إلىبالدولةاألمر
ماضياالدولتجاربفيهذا~األدلةآكثروماعقباه،تحمد

وحاضرا.

الدولةتجديالبالقانون_أو_بالقوةالقمعسياسةأنوكما
يجديالفإنهأوالتآمر،والهيجاناإلضرابحركةوقففينفعأ
باألمرالمعنيينضدالنشربوساثلالدعايةحملةشننفعأكذلك

كأنصارأوالخارجفيلخصومومسخرينكعمالءإلظهارهم
وتقاليدنامجتمعناعنغريبةأجنبيةأليديولوجياتومووجين
أساليبمنألفنا»لماوالتحطيمالتخريبإلىوهادفة0وأنظمتنا
يدخلهذاكلإنالحكم.ومناهجالمجتمع،وأوضاعالحياة،
كماالبالد،فيالمتأزمالعامالوضعلحقيقةالزائفالتقديرفي
الوضع،هذامنالتخلصفيوفاشآلعقيمأأسلوبايعتبر
المجال.هذافيعبرةذاتعديدةتجاربوللدولة

تقتننطرنا_أن_فيالدولةعلىيجبذلكمنالعكسفعلى
القمعبقوةهنهالتخلصتريدمماالتخلصإلىسبيلالبأنه



السياسيالموقفوهومراجعةإالبثيءواحدالثانيله،القانونوبصرامة
يسيطيالذيالفأساالوضعلتصحيحبجدوالعملشجاعة،بكل
خلقإلى~فجديدةسياسةونهجوالمجتمع،االولةعلى

وتطورءوالتقنيةالعلمموتقلالعصر،روحيسايرجديدمجتمع
وبقيادةفيهاهالواعيةالحيةالقوىوبزحفكلههذابفضلالبشرية،
األوفياء.النيرينرجالهامنالمصلحةالصالحةالنخبة

فيالساعةمشكلةأوالمشاكلمشكلةإنالقول،وخالصة

سبيلوالآخرءشيآهيمماأكثرسياسيةهيالمغرب
مشكلةكلعلىاألسبقيةذاتالياسيةالمشكلةهذهحلإلى

وأنظمةقوية،أسسذاتجديدنوعمنحكومةبإقامةإالسواها
لالضطالعكافيةومؤولياتوسلطواختصاصاتدواضحة،محكمة،
تدمناهاالتيالمذكرةوفياليها.المناةوالشاقةالكبرىبالمهام
المذكرةعلىكجواب6965.بريل20فيالهأعزهالملكلجاللة

األحزابمعمتشارةاالموضوعكانتالتيالملكيةالتوحيهية
ومنالمنشودة،الحكومةنوعفيالقولفصلناقلوالمنظمات

حركتهاطليعةفيالحكومةهذهبهاتضطلعالتيالكبرىالمهام
والذيالدولةبجهازيفتكالذيالفسادعلىالقضاءاإلصالحية

،1970غشت20ذكرىبمناسبةالكريمالملكيالخطاببهندد
وتنفيلتخطيطنوعهامنالفريدةالحكومةتلكتتولىكما

وسيراجديدةحياةولةللليضمنالذيالجذرياإلدارياإلصالح
وافرأ.ونتاجامليماء

علىاألسبقيةزياألساسيالسياسيللمشكليرجعماهذا
تلكقياميكونأنفينبغيعامةبصفةأماالمشاكل<منغيره

ال«



اإلصالحعهدهوالمغرب،فيجديدعهافاتحةالحكومة
أنلهاسبقالتيوالشعبالملكثورةباسمالشاملاالنقالبي
األجنبية،السيطرةمنالمغربفخلمتالمعجزة،حققت
نخالالتيالثورةفتلكالوطنية،وسيادتهاستقاللهلهوأعادت
عزيزةكأكرى(البهانحتفظلموالتيءعامكلالمجيدةذكراها
ثابتة،حقيقةنجعلهاأنعلينايجبالقوميالتاريخذكرياتمن

فيإيجابيمشمولكلمنمفرغةتبقىأنبدلمستمرةوحركة
بأعمالمليئةكانتأنبعدأجوفميراثأوتعتبرالبناء،عها

والعزةءوالحريةالحقسبيلفيالكفاحوتضحياتالنضال،
والسيادة.

مسيرتهالمغربيستأنفأنيجبوالشعبالملكثورةفباسم
كلعلىريوثقانقالبيبطبيعتههوالذياإلصالحطريقفي

وبعبارةالمجتمع.أوالدولةفيسواءوانحرافوتخلف،فساد»
الثورةشكلفيوالشعبالملكثورةتتجددأنيجبأوضح،
فهي).8أ)ناأهالء»«ههال،ه»)»»هءه1()د»»األعلىمنالباردة
وهنوالتذمر،االستياءأوضاعمنالبالدإخراجعلىتقدرالتي
توجيهامتوجهةوالفتنةالهيجانبحرومنوالفساد«التخلفحظيرة
األمةلصالحاالنبعاثفيوامالهمطامحهتحقيقنحوقاماأ
والدولة.

فإنالمثل~في_كمابالحديدإاليغلالالحديدكانواذا
القمعبمجرديهزمواليقاومالالمستوردةاأليديولوجياتخطر

نشرهافيالعواملأكبرمنبالمكسهذاإذالقانون،وصرامة
السياميةالفلسفاتعصوفيوتهزمتقاومونماونصرها«

رم



ماوهذامنها،وأقوىأفضليولوجياتبإيلالثوريةوالمذاهب

تبتليدولةكلفيالمسؤولوناإلدراككلركهيلأنيجب
إليها.امحيةاللالقوىوبزحفإليهاالدخيلةاإليديولوجياتبتسرب

يتخاأنعليهسهلالحقيقةهذهاليومالمغربأدركمافإذا

كلمنللتخلصالمجديةوالوساثلءالجايةاألسبابفورأ
بذورهالزرعمحاولةكلوإلحباطمستوردة،هدامةإيديولوجية

الشعب.بيندعاتهاونشر

منوالشعبالملكثورةتبعثأننرىءوجيزةوبكلمة
اإليجابيالمشمولكليعطاهابعدمامسيرتهاوتواصلمرقدها،

عهدالجديد،عهدهافيالالزمةالوسائلبساثروتزودالمطلوب،
فيمالجميعالوطنيةوالتعبئةالجماهيريوالحماسالشعبيةالثقة
واإلصالحوالتنظيم<البناءسبيلفيوطاقاتإمكانياتمنالبالد

تتخذأنمنذلكفيمناصوالواالزدهار،والتنميةوالتجديد،
فيالنفسيةالهزةبإحداثالكفيلةاألسبابوالشعبالملكثورة

:هيوأركانأأسسأالجديدطورهافيتتخذكمااألمرأولالشعب

قيمناومنالوطنيواقعنامننابهةصالحةإيديولوجية_(
.األميلة

أصلحبإيجادوكفيلالقومية،مطامحنامنمستمدبرنامج_2
والمستقبل.الحاضرلمشاكلالحلول

لال)8ءأالهق«م5أفيكل6ال8ء»4ءصالحةمؤولةفنبة.3
اللوقأتومفيوالئعبالملكثورةمميرعلىتهرء.85(كذ

محددة.فعوأهداف



ذاأا«~ى،««)مه.~)يه0مهتعبىءالعناصرالحيةمنظمةسياميةقوة_4
الصالحلحرمةف<أ«.~«_«5نا«ى،أ~_ىد4مه1أأ6.ى)~5)ها~2(،أ(

إذاموجودبلميسور~اكوا~.الملكثورةنطارفيالعام
هوهذاأنإلىالنغوصواهتدتءالهممونشطتثمالعزأصحت
فيالمرسومةالقوميةاأل~افلتحقيقسوا»»طريقوالءالطريق
يولوجياتاإليلتسربمحاوالتواحباطوالطمأنينة»السكينةجو
ءخاصةالشبابمحناصروالىءعامةالجماهيرإلىامةالهل

والتحريضيالمشاغبةأهعبابعلىوفعاليةبجاالمهافيوالقضاء
ءالمغربيةالبيئةسالمةعلىوالمحافظةءاخلاللفيوالفتنة
القوميهالمجتمعفيالفكريةوالحصانةالمعنويةةالوحلوضمان
البناءوالعملواالطمشنانواالستقرارالحكمحياةوتأمين
جمعا،.األمةالصالح

فيوالشعبالملكثورةبغضليتحققأنيجبهأاكل
يسبقأنيجبكماالجاد،واإلصالحياإليايولوجيطورها
ليسوالتياستمرارهاأووقوعهايخشىالتياأل~اثكلذلك
للمحرضينالغوصوتتيحالسياسيالجوصفوتعكرأنشأنهامن

النفوسعلييهيهناألياالستياءالستغاللوالميجين
وسلسةءناعقبكلالتأثرسهلةيجعلهاوالذي_بباطلأوبحق_

مخادع.لكلاالنقياد



الحكوميالمنصبتقييم
الوزيرلمنصباالعتبارورد

علىينادىأناالمتقالل~عهد_فيعندناالعادةجرت
كانالذيالوقتنفسوفيوزيرا«أمبحلهدا«ويقالالشخص
الشخصهذايكونماوكثيرأالهدية،هذهفيتفكيراالناسأبعا
المنصب،هذالشغلوفنياونغسيأ،وسياسيأ،ثقافيا،مؤهلغير

ثستىاعتباراتتمليهوانماومعايير،لمقاييسيخضعقلماواألمر
منكليباغتولهذاوالصالحية،واألهليةباالقتدارلهاعالقةال

منالصاروخيالصعودبهذاالعاموالرأيعليهالمنادىالشخص
يجدوقلماالقمة<إلىالقاعدةومناألعلى،إلىسفل9ا

منصبتقلديكونولهذامبوراءأوتفسيرألذلكالمالحظون
الوزاري،المنصبمستوىانحطوهكذاء،التلقبلمنالوزارة

كانواذاواالعتبار<الجدوىعديموأصبحقيمته،وانخفضت
الحاملالمثقفالشبابمنللوزارةعليهمالمنادىبعض

وسلوكهموهندامهمتجربتهموقلةسنهمفإنالعلياللشهادات
أكبرمنكلهوهذاءالرجالإلىمنهمالغلمانإلىأقربيجعلهم
الوزاري.الصعيدعلىالسياسةفشلفيالعوامل



بسنهمويعدونالكفاح،فيسياسيماضلهمبعضهمهناك
الثقافتهمولكنبها،بأسالتجاربولهمالكهول،صنفمن

منيملكونهمابسببولكنهمالوزارية،المناصبلشغلتؤملهم
منبشيآبأدوارهميقوموناللعبعلىوقدرةوحيلة،ذكاء،
.النظارةأمامالمسرحخشبةفوقالحاذقونالممثلونكمايفعلاإلتقان

كأنهأخرىإلىوزارةمنينتقلالشخصأنيالحظومما
مالحرجلكأنهأوواألهليات،واالختصاصاتالثقافاتمتعدد
شبيهفهووالفعالية،االستحقاقعنالنظربقطعالمناصبلجميع
)9ءدده»9ه)»د0()األقفالجميعيفتحالذيبالمفتاحهذافي
لجلوسالمعدبالكرسيأشبهالوزاريالمنصبأنيبينهذاوكل
.الناسجميع

وزيرأاثهبقدرةيصيرربماأنهيؤملأنمواطنأليحقولهذا
.وضحاهاعشيةبين

كما.الدولةرجالالختيارومثلىسليمةبطريقةليسذلكوكل
فيالقادةوكبار،القومنخبةالحالبطبيعةهمالذين.يصون
واخلدالذينوهناكفولكلوريون،أشخاصوهناك...ءالدولة
وزراءليكونواخلقواكأنهمأوعليهموقفكأنهاالوزراةفي

.شيآكلعنبالرغم



الحالة<<ه>>ت

_منالمغربفياالستقاللعهدإليهاآلالتيالنتيجةإن
والوعود<والبرامج<ءالتجاربمنعاماعشر~ربعةخالل

والنكسة.بالخيبة،عنهيعبرماهيواالرتجاالت_واألماني،
األقليةالستثناءتقريباونقول:_تقريبأ_بةالمغارجميعفإنوهكذا
فياالستقاللتدريجياحولواالذينوالنفعيين~المحظوظينمن

نظرفيأفرغوهوبهذالصالحهم،االستغاللإلىالشعبممالح
مكاسبهجميعمنوجردوهمعانيهكلمنالواقعوفيالشعب
الشعبلتسخيروسيلةاتحذو»كماالخاصةلمنفعتهموسخروه
لفاشدتهم.

بكلميروهاستقاللعنراضينهميكونواأنالبديهيومن
بلأجله<من_ماضيا_ويضحوايعملوالمولواستقاللهموسيلة

البديهيومنوأعداشه.خصومههمففي_ماضيا_كانواولوأنهم
ءالمواطنينساثروهمغيرهم<يكونأنهز»_كذلك_والحالة

فهمهذاوبممببااعقيم،ءاثفالناالستقاللذلكضحاياهن
فيانقلبالذياالستقاللذلكعلىساخطونوجماعةفرادى
الأصبحناوهكذاإليهم<بالنسبةواستغاللتسخيرإلىاألمرواقع



هيالتيالوضعيةهذهفيوعزاءسلوةمنلهمكانوذا
إنابتهمفهي0االستقاللمنسنةعشرةأربعبعدءوضعيتهم

ولىالعسر،بعدواليسرمنه،الفرجوانتظاروجل،عزاثهإلى
تعالى:قولهبتالوةيتعزواأنإاللهمفليسهذايتحققأن

فيسعيهمضلالذينأعماالهباألخوينننبثكمهلقل9
الذينأولشكصنعأ.يحسنونأنهميحسبونوهمالدنياالحياة
يوملهمنقيمفالأعمالهمفحبطتولقاثهربهمبآياتكفروا
ورسليآياتيواتخذواكفروابماجهنماؤهمجزذلكوزنأالقيامة
ال.هزؤا



الداخليالفساد

الوظائفكثرةمستواهافوقتعيشالدولة:والتبذيراإلسراف
مناإلكثارءالميزانياتتستنزفاألجنبيةاألطرءوالموظفين
الداخلفيوالرحالتوالتنقالتوالضيافأتوالمآدبالحفالت
.والخارج´()

.المغرب)عنالفيكاروجريدةنشرته(ما

المشروع.غيراإلثراء،الدولةوأمالكبأموالالعبث_

فيالمحكمةهذهنظر_الرشوةلمحاربةاالسثناثيةالمحكمة_
.الماليةالفضاثح

.والسمسراتالمصاريففيالمبالغات_

.والمحظولحينالحكامأيديفيالثرواتاحتكار_

والمختلينالسماسرةمنجديدةطبقةبلجديد،مجتمعال.
لمالتيالكادحةالطبقاتمنغيرهمحسابعلىوالمترفين
التضحيةغيرورهطهوسياستهوحكمهوعهد»االستقأللمنتعرف



العمة،وحدييالجدد،واألغيا>الجدد،األسياأسبيلفي
المتعفة.الفاسدةالمترفةوالفة

ثمقليل،متاعالبالد،فيكفرواالذينتقلبيغرنكال9_
.عمران)(آل9المهادوبثسجهنممآواهم

فؤخرهمإنماالظالمون،يعملعماغافألاألتحسبنوال9_
إليهميرتدالرؤوسهممقنعيمهطهيناألبصار،فيهتشخصليوم

9هواءوأفثدتهمطرفهم

يرعدونالذييومهميالقواحتىويلعبوايخوضواكافزرهم_
يرفضون،نصبإلىكأنهمسراعأاالحداثمنيخرجونيوم

).9كا(يرعدونكانواالذياليومذلكذلة،ترهقهمأبصارهمخاشعة

المرفوع.نيمناللعوبرهز.األفالمرؤوسامدالمؤنكاذ(ه)



القانونأمامالمساواة
هذا؟)لكأين(من

بينالمساواةتحقيقفيأصيىعنصرإلىالنظرنلفتأننريد
يختلسالذيالمزيفأننالحظفنحنالقانون،أمامالناس
لقروشيد»تمتدالذيالمواطنبينمابسوءالقانونينالهالويسرة
خليلقولمرأدأونكال،عذابكلهمظلممصيرإلىيساقتافهة
:مطران

ولصوصلصوصبينما
واألدنىاألعلىفيفرة

المزريالشنقلصغارهم
األسنىالشرفوكبارهم

الذيالبغيضالظالمالتمايزأنواعأخطرهوالتمييزوهذا
الحرالمبدأذلكأروعماوسمعته<القانوذهيبةعلىيقضي
سرقتلوالجزيرة:رحابياثهعبدبنمحمدأعلهالذي
نراهوالتهأحدجادهوحينيدها،محمدلقطعمحمدبتفاطمة
فلماهذا؟لكأينمنسأله:نقيةجميلةة0ببرشتمآلالرسول
لمارك0نيجلتلوأرأيةله:قاللهأهديتبأنهاأجاب

~~



والةلناوأنتميأتيكمماكلإنشيئا؟يهدونكالناسأكانتبرحها
الكباراللصوصإنفيه!فأودعهاقم،المال،بيتحقهوفإنما

ولونفاألاللصوص،صغارمنأرزاقهاوعلىاألمةعلىأخطر

أويحتلونها،التيالكبيرةبالوظيفةمحتمينالماليينيسرقون
المفتشإسماعيلقصةومابه،يشتملونالذيالعريضبالجاه
لقدمنا،~ةوالعنابغاشبةالصغيربالخديوييلقبكانالذي

حتىباشاإسماعيلالخديوتيطر«هإنوماللمالية،وزيرأكان

.الدولةمنفرنكمليونأربعينسرقةاكتشف

اللصهذاملكيومثذمصرفيأمريكاقنصلومفولقد

القصورهذهكليضمسليمانملكيكنلمفقال:العظيم
سبعماثةقصورهفيكانوالمجوهرات،والجواريوالحداثق
لزوجهمرةواشترىاألفدنة،أجودمنألفأثالثونولهجارية،

نصفمنيترببماباريسمناستوردهابالجواهرمرصعةمروحة
المسروقة.مليونأبعيناألرغيرذلككلفرنك،مليون

مات؟قدهذاالمفتشإسماعيلأنأتظنون

عشراتطرازهمنبيننايوجدداممايمتلمإنهآل
..وعشرات.

بينللمساواةالناجعةالوسيلةهوهذا؟لكأينمنقانونان
روعفيملستجلبالتيالرهيبةفهوالكلمةءالقانونأمامالمواطنين
أيديهمفيكنواءوالنهبالسلبيحاولونحينالكباراللصوص

.مصير»؟وماالقانون؟هذافأينوحذراءخوفا

ماثلةحقيقةيجعلهأنعلىالقادروحد.هوالنزيهالحاكمان
_ر



الوال>تحةلحييهالحاكمهذافأينومارمة،ونافذة
واإلعجاب؟.

اإلصالحدعاةمنالكتابأ~(950سنةمصرفيكتبهماهذا
.العاموالصالحوالقانوناإلسالمباسماالجتماعي

ثورةكانتحتىذلكعلىاشنتينسنتينغيرتمضيتكدولم
لكأينمن:تشريععهدهاأولفيتحققالتي(952يوليوز23

.(~)...فيصدرحيثهذا؟

المؤلف.مخطوطةفيالمقالهذايقفهما(ال)



العمريةالوواتعرفنييمىماأذبعضهميطرقد
الحكمحقيقةعنوغريبجديدشي>هذا؟<<لكأينمندبقانوذ0
نيذلكوجودعنيحدثااإلسالمتاريخأذوالواقع،اإلسالمفي
سيدنافهذاقديما،الملموذعرفهالذيالصالحالحكمعهود
أينمنقانونسنقدالرائدين،الخلفاءثانيالحطاب،بنعمر
نيوقعواالذينوالتهعلىهوادةوالتردددوزوطقههذا؟لك

أيأوشيآأييمعهولم،المستقيميقالطعناالنحراف
كانتمهماالوالةلدىالمروعغيراإلثراءمحاربةمناعتبار

ممرعلىواليهمعلهجرىماهذامال،ومكانتهمشخصيتهم
مفتسهإليهفأرسلواليتهزمنأثرىأنهبلغهفقدالقاص،بنعمرو
كلالماللبيتمهويسترداثهثرعلىليحاسبهمسلمةبنمحمد

وكانتالتنتش،كاذوفعالالمشروع،غيرالكبمنيعتبرما
كاذمانصفبممرواليهمنالخليفةمفتثرفاستردالمحاسبة،

أجدرنمااآلخرى،لهوتركواحدةمنهاآخذنعليهحتىيملك
أبيسلفهنيقالهاالتيبالكلمةعمهاثهرفيالخطاببنعمر
:نيهقالنقد،األولىاإلعالميةالخالفةدولةكريسالصديقبكر
.بعدهتنأتعبلقد



والجوعسالبق

للجريمةالحيريالمجالأو

وسالمتها؟بالدناسالمعلىحريصوننحنهل

واالضطرابات؟الفتنويالتتجنيبهافيفرغبوهل
منخير_يقولون_كمافالوقايةالجريمة.فلنكافحءاذن
فيوقعتالتيالعنيفةاالنتفاضاتسيرنتبعحينونناءالعالج
ترياءأمةهو:واحدسببسوىلهانجدنكادالالتاريخ
تطمحلماوليستريد،ثمترياءدائمأوالشعوبتأبى،وحكومة

فيالكامنالوعيولهامءاثهسنةوتلكءنهايةوالغايةإليه
إلىوالسيروالتطورالتغيرالىكائناتهابكليدفعهاوالذيالحياة،
مناإلنسانيةانتقلتلتاوالجماعات،األممطموحفلوالأمام،
إذنلواء،اإلنسانلحقوةخفقولماءالمظلمالهمجيةعهد

طالبالدوامعلىوهويرقى،أندائمأيريدبطبيعتهفالشعب
نحومواطنيهابزحفدائمأتتفاءلالرشيدةوالحكومات..حق.

ماالشعبعلىتثريبأيالحصيفةالحكومةترىوالءحقوقهم
هيآاقتوماءحقوقهإلىحداتههموالنظاموالحكمةللعقلدام

تبخلالتيالحكومةأما.النظاماحترامعلىتعينهنفسها
سياستهاوتصدرفيالضرائب،دافعيعلىوالعدلباإلصالح

رر



وحاميةالجريمةخالقةهيتلكبغيض،شحعناالقتصادية
الكبيرةالمصالحأصحابينهاراةةوقنإنها،بلحماها،
الجريمةفيهتترعرعالذيالحيويالمجالليشلونالخاصة
اتقوا:السالمعليهالرسولحديثتندبر)نأحراناوماوتزدهر<
الدماءيسفكواأنإلىدعاهمءقبلكممنآهلكفإنهالشح«

فالشحفانتهكوها.الحرماتينتهكواأنإلىودعاهمفسفكوهاء
علىالدولةشحقبل،منذكرناكماكان<إذاسيماوالوباء،إذن

الضرائب.لهايدفعونالذينرعاياها

أنونعتقدوأمبابها<بواعثهاتكنمهماالجريمةنمقتونحن
فيعبورهامنخيررحلتهتطلمهماجميلزورقفيالحياةعبور
ا.ستغاللنكافحنحن..لحظات.فيالهدفأبلغتناولومدرعة
وبيل.إعصاروكلجاثمةعاصفةكلمهبألنهالفردي

ذلكأجلومنبطنه،فيعقلهلقمتهعلىالقلقالشعبإن
ينكرالآنشذالعقلألن_~ءجاحبجوارتنم•العرب:قال
بأنهاالضميرإلقناعكافيأتفسيرأالجريمةوتفسيرالقضم،غيرفي

جريمة.الواجب

المضحكةالصيحةتلكالمتنمرةالفلسفةهذهأعراضمنولعل
منهوأخرجواالقيصر،بطنشقواروسيا:ثراربهاتصايحالتي

وسخطهمووجدانهمبتفكيرهميتجهوالمفهملنأكلها!الكمثرى
السعيد.البطنذلكفيالكمثرىمخزنإلىاال

أبوهوظهرها<ىىاألرضحملتهمنأجلمنرجلولدينا
زايلتهالذيالمجتمعمشاعريصوعاثهرسولصاحبالغفاريزر

6آ



9كيفبيتهفيالقرتيجداللمنعجبتفيقول:المساواة
سيفه.شاهراالماسعلىيخرج

الذيذلكأتمنىالالقطيمزربأبيالسديدإعجابيرغمإنني
وجدتلووالتفيذالتحقيقييرآخرشياأتمنىوانماتماه،

والجوعبينهايوجدأالهووالعزم،باإلرادةالمجهزةالكومة
شامآل.محيحانهجاانتهجاإذاوذلقادرذلكعلىواناجياع،

تحقيقسوىرسالةفيهممرليىللعكوماتنينيشنحن
تعترمهاالتيالعوائقكلوراحةللسهوب،االجتماعيةالصفعة
المصالحأمحابمنجماعةإذالمقدسة.غايتهاعنوتصدها
الجماعة.هذهأعضاءمنالوزراءبعضيكوذما.وكيراالكبيرة
يلعبوذإنهم..عادلة.محاولةوكلحر،وعيبكليتربصوذ
فدتقترفجريمةكلفيمباشرةمسؤوليةويتحملوذبالمار،
ولوذيحاالتياإلسالميةالشريعةواذوسالمته،المجتمعسالم

نيأهليينشركاءلتعتبرهممصالحهملحمايةاستغاللها
الجريمة.

الجريمة_مقترفنيهابرى>التياآلتيةالقصةتسيرهذاوالى
فيها:المتتببوعوقب

وامترنوامزيةمنرجلناقةبلتعةأبيبنلحاطبغلمةسرة
استونتجريمةأمامنفهفرأىعمرإلىاألمرورفعبجايتهم،

والفيهفغطالواعترافوسارتىسرقةمناإلدانةعامركل

يقضي؟.فبمإكراه،

تعالى:اثهقولتالثمة،نظالمتهمينوجوهملىألقى
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نكاالكسبابماجزاءأيديهمافاقطعواوالسارقةوالسارة9
9اثهمن

ومضىأيديهم،فاقطعقمكثير،ياالصلت:بنكثيراونادى
ياعمر:نادىيبلفهأنوقبلالتنغيذءمكانإلىالصلتابنبهم
راحالذيعمرأمامالغلمانووقففعادوابهم،إليارجعكثير<

منأملقتوجوهأأبصررأى؟فماذاجديد،منوجوههميفحص
أعياهاخرعةوجسوماوبريق<ومضكلفيهاانطفأوعيوناالدم،
جاءفلمابه!اثتونيهؤالء؟سيدمنفسأل:والسغرب،البؤس
أنمممتلقدعمر:لهقالخاطببنالرحمانعبدسيدهم

وتجيعونهمتدثبونهمأنكممنأعلمهمالوالهؤالء،أيديأقطع
لمإذاثهوايمله.الحلعليها)حرمماأكللوأحدهمإنحتى
الناقةصاحبسألثموتزجرك.توجعكغرامةألغرسنكأفعل

سيدالرحمانلعبدقال،أربعمائةقال:تساوي؟كمالمسروقة:
علىألقىأخرىومرةثالثماثة،واعطهاذهبالمتهمين:الغلمان
فاذهبواأنتمأماوقال:معآووحمتهفطنتهمننابهةنظرةالغلمان
لمثلها.تعودواوال

ونيتنهالذينولهؤالءءواآلخرينليناألوفيعمرعلىسالم
..اؤنا.عزمظالمهمبهيسترون««برافانادداإلسالممن

رحمهفيالمجتمعيحملبلجيكيكسرعالمقالهذاوفي
التيالظروفيحتويالذيالوعاءفهوءفيهيقترفجرمكلجنين
سوىفليسالمجرمأماالطريق،لهاوتمهدالجريمة،نشوءتيسر
التنفيذ.آلة



1935بونبو29ظهبر

احتفظالذي(935يونيو29لظهيرالكاملالنصيليفيماننشر
تشريعاتهومنءالساسيةاالستعمارتركاتمنالمغرببه

ائعهدوعنوالسيادة،االستقاللعهدعنبالرغموذلكاالستثنائية
دستوروعن1958فيالصادرةالعامةالحرياتوقوانينالملكي
بالرغمعامة<وبصفةخاصة<بصفةهذا(،970ودستور1962
ميثاووعنالمتحضرة،الدولفيوالمواطناإلنسانحقوقعن

هيشةفي~طةكدولةالمغربتوقيعيحملالذياإلنسانحقوق
المتحدة.اآلصم

حكوماتفسأتالذيالظهيردد0دذلكآنبالذكروالجدير
ونصوصهحيثياتهفيصراحةيتبنىاليومإلىآجلهفياالستقالل
واناالستعماريةالحمايةعهدفيالفرنسيةالسياسةمقتضيات
سثرأربعةفبعدوالشعب<الملكثورةبفضلبالدنافيانقرضت

تطبقالمغربيةالمحاكمزالتمااالستقاللاعالنعلىمرتعاما
آنالتمهيديةمقتضياتهوضمناألساسية،مقدمتهفييعلنظهيرا
الحكومةباليشغلمايمليهاإنماالمغربفيالمتخذةابيرالتا

النظاملحفظتدابيراتخاذالىتدفعهاسياسيةفموممنالفرنسية

»و



الممتلكاتفيوذلك~)إليها(بالنسبةواألمنءواال~ن
بالتعاونالظهير_يقول_وعمآللسلطتها،التابعةوالمستعمرات

المتطلباتتلكأنالمغربيالمشرعرأىالحاميةاألمةمعالوثيق
لها.مالثمتشريعيلبيهاأنتقتضيأصبحتالجديدة

بعدأفيكون،االستعمارعهدمحدثاتمنهذاكانواذا
ءالقوميةالسيادةباسمللتطبيقوصالحابالبقاء،جديرااالستقالل،
واالضطهادالقمعضحايامنبرياءاألضاالوطنيالقضاءوبواسطة

تالميذثالثةمنهمالمواطنينمنلطائفةالمحمديةفيوقعكما
ولغيرهمالضحاياألولشكحقوقد(؟970شتنبرخامسيومصغار
الظهيربذلكومكانوقتكلفيالمهددينالمواطنينمن
:يتساءلواأن_داموكليسكسيفبشعرةرؤوسهمفوقالمعلق_
عهدفيهموهلاالستقالل؟أواالستعمارعهدفيهمهل

حالةفيهموهل؟6958فيصدرتكماالعامةالحرياتقوانين
األمثلةهذهأنشكغيرومنالدستور؟عهدفيأواالستثناء
ألمحمديةكضحاياالمعتقلونمنهم_سواءبةالمغارعلىتتوارد
السيففيسقطالشرقتنقطعأنباستمراريخشونالذينأوأخيرا
يحظىالذي(935يونيو29ظهيرجراءمنؤذلك_رؤوسهمعلى

والحرياتاالستقالل،عهدفيحتىباالستعمالويفوزبالحياة،
.وحاضراماضياالقائموالدستورءالمقننةالعامة

عهدعنالموروثالتشريعأنعلىدليآلالظهيرذلكويقوم
ولهذاومراسيمه،قوانينهمنكثيرفيسليمغيرتشرمنمتعماراال
يبادرأناالستقالل،إعالنفورالواجبات،أوجبمنكان

لتطهيرهالتشرييذلكمراجعةفيالجدإلىالمقاربةالمسؤولون

رر



وانهذايتحققلمماألمرولكنالجديد،العهدمعيتالءمالمما
بقيتوهكذاءاالتجاهذلكفيالجهودبعضأحيانأبذلت

العهدفيالحالكانكماالتشريعفيمندثةاالستعمارمخلفات
وماكانالذي(93اليونيو29ظهيرهذاعلىدليلوخيرالبائد،
وساثلأفظنمنووسيلةالمواطنين،رؤوسفوقمملتأسيفافتىء
واالضطهاد(~).القمعسياسة

المقالفيييروهوالمؤلف،مغطوطةفي1575يويو25ظهيرنصنجدلم)3(
(.26والصحيفة)1535يرليوز5(بهالمنشورالرسميةالجريدةعددالىالتالي



فيكاناالستعمارزمنالغاشمالحكمأنالمعروفمن
االحتالللسيطرةالخاضعةاألقطارجميعفيكان~كماالمغرب
القوةيسخركانولهذاسياسته،فيجاثرآظالماحكمأ~األجنبي
ءغايتهوادراكسيطرته،لفرضالتشريعمنهاالتيالوسائلوجميع
مصلحته.مةوخل

وعقابهوتسخيرهالشعب،إخضاعفييعتمدكانأنهذلكومن
وليستعامة،صبغةالظاهرفيتكتيوتقنيناتتشريعاتعلى
علىالمغلوبالشعبعلىإالتطبقالقوانينإالالراتعفيهي
المقهورالشعبيجعلالشاذةالقوانينمنالرهطوهذاء~مره
يقاسيعاديةحالةإليهبالنسبةهياستثناءحالةفيدائمأيعيش

وتؤلفوخضوع«وذلةقهرفيوأخطارهاوأهوالها،شوورها،
االستعماربهايتسلحالتيالفتاكةاألسلحةالشاذةالقوانينتلك
منضحاياهضدإليهااللجوءأرادكلماالقمعميامةشي

أمرهم.علىالمغلوبين

بلكميآمعماراالمهديالتروكاذالمغربوي



خدمةتستهدفكانتالتيالجائرةوالنصوصالشاذة،القوانين
ءعامةبةللمغاربالنسبةوالقمعوالحرمان،الضغط،مياسة

خاصة.منهمالمناضلينويلترطيبين

الفتية<الوطنيةالحركةتيارصدعناالستعمارعجزلماوهكذا
قوانينإصدارفكرفيبأسها،ويخثىضغطها،يعانيوأمبح
وكيفشاء،متىوالبعلثىالقمعخططتنفيذمنتمكنهجائرة
شاء.منوضدشاء،

وتقديمهامطالبهابإعالنالوطنيةالعركةقيامعقبوهكذا،
ريع27بتاريخظهيرصاروفرنا،المغربفيالحكومتينإلى
قمعباسم6935يونيو29موافقهجرية(354األول

الواجبباالحترامألمسأنواعوزجرللنظام،المخالفةالمظاهرات
5بعددالرسميةالجريدةفيالمثبتالعنوانهذاوتحتللسلطة،
فييقولالذيالمذكورالظهيرنشر726صحيفة6935يوليوز
الحكومةاتخذتقليلوقتمنذوالمقتضيات:لألسبابعرضه
تدابيرلسلطتهاالتابعةوالمستعمراتالممتلكاتفيالفرنسية
فيواألمنوالطمأنينةءالنظامحفظعلىوحرصامالثمة،
الملكجاللةفإنالحاميةاألمةمعوثيقبتعاونوذلكءالمملكة
لها.مطابقأتشريعأحتمأتقتضيالجديدةالمتطلباتهذهأنرأى

البقاءلهكتبالذيالظهيرمنالحيثياتهذهبذكرهناونكتفي
كانتالحيثياتتلكأنمالحظتهتجدروممااالستقالل.عهدفي
االحتالل،نظاممنمبرراتهاتستمد_الباثاالعهدفي_

منأحسننجدالعليهاوللحكماألجنبية<والسيطرةواالستعمار،



عله.سؤالفالأملهعلىجأءمن:العربىالمل

سياسةكانتاألصحعلىأوالجناية0«دالحمايةدسياسةأنذلك
تحملوقدوانتقام،وبطشوقمع،وعسفواضطهاد<ظلم

يحصىواليعدالماالسياسةتلكومكرأذىمنخاصةالوطنيون
أوومعنويتهمإيمانهممنينالأوعضدهمفيهذايفتأندون
نحواألمامإلىقدماوالسيروالتضحية،الكفاحطريقعنيثنيهم
منكانولقدواالستقالل.التحريرهوالذيالغاليالهدف
الحريةشمىالمغربعلىتشرقالأنوالضروريالطبيعي

ويضمحلاالستعماري،التشريعذلكيتالشىحتىواالستقالل
التشر،ذلكومنعين،بعدأثرأويصبحاألجنبية،السيطرةمع

الوطنيةالحركةعنفوانفيصدرالذيالمذكور«دالظهيرددالباطل
فاستعملتهوالعدالة،والحرية،الحق،سبيلفيوكفاحها
الذينالرجالمنوهماألحرار،الوطنيينضداالجنبيةالسلطات
عليه.الثهعاهدوامامدقوا

عهدوعلىاالستقالل،بعديكنلمذلكمنشيئأولكن
والحكمالوزارةكراسيعلىتعاقبتالتيدالوطنيةد»0الحكومات

بالدنا.في

االستقالل_عهد_فيالمغربيةولةاللاحتفظتوهكذا
صالحةكأنهاموروثةتركةاالستعمارخلفهاكثيرةبتشريعات
بالنسبةالمغربفيشيثآكأنواالستعمالبالتطبيقوجديرةللبقاء،
والحكمءباالستقاللاالستعمارتبدلوانيتبدللمللشعب
استنادأحقهفييقالأنيمكنالذياألهليبالحكماألجنبي



:العربيالشاعرقالهما_التشريعذلكواستمراربقاءعلى

عضاضة.شدالقربىذويوظلم
المهندالحساموقعمنالموءعلى

هوتشريعمنالمغربيةالحكوماتموقفهوذلككانواذا
دائمأكانمنهموقفنافإناالستقاللعهدجبينفيوصمة

مجالوتئهيردائغائه،والمطالبةبه،والتنديدله،االستنكار
لموقننا.بكشالووصماته،وآضراره،آثار»،منالمغربيالتشريع

مايسثالثبتاريخالحكومةإلىمذكرتنافيوردمانقتطفمنه
بالنص:قلناذلكوفياء958

خلفتهالذياالستعماريالتشريعبإلغاءبالتعجيل(مطالبتنا
فيوالمغاربةالبالدمصالحمعيتنافىوالذيالمغربفيالحماية
جميعبإلغاءالتعجيلفينبغيءواالستقاللوالسيادةالحريةعهد

بةالمغاروحرياتحقوقاالستعماربهاقيدآوألغىالتيالقوانين
عليهم).المفروضةاألجنبيةالعبوديةزمن

المرحومالملكجاللةبفضلبالنجاحتكللتفقدمطالبناآما
ميشاةإصدارسبيلفيالمبذولةلجهودناونتيجةالخامس،محمد

(5بتاريخالحرياتهذهقوانينصارتوفعآلالعامة،الحريات
فيحاليأالعملبهايجريالتيالقوانينوهيء6958أبريل

نافذالوجود،قائمبقي1935يونيو29ظهيرأنغيرالمغرب،
قوانينمعفقطيتعارضالوهوومناسبة،حينكلفيالتطبيق
نصوصمعالتناقضكليتناقضبلوروحاءنصأالعامةالحريات
حقوقفيهتأكدتالذيالدستورهذاوحاضراءماضياالدستور



االستثناء<<د«حالةكذلكمعهاختفتوالذيالمواطنين،وحريات
المذكور،كالظهيراالستثنائيالتشريعمعهايختفيأندون

قانوني،ونظامتشريعي،وضعفييعيشالمغربأصبحوهكذا
المطلق.التامالتناقضأساسه«ستوريومجال

ظلفيوسياستناحياتناعنالمتناقضاتجميعتنتفيفمتي
؟.1970«ستورعهدوفيالعامة،الحرياتقوانين

شيآبأيمغلوآلليبقىاالستثناء<<أدحالةيودعلمالمغربإن
للقمع،الغاشماالستعماروسنهأرادهكمااالستثناءتشريحمن

البالدتلكيعدلمالمغربإنذلكوقبلواالنتقام.والبطش،
أصبح،بلالحماية،باسماالستعمارلسلطةخاضعةكانتالتي
مبررفأيقومية،سيادةذاتمستقلةدولةعامأ،عشرأربعةمنذ
وغاية؟وروحأ،نصأ،استعماريد0ددظهيرأوقانونأليهذامع
وباسموالمواطن،اإلنسانحقوقباسمالسؤالهذانطرحإننا

وقوانينالملكيالعهدوباسموالسيادة،االستقاللحقوق
القائم؟الدستورباسموأخيرأ،6958فيالصادرةالعامةالحريات
كانتالذينفسهالدستورهذاعهدفيالحكومةستفعلفماذا
االستثناء<حالةمناالنفالتمنالشعبمكنأنهاألساسيةميزته
الشبإنيمقراطية؟اللوالتجربةءالدستوريةالحياةإلىوالقودق

لمرصا«.لبا



النموأزمأ

إألاألياممعتزدادالعامةأزمةيعانيالمغربأنشكال
يسمىماإلىوحقيقتهااساسهافيترجعوهيوخطورة،نفاقما
إليهآلتماإلىترجعكماالمتخلفة،البالدفيالنمو<<«أبأزمة
بينالتوفيقفيذرمعفشلمناالستقالل،منذالحكم<تجارب
التحولومتطلباتالتطورمقتضياتوبينالماضيوتقاليدعقلية
مسيرتهفيوانطلقبحريته،ظفرأنبعدالمغربيالمجتمعفي

المخيالت<فياألمانيترسمهكماالمستقبلنحوالحثيثة
الوالتيومحرومةمغلوبةكانتطالماالتيالنفوسوتتعشقه

وتضحية.ثمنمنكلنهامهمامبتناهانيلعلىصبراتجد

العصرتياروبينالماضيتياربينالقائمالصراعيحتدموهكذا
يقالالتيالشعوبإرادةيجسمألنهرفوهوتيارجاءالمستقبلأو
وثبةيشخصكمااثه<إرادةمنألنهاتقهروالتغلبالإنها

أرضاخمنواالنعتاةالتحررطفرةفيلتنتقلالصاعدةاألجيال
إليهوتتوقمتجددة،حياةمنإليهتطمحماإلىالمتالشيةالماضي

ومكاسبالفضاءعصرمتطلباتيسايرمتطورمستقبلمن
البشريةاألحالمبعضبنجاحتحققأضحتالتيالتكنولوجية

_ر



وقدرتهاإلنسانيالعقلعبقريةعلىالدالةوالخوارقوالمعجزات
.السريعوبالتقدمالكشاف،بالعلم

وبطيوسرعةبجداالنطالقإلىألساعيةالصاعدةاألجيالون
التماسإلىمدفوعةنفسهالتجدالمنشودالمستقبلنحوالمراحل
التيالقوةون0األمرلزمانالثورةفيهابماالوسائلبكلمطالبها
منأكثرتستطيعالالمرسومةآمالهانحواألجيالوثبةوقفتحاول
_والحقهذاولكنمؤقتة،وبكيفيةالشيآبعضسيرهاعرقلة
منبعضهميعتبرهممانهاثيآالتخلصفينفعأيجديال_يقال
.العصريالمجتمعوأمراضآفات

الحاضرةأجيالهحركةلتشذيكنلمالمغربأنالمالحظومن
مناألخرىالمجتمعاتيهزعماالمفضلةوالحياةالتقدمنحو

فيسعياوالمحركالمحوربدورفيهاالشبابيقومووثباتفورات
.أسعدومستقبلءأفضلومصيرأرغد،وعيشءأحسنغد

أهميةأدركنااألمةنصفيشلالمغربيالشبابأنعلمناواذا
تقلباتمن_شيآكلعنوغمأ_القوميالمجتمععنهيتمخضما

وقبلاألصلفييرجعهذاكلأنالبيانعنوننيءوتطورات
البطيآالتطوروبينوالجديد،القديمبينالصراعإلىشيآكل

يجدلمالذيالطموحالمتحركالمجتمعفيالسريعوالتحول
واالزدهار.والنموالجدةحياةنحوالقاصدةطريقهبعد

تلكيظهر_~فيماتدركلمالمغربسياسةأنالمؤسفومن
بينللتوفيقاألمرأولمنجادةفتعملاإلدراكحقالحقائق
وأنظمةتقاليدمنبالبقاءجديرصالحبكلاالحتفاظضرورة



طبقأالشاملالجوهريباإلصالحاالنطالقحتميةوبينالماضي
أيوتجديديتغييريبطبيعتهإصالحوهوالعصر،لمناهيم
السلميةبالوسائلتحققسواءوثوريانقالبيبلوجريءىجذري
تعذرماإذاواالنقالبالعنفبوساثلأووتنظيميةتشريعيةمن

االستجابة.وقلةءالبطأووالرفضالتصلبنتيجةغيرها

اضطراباتمنأخرىبعدمرةالمغربفيسحاثماإن
محاوالتبمجرديقسرالأنينبغيالدولةأمنعلىومؤامرات
فيأوحاسدين،خصوملدنمنالخارجفيمدبرةأوطائشة
بلأخرى،تارةللغيرومسخرينتار»<محرضينبواسطةالداخل

هوماإلىآسبابمنإليهترجعفيماتربحاألحداثتلكإن
ويحركيغذيالذيالفكريالتياروهوغورأ،وأبعدعمقأأشد

بشتىوالمتطلعةالعامةاألوضاععلىالواقعفيالساخطةاألجيال
الجديدالمجتمعباممعقبعلىرأساقلبهاإلىالومماثل
بصرامةوردعهالقمعبقوةالتيارذلكمجابهةفإنولهذاالمنشود،
التأثيرعنتكونما.عجزفهيلز~إنمحاولةإالليسالقانون،
إالالتشخيصبعدلهدواءالالذيالداءباستئصالوالجدوى
حتىالعانيالمجتمعجسممنجرثومتهتمتلعجراحيةبعملية
جديدكمجتمعيقيناوالسالمةحقأالصحةعلىمتوفرايصبح
حكومةوكلوالتطور.العصرلروحمسايرتهبغضلللبقاءصالح
ومسكناتمحاوالتعلىالمجتمعأمراضمعالجةفيتعتمد
االختالفيتهمةمؤكادنفسهاتعرضإنماوالقانونبالقوةالقمع
مطالبورفضالبالد،فيالحيةالقوىومعاداةءالشعبمع

علىالدليلبذلكتعطيكماءوالتحولالتقدمفياألجيال



المستقبلنحوالجارفالتقدميالتيارأماموعجزهاضعفها
اللماإالاألمرآخريؤديأنكلههذاشأنمنوليسالمأمول،
ماضيأالدولتجاربفيهذاعلىاألدلةأكثروماعقباه،تحمد

وحاضرأ.

الرمادتحتملتهبةالنارتتركالقمعسياسةأنالمحققمن
بحملةالسياسةهذهتعززدعايةوكلالعواقب،وخيمةإذأفهي

ومروجيهاوأنصارهاالهدامةاألجنبيةاإليديولوجياتفتتهمالتفسير
وأنظمته،تقالياهعلىوبالتحريضالمجتمع،فيالفتنةبإثارة
باألسبابتعترفدعايةهيإنماومقدساته،قيمهمنوبالنيل

بلة،إالالطينتزيدالبلنفسها،إالتغالطوالونتاثجها،
لحقيقةخاطىءتقديرإاليمليهاالوهينغمة،إالوالطنبور
وفاثال،عقيواأسلوبأإالتعدوالالبالد،فيالمتأزمةاألوضاع

الفاسد،الوضعوتصحيحالحرجالموقفعالجفيوآ~ا،أوال
الحكاممنيعتبرلمنعبرةذاتالمجالهذافيالدولوتجارب

والسياسيين.

البأنهتقتنأننظرنا_فيالدولة_علىيجبكلهلذلك
القمعبقوةسطحيأمنهالتخلصتريدمماالتخلصإلىسبيل

جرأةبكلالعامةالسياسةبمراجعةإالالقانون<وبصرامة
الدولةفيالسيآالوضعلتصحيحوسرعةبجدوالعملوشجاعة،
الجوهريباإلصالحتهدفجريثةرشيدةسياسةونهجوالمجتمع،
العصر،لروحمطابقجديدفجتمعخلقإلىالعاماالنقالبي
الغازية<التقنيةمكاسبمنبحظهوآخذالعلم،لتقدمومساير
القيادةوتحتوالشعبالملكلثورةالجديدالطورنطاقفيوذلك



حازمةءواعيةمخلصةنخبةحولهومنالملكلجاللةالسامية
البالدفييروتقلثقةبكلجديرينأكفاءجددرجالمنعاملة
.أيضأالخارجوفي

الذكر،اآلنفةلألسبابذلكمنمناصال.نهالمعتقلومن
أنوهيفرضا،نفسهاتفرضأخرىحقيقةبسببوخصوصا
ذاتثوريةأنظمةتحكمهمتخلفعالممنجزءايعتبرالمغرب

إنبلانقالبية،وأساليبوسياساتومذاهبإيديولوجيات
والروابطالجواربحكممتصلبلجهةكلمنمحاطالمغرب
ومتعاونةومتجانسةمتفاهمةثوريةوقياداتحكوماتذاتبدول

يوجدفالمغربممكن،حدأبعدإلىالظروفحسبومتواطئة
معرضفهوءهائجبحرفيعائمةجزيرةوضعفيإليهابالنسبة
آلخرحينمنفيهيحدثمالكلوكذلكالطبيعيةلمؤثراتهدوما
المغربأنهذاومعنىواالضطرابات،والتموجاتالتقلباتمن

ومداوندىرطوبةالطقسهذاضغطمحتيعيش
بعزلته،راضيأالموقفهأايستطيبأنآأبليجديهفال
يجديهالكماءحولهمنيجريبمامبالغيروضعيته،عنغافآل
واالنياتالالح،نفساستعمالبغيرويتقيهذلكمنمحتميأن
إصالحيةوخطةثوريةإيديولوجيةسياسةباتخاذالعصر،يارمع

نطاقفيهذاوكلءراةجايأمجتمعنحوبالمغربتسيرانقالبية
فيالشعبمعالتحمأنلهسبقالذيالمنوبيالملكيالنظام
جديدمنالشعبيقودأنعلىقادرفهوواالنعتاق،التحريراثورق
االنبعاثثورةطريقفي

المغربفيالساعةمشكلةأوالمشاكلمشكلةفإنولهذا

_،



ذاتالمشكلةهذهلحلوالسبيلآخر،شيآهيأكثرهماسياسية
بعناصرهاجديدنوعمنحكومةاقامةهوغيرهاعلىاألسبقية
تكفلالتيومسؤولياتهاوسلطهاواختصاصاتهاوآنظمتهاوأسسها

مجالفي(ليهاالمسندةالكبرىالشاقةبالمهاماالضطالعلها
المذكرةوفيوالمجتمع.الدولةمنلكلالجوهرياإلصالح
علىجوابأ(965أبريل20فيالملكجاللةالىالمرفوعة
األحزاباستشارةعلىالمعروضةالملكيةالتوجيهيةالمذكرة

المنشودة،الجديدةالحكومةنوعفيالقولفصلناقدوالمنظمات
الفسادعلىالقضاءتوجد__بعدماالحكومةهذهبهتضطلعومما
الملكيالخطاببهنددوالذيالدولةبجهازيفتكزالماالذي
خاصة،بصفةهذا(،97~غشت2~ذكرىبمناسبةالكريم
فيجايأعهدفاتحةالحكومةتلكقياميكونعاهةوبصفة
وذلكسابقمثالغيرعلىوالتنظيماإلصالح~هوءالمغرب
التيالثورةهذهالجديد<طورهافيوالشعبالملكثورةباسم
االستعمار،منالوطنفحررتةالمعجنقبيلمنكانماحققت
والبناء،الحرية،عهدفي~ةتظلآنيجبوالتي

اليوملحدفعلنابها_كمانحتفظفالوالتجديدواإلصالح،
أنيجببلالوطني،تاريخناذكرياتمنعزيزةذكرى_كمجرد

علىكثورةاإليجابيالمشمولويعطاهاوالقوة،الحياةاليهاتعاد
والتنمية.اإلصالحمجالفيجبارةوكانطالقةوالتآخر«الفساد

أدثورةالجديدطورهانيوالشعبالملكثورةتكوزوهكذا
ءدد)>»(ه»ء»الجميع<<ولمالحاألسفلبماندةاألعلىمنباردة
~ذ~أ)د»ه»د)أه4»د»د»ء)»»ذ)ءءء»ده«أمةأماهءهاددط



االنبعاثطرقفيقاصدأتوجيهاالبالدلتوجيهالفعالةاألداة
والنجاة.

خطرفإنيقالكماالحديدإاليغلهالالحديدكانوذا
سلوكبمجردويهزميقاومأنيمكنالالمستوردةاإليديولوجيات

الفلسفاتعصرفيذلكيتموانماءبالقانونأوبالقوةالقمعخطة
فيالتارعهووأمضىأقوىبسالحالثوريةوالمذاهبءالسياسية
وأجدىأثرأ،وأبلغفحوىأفضليولوجيةبإيلومقارعتهامجابهتها
إيديولوجيةكلومعارضةمواجهةعلىتقارالتيفهينفعأ<
المجتمعفيلترويجهامحاولةكلواحباطإخراجوعلىدخيلة،
السبيل.هذافيجهودمنالداخلفيأوالخارجمنبذلمهما

_الجديدةمرحلتهافي_والشعبالملكثورةتستطيعفلكي
الطريقوسدءالمستور«ةالثوريةيولوجياتاإليلوجهفيالوقوف
أخطارهاتسربمنخاصةوالشبابعامة،الشعبوحفظأمامها،
المذهبيةالثوراتبأسلحةتتسلحأنمنلهامناصالإليهماى
ثورةعلىيتحتمهذاأجلومنوعمأل.ومنهجاءءفكرةالعصرية
األسسعلىتقومأنجديدمنبعثهاحركةفيوالشعبالملك
:األتية

مننابهةتكوزمالحةانقاليةإيديولوجية()5ةه15(ءأ».ا
اآلميلةتيماومنالحضاري،تراثاومنالقومي،واقعامميم

الخالدة.

ملبمنمتمدومؤجلمعجلبرنامج)9د(ء__»»«ه.2
إلىالراميةالقوميةلمطامحاومسايرمجتمعافيالقائمةالمشاكل

ر_



بأوضاعواباالهاالفاسدةاالجتماعيةلألوضاعشاملجوهريتغيير
.ومعنىخسآالعصرحياةتالثمسليمة

صالحقويمحكمأداةتكون~وآل~)2~أهاه5~6(~«(5ا~3
.المثلىاإلصالحيةالسيامةخدمةفي

علىالعملتتولىمنظمة~~قوة)7ء»»ههأ)أ(ه(ء»ه_4
هيتلك.الرشيدةوميامتهالجديدالعهدلصالحالشعبيالصعيد
والشعبالملكثورةإليهاتحتاجالذياإليجابيالمشمولعناصر
مامحتوياتتفصيلإلىاآلنداعيوالءالجديدةحياتهافي

مافإذاءفحسباإلشارةسبيلعلىالرئيسيةالخطوطتلكتحمله
ذلكأنإلىالنفوسواهتدتءالهممونشطت،العزائمصحت
وخباطالقوميةالمطامحلتحقيقسوا»طريقوالءالطريقهو

إلىتسربهاعنالسبلوقطعءالمستوردةاإليديولوجياتمجادالت
منالمغربيةالبيئةسالمةوتحصينوبأخرى،بكيفيةالداخل
المجتمععناصرلمختلفالمعنويةالوحدةوحفظأخطارها،
اإليديولوجياتتلكجراءمنبسوءتصابأنمنالقومي
التواقةالمغربيةاألمةحياةفيالمبينالفتحهوذلككانءالدخيلة
.أسلمومصيرأفضل،غدإلى

سبقمسألةأمبحتالمذلةبأنالقولالمبالغةمنوليس
وخدمةأنظمةلفرضوعالنيةسرآيدورصراعفياألحداث
.فاتنةومغريةماكرة،ساحرةإيديولوجياتوباسموراءمنمصالح





الحدودحوادثحول
حولهاوالجزاثرالمغرببينالقائموالخالف

•1963•نوفمبر





الحدودعلىالجزائرمعنزاعهفييواجهالمغربإن
وسوريا،وكوباءمصر<هيالدولمنكتلةالمغتصبة<واألراضي
الخفيةالدولمنوغيرهاوغينيا،الشيوعية،والصينوالعواتى
الشيوعيةكروسيا

المتكتلةالدولهذهيواجه9المغرب.نالواضحومن
كذلكيواجهبلالجزائر،معبالحدودخاصخالفلمجردضد»
أهدافذاتمذهبيةمعركةالوسائلوبكلالميادينجميعفي
أبرزبماعنهااإلعالنوغيرهموالمصريونالجزائريونتولىجلية

كوطنومصيرهالمغربعلىمدبرةفتثتماالتيالكبرىالمؤامرة
.ونظامودولة

هؤالءضدالمعركةيخوضأنالمغرباستطاعواذا
فليسخاسرين،.عقابهمعلىيردهمو.نءوالمعتدينالمتآمرين
عنتخلواوأنهمالمبيتة<خطتهمعنارتدواأنهمهذامعنى
مصرفيويصدرينشروما_يزالونماإنهمبلوعاوانهم،تآمرهم
المؤامرةتنفيذمواصلةعلىالعزميصممون_هذاعلىدليلخير

وتدخلالحدود،علىالحربوقفشأنمنوليسوالعدوان.



الالمواتوارالهدنة،استمراريكفلالذيباألمراإلفريقيةالدول
كلإذالمغتصبة،واألراميالحدودعلىالراعوتسويةالدائم،
العرفيةبالتاثجتأتيالتدمحاولةيكوذأذيعدوالهذا

ل!مغرب.

اإلفريقيةالوساطةإلىيطمثنأنللمنوبيمكنالولهأا
ا~و:نخطرمرابعاداألساسية»المشكلةحلفيعليهاويعتمد
عليه.

وهويواجهه،الذيالخطركلللمغربمحيتههناومن
بجميعوالدبلوماسيةوالسيامة_0الحوفيالجزائرمعدولتكتل

وهوفحونفسه<األكبرواجبهلهيتضحكماواإلمكانيات،الومماثل
فيونظامهودولته،و.متهدوطنه،عنالمشروعا~فاعواجب
والمستقبل.الحاضر

فقط،نفسهعلىيعتمدأنيمكنهالهذافيوالمغرب
هوهذاكانفإنوامكانيات،ووساثلوجالمنلديهماوعلى

كللمواجهةيكفيالقافإنهالنفس<عنااقاعفياألساس
ونظامها،وأمنهاالبالدسالمةوتأمينعدوان،كلورداألخطار،
قبضةفيمنهايزأا_الماواستوجاعومصالحها،حقوقهاوصيانة
النيو.

يفيدقدالدوليةالمنظماتإلىاللجوءكذلككانوإذا
فبسببباطآل.ويبطلحقايحققلمافإنهالشيء<بعضأحيانأ
فيماجدياينكرأنالمغربعلىيتحتمكلهااالعتباراتههل
منيمكنمابجميعكيانهويحميأزره،ويشدءجانبهيقوي



يجبهذاأجلومنوالخارج،الداخلفيواإلمكانياتالوسائل
كماالدائمة،الوطنيةمصلحتهغيرشيآأييعتبرالأنعليه
المجامالت«00العواطفسياسةعنيتخلىأنعليهيجب

المغربجربقدوباطلةفاسدةسياسةفهيواالهواءوالخياالت«
أخطاء،منفيهاماكلالحاضرفيكذلكويجربالماضيفي

والعراق~وسوريا،ومصر،الجزائر،قضيةوماوآفات،وشوور،
السياسةكلوبطالنفسادعلىقاطعدليلإالوغيرهاوغينيا،
وانهسوا»،دونالبالدبصالحتتقيدوالالواقع،علىتعتمد
جرىمابكلالمغربيتعظالأن،السياسيالعمىمنليكون
القاسيةالتجارببكليعتبرالوأنوتقلبات،أحداثمنويجري
تجاهوغويرقعاطفيةسياسةجراءمنيزالوماتحملهاالتي
خاصة.الشرقيينوحلفاشهااثوالجز

الخارجيةالسياسةمغيبرضرورة

وابدالهاونهاثيا،كليةالسياسةهذهلنبذاألوانآنولهذا
الوطنية،الواجباتسياسةهيرشيدةحازمة،واقعيةبسياسة

وكلهاالسميمة،المغربيةوالمصالحالقومية،والمسؤوليات
وميادته<المغرب،وحدةلضمانةالوسائلكلباتخاذتقضي

غيرها.~يالكانإنبالقوةأذىكلمنواستقالله

يواجههالزرالخطيرالوضعحقيقةفيالنظرأمعناواذا
إليهبالنسبةالنفسعنالمشروعالدفاعمسألةأنتبين.لناالمغرب

شيآكلقبلهيبلفحسب،«بلوماسيةسياسةمسألةليست
أجلومنلنفسهيوفيأنالمغربعلىيجبولهذاءقوةمسألة



وسائلهامنيمكنهاوأكثرالقوة،منيمكنماكلالوطنيدفاعه

ميدان.كلفي

سياستهفيالنظريعيدبأنالمغربعلىيقضيوهذا
تتطلبهالذيالتغييرمنيلزمماكلعليهايدخلو~نالخارجية،

منللمنوبأصبحمامعيتفقوالذيوا.حااث،الظروف

القومي،الترابوصيانةالوطني،الدفاعمجالفيضرورات
.الياسياالستقاللوحماية

المغربلسياسةأساسيةمراجعةقلنا،كمايحتم،هذاوكل
العليالمصالحناومالثمةالمغربي<للواقعمطابقةوجعلهاالدولية،

األحداثتجاوزتهاقدالسياسةتلكألنوالمستقبل<الحاضرفي
منوراءهاوماالجزائرمعالنزاعبسبببالمغرباليومهيكما
والغرب.الشرقفيوالعدوانالعداءدول

إلىمضطرآأصبحقدالمغربأننرىأوضحوبعبارة
جديدة،أسسعلىواقامتهاالخارجية<سياستهبتصحيحالتعجيل
عنالمشروعالدفاعواجبيتطلبهاالتيهيحقيقية،وأهداف
سياستهالمغربيستمدأنيجبوحده«ومنهفمنهالنفس،
مواجهةعلىوقادرآاألحداث<مستوىفيليكونالجديدةا~ولية
إلىسبيلمنوليسمغير،عدوكلومقاومةخطير،موقفكل

عنبلأصدقاثه،عنالمغربيبحثأنإالنظرنا_فيهذا~
أنهز>ومعنىاليوم.للجزائرمثلماوالحوبالسلمفيحلفاثه
الجزائر،معمتكتلةدولتجاهوحدهيبقىأنيمكنهالالمغرب
وعليهوغيوهاءالحدودعلىمعهنزاعهافيالحربيةوساثلهابكل

~~



وأمكانياتوساثلكللفسهيوفيأنللمغربالضروريفمن
تيسيرإلىسبيلوالمليه<والمعتدينالمتآمرينفدعنهالدفاع

نيمصلحتهمعمصلحتهاتتفقصديقةدولمعبالتحالفإالهذا

هيهذامنالمغربتمكنوسيلةو.جدىمعأ.والحربالسلم
ا9دء)ء«أ(»)دأدده0ءء.المتبادلالعوذمعاهداتيبرمأذ

أذوينبفيالنفى<عنالمشروعالدفاعحقباسم)~_.0(ءااء
والتضامنالعونتادلأساسعلىالدناعيةالمحالفاتهذهتقوم

.الوطنيالدناعمجالفي

أخرى<ضدكتلةإلىسينضمالمغرب~نهذامعنىوليس

حدةعلىمعهاليتفقالدولبعضسيختارأنهاألمرفيماوكل
تكونثنائيةمعاهداتأساسوعئىالنفسعنالدفاعأجلمن

ائمغربداممايجوزأمووهذاسليمة،تكونمابقدرإيجابية

بماالفنيةالمعونةمجاالتفيالصديقةالدولمنالعونيستمد
فأماموسيادته.الستقاللهالتام:الحترامنطاقضمنالعسكريةفيه

واحتماالتطوارى،منيفاجىءقدماوتجاهوتطوراتها،األحداث
يرتبطوأنالحقيقيين،أصدقاثهنحويتجه.نالمغربعلىيجب

الجغرافيةوضعيتهتقتضيهلمانظراالحلفبروابطمعهم
القوميةالسلميةووجهتهالجديدة،االستراتيجيةوخطتهالسياسية،

دفاعيةبمعاهداتالترابطإلىحتمأبهيدفعهذاوكلءوالدولية

طارق(جبلوانجلتراالمتحدة،والوالياتكإسبانيا<دولمع

أمرمنيعفيهاالدولهذهوكلنفها،وفرنساالبحرين)،ومجاز

األبيضوالبحراإلفريقيالشمالغربفياللمعنالدفاع
.والعسكريةالوجهةمنسواءالمغربيعنيماخاصةالمتوسط

م.



علىيتحتمولهذااأليديولوجية«أواالتتصاديةأواليامية
األحالفتلكتحقيقنحوجهودهاتوجهأذالمغربيةالدبلوماسية

نيالمغربيقويمابكلليرحبالعبواذالوسيلة،وتبرر
العكريينالغبراءمتاولهنيويجعلالوطني،الدفاعمجال

لحمايةصديقةدولمعالتعاوذمنويمكهوالذخاثر،واآلسلمة،
.وبحرأوجوآ،برآ،واذالعدولوداللم،

وكوبا.ومصر<ألجزائر،علىتمامأينطبقوهذا

«»



بقطعوغيرهاوفرنساالمتحدةالوالياتتطالبأن_2
تتعملالحتىوالجزاثرمصرعلىواالقتصاديةالماليةالمساعدة

.المغربضدالحربفي

وكوبامصربحملخاصةاإلفريقيةالدولتطالبأن_3
الجزائر.منقواتهاسحبعلى

الدوليةالعالمحكمةإلىالحدودقضيةترفعأن_4
هذهجدأيفيدوهذاالقانونية،الوجهةمنفيهالتحكمبالهاي
.واإلفريقيالدوليالمجالفيالقضية

التفصيلمنءبشينظرناوجهةعنتنحدثأنلناكانوإذا
بالنسبةالساعةبرنامجبمثابةتكونعمليةباقتراحاتندعمهاوأن

يتخذأنبهالقيامفيالحزمومنالواجب،مننرىفإنناللمغرب
:يليفيهاإليهنشيرالذيالمنهاجوطننا

االئبرنامج
العسكري:الميدانفي

اعتداءكللصدنوعهاكانآيأالفعالةالتدابيرجميعاتخاذ_(
وتوفربمثلها،إالتقابلالالقوةألنبالقوة،الترابعلىجديد

وقدالمعتدين،معنيثبطآنإالشأنهمنليسالقوةعلىالمغرب
يفهمالمنأنكمااستعمالها،عنيغنيقدالقوةإظهارإنقيل:
هوماإالمعهينفعالالقوةبلغةإاليتحدثوالالقوة،لغةغير
همالمغربخصوممنلفهملفومنوالجزاثريونقوتهمنأشد
التجارب.وأثبتتهالحوادث،عليهدلتكماالنوعهذاينطبعأ
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الفعالة:التدابيرتلكبينومن

السالححملعلىالقادرينالمواطنينجمعتجنيد_أ
الوطن.عنالدفاعفيبجانبهأوالجيشضمنوالمساهمة

بإحصاءاألقلعلىفيعجلالعامالتجنيديمكنلمإذاوحتى
واالنضمامالسالح،لحملبالتدريبواعدادهمالمواطنينأولشك
الحاجةعندالجيشصفوفإلى

الفرنسيالجيشينمنالمغربيةالقواتجميعسحب_ب
الوطني.الجيشإلىوضمهاواإلسباني

فيالجيشلمساعدةالمدنيينمنالمجندينمخيوادإعل_ت

الوطني.الدفاعمهام

الخدمةبتطبيقيعجلآنالمغربعلييتقينةأكوبصفة
علىيفرضالذيالدستورفيلماتنفيذأاإلجبارية:العسكرية
الوطن.عنالدفاعفيالمساهمةالمواطنينجميع

األسلحةبجميعنطاقأوسععلىالمغربتسليح_ث
وتكوينفيها،تستعملالتيالمناطقحسبوتنويعهاالحديثة،
مختلففياالحتياطيةواألسلحةءوالذخيرةالمؤونة،مستودعات
والذخيرةاألسلحةمصانعبإقامةوالتعجيلالعسكرية،المناطق
المغرب.«اخل

وتشجيعوخارجه،المغربداخلالجيشىإطاراتادإعل_ج
آنيجبالتيالحربيةالمدارسفياالنخراطعلىالشباب
.والتدريبيالغنيمستواهاويرتفعوتتنوعتتعدد،

»~



للتدريىسواءالعكريينالخبراءبعاتاستدعاء.ح
وخططوفوذالسالحعلىالجشيتدريبأو،الحربيةبالمعاهد
.الصحراءحربفيهابماالعمريةالمرب

الحموذوقامةوالصعراء،بالحدودخاصجشإشاه_خ
ماطقلربطتىالطشبكةوحددثوالدفاع،للحراسةوالقالع
وتطيماآلبار،وحفرفيها،العوامالتوتهيلبالداخلالحدود
(دء)دأ»«)ء_)،الجمالةمنجوالةفرتىبواسطةالدائمةالحراسة
حربيةمطاراتوعداد)5ده«دءمدأ»ه)ه_(دةالسريعةوالسيارات
العكريةالمراكزوتجهيزددأد»ءء))،5دأأ)دأهده5ءءءد(د»«ه
د)مداأء»«م5ء»»5أهةد«»»«5ءاالتعالتآالتالصحراتفي

الحدودفيالوعليالدفاعإليهيحتاجمماهذاوغيره،(ءة)ده
.والصحراء

باألعمالإليهايعهدللجشتابعةنسويةنرتىتكوين.د
تساركوبهذامساعدة،كقواتالمجداتللنهاهالحاسبة
نيالعواطينمعالياسيةالحقوقنيمتساويةكسواطةالمغربية
آقدرهملماالرجالويوفروالحرب،السلمزمنالجشمهام
واجهةفيالمعاركوخوضالالححملوهوالنها>،منمليه

القتال.

و.نكلتراالغربية،وألمانياأمريكا،منالخبراءامتدعا،ويمكن

معةكلوتستعمل0وغيرهمالفرنسيينالخبراءإلىباإلنافة
الفنية.واألعمالالمساعداتمنلهتصلحفيمامحكرية

الدولبعضلمواصلةحدليرفعالوسائلبكلالعمل_2



علىوتحريضهابالجنود،ومدادهاضدناالجزائرلتسليح
أخبارمنالمغربلدىماكلبفضحالقيامذلكومنءالعدوان

لدىواستنكار»ذلكعلىواالحتجاجومستندات،ومعلومات،
تدابيراتخاذعلىوحملهاالدولية،والمنظماتالحكومات
العدوانفيالمشاركةالدولتلكعلىللضغطوغيرهااقتصادية
والرجال.بالسالحالمغربعلى

حربيةوبواخرطاثواتمنالخامةبوساثلهالمغربقيام_3
أوالمغربيةالموانىءإلىوسوقهاللسالحالحاملةللبواخرللتعرض
قيامحالةفيوذلكالعدوأرضإلىسيرهاتتابعالحتىإغراقها
جديد.عاران

للدولالتابعةالمخابراتمكاتبمعالتعاونتنظيم_4
والمعلوماتاألخبارمنيمكنماأكثرعلىالمغربليتوفرالصديقة
.والسلمالحربفيالعسكريةسياستهتفياالتيالسرية

الدبلوماسي:الميدانفي

فيالصحفيةالندواتيقكلعنالنطاقواسعهجومشن_(
والتلفزاتواإلذاعاتءاإلخباريةوالوكاالتءوالخارجالداخل
والبعثاتألسفاراتبواسطةالكتابيةواالحتجاجاتاآلجنبية،
بالسالح،ضدناالجزائرمعلبةالمتأالدولعلىوذلكالمغربية،
.الكالموحربوالرجال،

وحوادثالحدودبملفاتالمغربيةالسفاراتتزويد_2
وصورالمغرب،حقوقتثبتخرائطإليهاوتضافعليهاهالعدوان
الكانمنواآلمنينبرياءاألعلىاإلجراميالعدوانوحشيةتظهر
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للدور،التخريبآثارتظهركماوأطفاآل،ونساءرجاأل
بالواحات.والنخيلوالمستشفيات،

الحكوماتإلىمنهايهمماأوالملفاتتلكمننسخوتسليم
الهيئة،لهذهالعامةالكتابةوالىالمتحدة،األممفيوفودهامالى
العالمية.الصحافةوالى

االولبهذهالمختصةالدوليةالهيشاتإلىالشكوىرفع_3
إلحباطوبالتدخلبالدعايةوالعاملةعلينا<العدوانفيالمشاركة
وكوبا.مصر،الدول:تلكمقدمةوفيباماكو،مؤتمرنتائج

منجدماأساسعلىللمغربالخارجيةالسياسةمراجعة_4
للظروفمالثمةوجعلهابالحدودهالحربوتطوراتأحداث
الدائمة«العلياولمصالحهالمغرب،يجتازهاالتيالخطيرة

كوطنمصيرهوتأمينترابه،وسالمةءكيانهعنالدفاعولمقتضيات
وقيمها.نظامهالهاوكدولةمستقلحر

مسؤولةتعاالتيالعربيةالجامعةضدصارمتدبيراتخاذ_5
تزالوماكانتوالتيالعربية<البالدفياألوضاعمن~عن

األقطارحسابعلىالتوسعيةوسياستهالمصرمسخرةأداةوستظل
للموقفونظرأوذاك،لهذافنظرأوالمغرب.المشرقفيالعربية
علىالجزائرمعالخالففيضدناوقفتهالذيالمخزيالمتحيز
المزعومة،العربيةالجامعةيقالحعآنالمغربعلىيتحتمألحارد
علىلهاوعقابامواقفها،علىاحتجاجاعضويتهاعنويتخلى
المعتدية.الجزائرولفائدةضدناالعدائيتدخلها

المشتركالعربيالدفاعمعاهدةمنالمغربانسحا~_6

~.



المغربيبقىألنمعنىفالا،96ايونيوفيطرفهمنالممضاة
تجا»وغيرهاالعسكريةبالتزاماتهاومقياأالمعاهدة،بهذهمرتبطآ
ودولمصر،وهيالجزائر،مععليناالعدوانفيشاركتدولة
والعراق.كسورياالعداء،وناصبتناضدناالجزائر.يأتأخرى
األولىهيخرقتضدنابموقفهاالدولهذهأنالواضحومن

المشتركة.والتزاماتهاعهودهاونكثتالمعاهدة

الخارجي:الميدانفي

قضيةوجودعنوالمباشرةاألولىالمسؤولةهيفرنساأنبما_ا
علىفيجببالجزائرالملحقةالمغتصبةواألراضيالحارد
وحيادهاعزلتهامنلتخرجوسيلةبكلمعهايحاولأنالمغرب
منبثكلكلمتهاوتقولالجزائري،المغربيالخالفتجاه

وأراضيحقة،حدودمنبالدنابهتطالبمامغربيةفياآلشكال
يجبكمافرنسا،تتدخلأنويمكنسيادتها،علىاالنخارجة
علىللحصولالفرنسيةالحكومةلدىيسقىأنالمغربعلى

الجزائر،علىالترابيةمطالبهتؤمأواعترافاتومستنداتمعلومات
البحاروراءماوفرنساوالحربية،الخارجية،وزاراتأرشيفوفي

حقوقهعنالدفاعفيللمنوبعنهغنىالماوالصحراء
المغتصبة.

تصفيةفيللصحراءالمتاخمةالحكوماتإدخالمحاولة~2
وبهذاءالطبيعيةخيراتهاامشمارفيوالمساهمةالحدود،مشكلة
تجاهالحكوماتتلكمعواحدأصفآويقفالمغربجانبيتقوى
للصحراءالمجاورةاألقطارحسابعلىالجزائريالتوسعمطامع
الكبرى.



معخالففيهيالتيالحكوماتجميعمعالتعاون_3
سياسته،واحباطوجهه،فيللوقوفالناصرعبدجمالحكومة
إلىترميلهمناوشةحركةكلوتشجيعونفوذه،سمعتهوتحطيم
بحكمه.اإلمئاحةوالىغيرهشؤونفيتدخلهصد

الداخلي:الميدانفي

العميلةالعناصركلءء)0(»ءدأأ»»)لتالشيالعمل_آ
فيهالحكمونظامالمغربمنموقفهافييشتبهالتيخيلةوالل
المغربفإناألجانب،أوبةالمغارمنالعناصرتلككانتمواء
الالتيالداخليةجهةالترافيالدائمةالتامةسالمتهبتأمينملزم
آمنةتظلأنيجبوالتيبالحدودالقتالواجهةعنأهميةتقل

المجالفيوالحكومةبالحدود،الجيشمعركةلتعزيزمطمئنة
التدابيرجميعاتخاذيجبهذاأجلومنوالدولي،الدبلوماسي
واالستقراروالنظاماألمنبحفظالكفيلةالجريثةوالوقائيةالزجرية

المريبةالعناصرشليمكنالالتدابيرهذهبغيرإذكلها،البالدفي
وجوبإلىالمسؤوليننظرنلفتالمناسبةوبهذهالداخل.في

وغيرهاالسياسيةالهيشاتلبعضالتابعةالعناصرتسربمنالحذر
عنلالفاعالسالحوحملالتطوعباسمالجيشمنموف(لى

بالفحصالمكلفيناألطباءإخالصمنالتأكديجبكماالبالد،
الرجالمنكثيرإلبعادوسيلةوهيتخذالحتىللمتطوعينالصحي
ءالجسميةصالحيتهمعدمبدعوىالسالححملعلىالقادرين
إلىويسيآالتطوع،حركةيشلأنشأنهمن<0«دسابوطاجوهذا
المتطوعينجميعلدىوالقلقاالستياءويحدثالوطنيهالدفاع
طبيأ.المرفوضيناألصحاء



الجزائريينمنيتألفالذيالخامسالطابورعلىالقضاء_2
والذينان،ميلوكلمكانكلفيومنبثينكثيرينيزالونالالذين

والمراكزوالمسؤوليةالسلطةمناصبفيبكثرةمنأسينيوجدون
خطروهذاءالعاماألمنفيهبماالدولة،جهازداخلالحساسة
منصارفإنهالماضيفيعنهمالطرفغضجازوذا.عظيم

بةبالمغاروتعويضهمكلهاالمناصبمنإخراجهماآلنالمتحتم
الفنية،المعونةأواإلدارةمغربةباسمالفنيينمنباألجانبوحتى
ويحرممستمرآ،خطرايشكلالوظائففيوجودهمإنإذ

يجبوباختصارالوظائف.هذهمننفسهابالدهمفيبةالمغار
الدولةداخلوخطرهالجزائريالوجوديشلأنالمغربعلى

رعايافكلهمالجزائريين،بينالتفريقعدمويجبمعا،والمغرب
بالدنا،فيفرنساالستعماروظهيراعونأكانواوقدلناءمعادية«ولة
فظيعة،وبوحشيةوالنارهبالحديدعليناواعتدوالناتنكرواثم

حرمةودولتناومجتمعناأرضنافيللجزائريتبقىكلههذامعفكيف
علىنفعلآنيجبالمصريينمعفعلناهماإن.وميزةومكانة
المناصبمنوطردهمنشاطهمشلوهوالجزائريينمعمثلهاألقل
الحتىبالدنافيوالملكيةوالفا_حيةاالقتصاديةحركتهموعرقلة
.بلدنافيحسابناعلىيثروا

لدىاالستياءأمبابكلعلىللقضاءبسرعةالعمل_3
تعرضهمالوحتىالحدود،مناطقفيوخاصةبالداخل،السكان
ومماوالدخالء.العمالءمنوالفتنةالشغبعناصرالستغالل

لتزويدإداريةبإصالحاتالتعجيلالسبيلذلكفياستعمالهينبغي
إصالحهذافيوياخلصالحين،وموظفينبحكامالمناطقتلك



المو~>مناطقبسكاناالعتناءينبغيكمابالمحاكم«السير
اإلسعافاتوأنواعالتموينحيثمنالفقيرةواألراضي

وبكلمةالعيش.مستوىتومنأنشأنهامنالتيوالمساعد.ات
توفيرحيثمنخاصةالجهاتبتلكاالهتماميجبمختصرة
جدآهامةمسألةوهذهفيها،والعيشوالحكم،ءاإلدارةحسن
واألخطار.للظروفنظرأ

الداخلفيالصادرةالصحفمنصارمموقفاتخاذ_4
ومنهابالجزائر،الحكملنظاماالشكالمنبشكلوالموالية
ألنمعنىفاللها،حديوضعأنيجبالتيالشيوعيةالصحف
باسمواالعاثيالصحف~نشاطهلهويتركالشيوعيالحزبيمع
عنخارجينوصحافتههواعتبأرهيجبلهذاالصحافة،حرية
د»ه»)).1»1(أهنونات

السياسي:الميدانفي

كلهاالبالدفيالعامةوالسياسيةالفكريةالتعبةتحقيق_(

نردأيشذوذوالاحترازأيغيرمنواالتجاه،الرأييتوحاحتى

تبقىوحتىالمغتصبة،واألرافيالحدودتضيةفيجماعة،أو
محاولةدوزاإلجماعيةالمغربيةالقوميةمبفتهاالقضيةلهذه
السياسيةللمفادةمتطرفأومتصلببموقفهيةأوأحدانفراد

معينة.هيةشأذهوكماالمهرجةوالديماغوجية

واإلذاعةالصحفبواسطةالمغربيالعامالرأيتزويد•2

والمحاخراتالرسميةوالتسريحاتالعامةواألحاديثوالتلفزة،

عنوالتفاميلالمعلوماتبكلاالستطالعية،واألفالموالدروس

رم



وبهذاالمغربية،السيادةعنالخارجةواألراضيالحدودقضية
اقتناعاويزدادالقضية،تلكعلىمطلعاالمغربيالشعبيصبح
فيشيآبكلوالتضحيةعنهاالدفاعوبواجببحقوقهوتمسكا
الحدودقضيةمنالمواطنينمناألكثريةموقفيظلوالسبيلها،
وطني.شعورمجردعلىقائما

باامشهلتعريفالداخلفيوصحفيةإذاعيةحملةتنظيم~3
الحربفيالمصريالتدخلوأهدافوأسراربأسبابالمغربي
مصر،فيالحكمنظامبحقيقةوكذلكالجزاثرءبجانبضدنا
ءوالفتنالخالفاتمنوأثار»التدخالت،منبهقامماوبكل
كالجزائرالعربيةالبالدفيوالمعاركالمؤامراتمنودبر»

القوميةأكاذيبباسمعليهاالسيطرةومحاولةدولها،إلضعاف
ستارهيالتيالعربيةواالشتراكيةالعربية،والوحدةالعربية،
الجامحة.المصريةعونيةللفر

القضائي:الميدانفي

الصارمالعقابوانزالالمارقينالفونةبمحاكمةالتعجيل~ا
نفسهتحدثهمنلكلعبرةوليكونواالكبرى،خيانتهمجزاءبهم
بدافعالوطنعلىوالخروجوالعصيانالفسوقطريقباتباع
للمغرب.المناوىءاألجنبيمنوتسخير

أسراروفضحالمصريينالضباطبمحاكمةالتعجيل_2
والهوادةبالعقابهمويجبوبالمغرب،بالجزائرنشاطهم
بمصرالحكمنظامفضححملةفيهذاويدخلتساهل،
الخارج.فيومؤامواتهوتدخالته



مابسببجسيمةوطنيةمسؤولياتيواجهأمبحالمغربإن
العدوانهذاالوطني،ترابهعلىخارجيىوانمنلهتعرض
متحيزةدولمعالجزائردبرتهاكبيرةمؤامرةعنكشفالذي
وغيرهاالشيوعية،والد_نوسوريا،0وكوبامصر،هيلهاوموالية
لمالمغربإنبلالستار،وراءمنتختفيالتيالدولمن

والفظاعةالوحشيةمناكتسىعسكريعدوانلمجرديتعرض
التاريخسجلهوماالمتمدنة،اإلنسانيةجبينلهيندىماواإلجرام
سياسيلعدوانكذلكتعرضالمغربإنبلاألبدي،العاربمداد

بالحديدالعسكريالعدوانعنوخطرآشدةيقلالوعقاثدي
والنار.

مابكلأشكالهجميعفيالعدوانيردأنالمغرباستطاعوقد
العدوانأنإلىيطمثنأنهذابعديمكنهالالمغربولكنيلزم،
المنظماتإلىيركنأنيمكنهالأنهكماترابه،علىيتجدألن

سيادتهوصيانةووحدته،سالمتهتأمينفيوالدوليةاإلفريقية
تعدفإنهافواثأمنالمنظماتهز»فييكونقدمافمعءونظامه
الوطن.عنالدفاعفيبأساسيةوليستثانوية

أخيرأالمغربلهااستهدفالتياألحداثإنواحدةوبكلمة
ومنءوعداواتأحقادومنومؤامرات،مطامعمنعنهكشفتوما

أنالمغربعلىلتحتمو.خطار،شوورومنوانتقامات،نزوات
منيستطيعمابكلالخطرلمواجهةويتأهبهذا،كلفييتبصي
تلكتجا»ومسؤولياتهواجباتهعليهتحتمكماوامكانيات<وساثل



جرأةبكليتخلصأذوالخارجالداخلنيوكوراتهااألحداث
أملتهاالتيوالعبرالدروسكلوواقعيةحزموبكلوشجاعة،
ومماالواهة.والساعاتالعافية،األيامخورةعليهوتمليها
العواطفسياسةعنونهاثيابالمرةيتخلى.ذالمغربعلىيتحتم
عليهعادتالتيالياسيةاألخطا>.فدحارتكابإلىقادتهالتي
تجا«سياستهإذأخرىوبعبارة.مدمساعةوالتوالدم،بالويل
كانتكممر،العربيةالدولوبعضالعربية،والجامعةالجزائر،
حذرة،والمتبصرة،غير.يعاطفية،كانتألنهاخاطةسياسة
السياسةتلكنيوعاندوغالى،بالغ،المغربإذبلحازمة،وال
آليةحسنوجعلهيديه،وأوثقعييه،وعصبأذنيه،أممبما
العاذإطالقحلبةنيبهوقذفالماس،كلومعواحد،كلمع

ملونييصيح:يفتأالوهوالحلبةهذهفيبهوسارللعواطف<
جرتهماكلاليومالمغرباختبووقدالمتافسوذ!فليتأفىهذا
ثمنهايؤديزالوماأدىالتيالفاشلةالخاطةالسياسةتلكعليه
ودمه.لحمهونيآرضهنيغاليأ

الياسةتلكعنيتخلىأذ.كلهذلكبعد_األوازآذوقد
أوهىعلىوتعتمدوأشقاء،إخوانااألعداءمنتتخذكانتالتي

باألوهاموتغتروالعاوين،السهاراتألكذبوتخدعالعهود،
هووماما>الظمآذيحسبهالرابورا>وتجذبوالخياالت،

المغربعلىانصبتالتيالماسيبعل_األوانآنلقدنعم،
سياسةعنونهاثيأفورايقلعأن_الجزائروبواسطةالجزائرمن

جديدةسياسةبالهايتخذوأنالزائفة،واآلمالالكاذبة،العواطف

00)



ءولواللألناسبحقيقةوعليمةءوالمحسوسالودمععلىقائمة
لكلوحاسبةعدته،أمرلكلوآخذقوالحزم،بالتبصرومشبعة
عاقبته.فعللكلومدركةحسابه،شيآ

الواقعيةالسياسةهذهنهجفيالمغربخيوأنيهيوبل
ضوءعلىيقومبعدماإاليتخذهاأنيمكنهوالالحميدة،
الضمير<باختباروالخاريج_المغربفيوالماجرياتاثاألحل
ءالفكرةنيرمنهسيخرجفإنههذافينفسهمحصادقأكانوذا

.سياستهوسيراجحالخطة،رشيدالعزيمة»قويالوجهة»واضح
سواءبهايهويهلخطأها،ويصححأودها،يقومبماأساسيأ_
السبيل.

التيالياسةيطلقأنالمغربعلىيجب.وضحوبعبارة
وأنفاشلة،فاسدةأنهاعلىاثأألحلخاللمنالبراهينقامت
العلياالمغربيةالمصلحةومعالراتع<محتتفقبسياسةيعوضهأ

ضرورةتقتضيهاالتيالسياسةوهيوالمستقبل،الحاضرفي
عنالمشروعالدفاعحقويتطلبهاالطوارى،،لكلاالستعداد
بمثلها.العدوانقوةومقاومةالننس«



االقتصاديوالتخطيهالدولة

الهضةعنالمؤولةهيالدولةأذنياليومجدالال_
توجيهنيتتدخلأذعليهاتفرمىليةالمؤووهذهاالقتصادية،
و~هذامنأكرعليهاتفرضكماللبالد،االقتصاديةالياسة
)5م»اءءد»ءاممتعامةواال)5)()»»ا«_أالتشجيعبدورالقيام

.أ)»»«ة)د»ا)(د»هواإلدماج

متناسقبرنامجشكلاالقتصادفيالدولةتدخل_ويتخذ
التخطيط.هواألجزا>،ومتكامل

العدوفمدالحربيةالخططمنمجموعةأنهالتخطيط_وحقيقة
وتارةدفاعية،تارةحربالتخلفومقاومةبالتخلف.المسمى
للتنميةاستراتيجيةبمثابةالتخطيطيعتبرولهذاهجومية.أخرى

السيطرةتقتضيالستراتيجيةهز»وتنفيذواالجتماعية.االقتصادية
للبناءالسلميةالمعركةميدانفياألشياءوعلىالرجالعلى

والتطوير.

فإنهقومياقتصاديبرنامجعنعبارةالتخطيطأن_وبما
واجادةالعامة،الثروةوانماءاالنتاج،مستوىرفعإلىيهدف

02)



هاومنالمقطاع.بقدراجتماعيةعدالةإقامةأجلمنالترزح
بتخططاالتتراذعناتتمادي~ألينما>الأنهندرك

شقيه~1مدمزدوجةالمعركةتكوزحتىاجتماعي
.واالجتماعياالقتصادي

مروري؟.التخططهل
بعماليسا~اذ):68ا3(ا2(خطابهيالملكتال_

سحرية.

بدونتقدمهيواصلأذاليومبلدألييمكنالإنهقال:_كما
تخطيط.

واألنظمةاألقطارهبحسبتختلفالتخطيطات_قال:
تختلفكماءالبشرية_والطاقاتالماليةوالو~ثىالسياسية<
الدولرؤساءهايتوخاالحيالسياسيةاألهدافبحسب

وحكوماتهم.

أصبحتأهدافهتحقيقأندائمأمعنا»ليستخطيط_وجود
مضمونة.

والخطأ.المرابيحتملبشريعمل_التخطيط

هذاومعالتخطيط<مجالفيالتفوتىلهاأمبحأقطار_توجد
داثمآيصحبلمالحظحسنألناألهدافجميعتتحققلم

مجهوداتها.



خطابهفيوقالوحكمة.وحيطةبتبصرالعمليلزم_ولهأا
التصميم(بمناسبةللتصميماألعلىبالمجلس/64/12/2(_

الثالثي):

الوسائلإحدىهووانماذاته»~فيغايةليس_التصميم
التنميةمضاعفةفيهتتجلىمابينمنمعينةغايةإلىللوصول
بإجماعإالتتحققأنيمكنالالغايةوهذهثابتة.قويةوعملة
ومساهمةشخصيتنابطابحمطبوعتخطيطحولواألراءاألفكار
المنشود.التقدمتحقيقفيالحسنةاإلرادةذويجميع

.~مشرحى

أننجدالمتخلفةباألقطارالخاصالمجالإلىنظرناواذا~
.إليهانشيرأنيحسنمشاكلفيهاوالتخطيطللتنمية

عنالتخلفمحاربةبضرورةيشعرمتخلفقطركلكانفإذا_
.ولزومأحتمأالتخطيطتقتضىالالتنميةفإنالتنميةطريق

غيرالماديةالثرواتعلىالمتخلفالقطريتوفيماوبقدر_
إلىحاجاتهتعظمالمستعملةغيرالبشريةوالطاقاتالمستثمرة،
معقولةبكيفيةاإلمامإلىتنميتهتسيرأنبشرطولكنالتخطيط،

منالمتوخاةالغايةنحوفتتجهبالعراقيل،تصطدمأنغيروهن



وتحقيقالعيش،ومستوىالقومي،الدخلرمعوهيالجميع،
نطاق.وأوسعمثالأحسنعلىأالجتماعيةالعدالة

أمامنفسهيجدالتخطيطفيالمتخلفالقطرينكرما_وبمجرد

اختيارثانيها:التخطيط،نوعاختيارأولها:ومشاكل،صعوبات

الوسائلتيسير:ثالثهااألساسية،األهدافبيناألسبقيات
واإلمكانيات.

أنالمتخلفالقطرعلىيتحتمفإنههذاعنالنظر_وبصرف

رهننجاحهألنالتخطيط،وبتنفيذبوضعخاصأاهتمامأيهتم
.الثانيوبإتقاناألول،بإجادة

المتخلفالعالميهمماإلىنشيرفإنناهذاإلى_وباإلضافة

التخطيط.فيالنجاحعواملمناليوم

بظاهرةيتعلقوهوالسيامي،االمتفرأر_أحدها:
مافبقدرالقيادة،إلىترجعواجتماعيةسياسية)9(ء»»ء»اله»»ءءا

النهضةتكونومسندةوثابتة<ورزينة،حكيمة<القيادةهز»تكون

المالشمالسياسياالستقراريتحققوالوسريعة،متوفرةاالقتصادية

بلالبلالبالد،فياألمنواستتبابالنظامحفظبمجردللتنمية

بينوالتساندوالتجاوب<والتجانس،التفاهم<منهذامح

وفيالبالدفيالطمأنينةتسودحتىوالمحكومينالحاكمين

السواء.علىالنفوس

كلنتيجةهوالذيالنقدياالستقرارهوالثاني_والعامل
وسليمة.رشيدةماليةسياسة

لحرفمنالقراراتاتخاذفياإلصابةهو:المالث_والعامل

05)



_ونعنيالتخطيطفيالغيرتقلياعدمهو:الراح_والعامل
علىقائمتخطيطفكلالتجارب،مناالستفادةالاألعمىالتقليد
آلفات.واءواألشواكباألخطار،مليثأيكونإنماغيرهتقليد

فهياإلداري،للجهازالعامةالفعاليةهو:الخامى.والعامل
والمعرفة،المال،يتورأأذيمكنكماالخارجمنتتوردال

والتقية.

النهمة~حإليهاجيتالتيالعواملأممهيتلك.
علىيقينلهذاالمتغلت<البالديالتخططبوامطاالتتمادة

االتتمادة،للهمةالمراتوفالظحتىتبيدأذاألخيرةمذه
الموميرنإذمرميةبكيفيةوفالظمذهتنيرآذوالى
جدا.بطأإاليكوذأذيمكنالتتمادياال

التخطيطسيأسأأمس
يطباتتمادةسركلتخيهنإذذلكإلىوباإلمدة.
.فويلألمدالتخططكاذإذاخصومأأمسعدةهتتونيأذ

أتيقتو~علىالتخططيقومأذمو:أسامرناول.(
اآلمالبعضتحقيقنيحتيترفوعلىءأد~)أاداهده5(ءدأءءد
)5أء»هاءى»ء(دءدأا»ء»ددأ«ا»ءءدءهد»أه»ءاألسا~والمطامح

.ددذءد»أهد»هاده5»)»ء_»0(د

مضاعفةكغاية:التقميميتخذأذهوالماني:_واألساس2

06)



منأمكنماوالتقليل،)9دء_ءددأه»ءء0)ء(ام_ءأما(أهالتسغيل
أ)ء»هءد)»هدء(والوواتالمداخيلنيوالتبايناالختالفأنواع

الطاقةوتوزيع،دأ(دءاأ»دمءهد»»ء»ء»)ء5ء(دءددء)ءأ»
أ»)دأ_)أ)»طدهد»اهوعدالةإ~فآأكرتكونبكيفيةديةاالقصا
ء5ءا~»)أ«د~م«أه»دهءءأا».ه«ءه(ءده

مجهودببذلالتصميماهتمامهو:الثالثواألسامى_3
عنايةصرفأجلمن_الصناعةأوالفالحةمجالفيسواءخاص

المحلي،اإلنتاجمشارينإنجاز(لىوالعماليةالقرويةالجماهير

منهزأوغيرلتسميدوالتشجيروااالرض<ووقاية،الريوبرامج
.ا~يثةالفالحةأساليب

أهدافهكأحدالتقميم،يعتمدأنهوالوار:.واألمامر
المتيسرةالبشريةالطاقةمصادرجميعتعبةعلىاألساسية،
طقالمانيددء»ادءء»دهدءهاءأ)«ء)هدأد_ما)دأ~هأده(دءاط

الفالحية.

بالتقيةكبيرأاهتمامأالتقميميهتمموأذالخامر:واألمامى
األهدافمنوغيرهماعمومية،وصحةتعليم،مناالجتماعية
مقرونةإالتتحققأنيمكنالاقتصاديةتقيةكلإذاالجتماعية،

العنصرتخلفمعهايتضاءلالتيالمالئمةاالجتماعيةبالتقية
وكلنهضة،وكلإنتاج،كلفيأساسهوالذيالبشري
ازدهار.

مناالستفادةعلىالتقميميقومأذهوالسادس:واألساس
داخلسوادالسابقةالتعميماتتطبيقأثا،المكتبةالتجارب
فيالتخطيطتقياتتحينأجلمنوذلكخارجهاأوالبالد

ررم



تاليمزيتمكنوبهذا،تتمادياالالنهاطميادين~
.:)د»ءاه»)0ددءد0د»ددء:00«دأآآدد0(دءءدواإلبطادات،االخطا>

كعمليعترأذيجبالتغطهأذمو:االبعواألماس
نتور~أيطال~)9ددددءءه»ء(«ءذءدهمإرموا~مسلسا

.التفيذمومعيومنمابعدعافأو

منامرلتعينباستمرارالعملمرورقمواالمن:واألساس
)9أاءدد»»ءءها«ءء__دددد»هآدءادء(ه)»ء_»ءزاإلبوأ~هب
أءا.دد»دء»ءأءه9ء(ء»ذ»)

نجاحهحظوظفإنللتخطيطالعواملهذهجميعتوفوةمافإذا~
هوالذياألساسيهدفهتحقيقعلىأقدرفيصبحوتقوىتتكاثر
االقتصاديةالنهضةهذهيمكن،مابأسرعاقتصاديةنهضةإقامة
دونالمواطنينلساثركريمةحياةتضمنأنشأنهامنالتي

تمييز.أوتخصيص

عثراتمنيسلمالالتخطيطفإناألسستلكتوفرمع~ولكن
طوارى،أوتطبيقية،أخطاءأوطبيعية،أعراضنتيجةوآفات
خارجية.تقلبات.وداخلية،

أنيجبتخطيطيةسياسةكلفإناألمر<منيكن~ومهما
واإلمكان.العقلحدودفيوطموحةجريثةتكون

اقتصاديةتنميةإنجازعلىالتخطيطحرصمعيتنافىال.وهذا
معتتنافىالالسرعةأنكماارتجال.والعجلةغيرفيسريعة
الصالحسبيلفيالمخططةالمشاريعتحقيقفيالمراحلسلوك
العام.



ا~وسرسها~ب

واجتماعيا،فكريا،المتخلفةاألقطارمنالمغرب.يعد
واقتصاديا.وسياسيا،

استرجاعمنذيخوضها،أنعليهكانالتيالمعركةفإن_ولهذا

معركةجوهرهافيهيالقومية<والسيادةالسياسياالستقالل
نطاق.أومععلىوالتنميةالبناءومعركةاالستعمار،آثارتصفية

منالمغربإعتاقإلىترميتكنلمالتحريرحركةأن_ذلك
تهدفكانتبلفحسب،األجنبيواالستغاللاالستعبادنير

غاياتلتحقيقوسيلةالمسترجعةالحريةاتخاذإلىكذلك

الفقر،منالمغربيةالجماهيرلتحريرضروريةواجتماعيةاقتصادية

عهدفيالالزممنأصبحهذاأجلومنوالبطالة،والجوع،

البناءلتجديدمحكمبرنامجوضعفيينكرأنالجديداالستقالل
والبوادي.الحواضرفيالمواطنينلفائدةواالجتماعياالقتصادي

أقطارمنغيرهعنليشذالمغربيكنلمبذلك_وعمآل

كثيراضطرتوالذيالتخلف،عالميعتبرالذيالثالث<>العالم0»
خصوصاالتخلف،عواملضدمنظمةحربشنإلىأقطارهمن

نهجعلىهذاحملهاوقدواالجتماعي،االقتصاديالميدانينفي
واألهداف،مصار،األباختالفتختلفتخطيطيةسياسة

والوساثل.

فيمتأثرأالتخطيطسياسةإلىبدورهالمغربانساق_وهكذا
التخلفدنياوفيعامة،بصفةاليومعالمفيمتبعأكانبماهذا

خامة.بصفة



األول،الخماسالتقميمهوذلكنيانجزهماأولوكاذ
وذلكمهجز>ي.الالتحتيتىلهيكتبلمالذيالتقميمهذا

ها.ذكرها.لىحاجةالألسباب

وقدسلفه،منحنآاحنيكننلمالالئيالتقميمكاذ.ثم
حالتالتياألسباببعمىبذكرالجديدالخماسالتقميماهتم
أسبابأإليهانضيفأذوزىبأكمله،الاليالتقميمتعتيقدون
تطري1نيتغططةسياسةلكلبالنهبةأهميةذاتأخرى

.~

الرفعوسليممحكميكنلمالاليالتصميمإذ.أوأل:
االتتماديةالتقيةتفيزيمعنحتى«ءأط)ء(اأ»»)دده
المتيةاألمسومعالىيوقولمذلكوبببالمشردة،
ونيالمرسومالظاةنيصاعيولتقدمديةاتتمالهضةالمالحة
المحدد.األمد

التقيةنطاتىي.يهتملمالاليالتقميمإذ:ثائيأ•
والتنيميةاالجتماعيةاإلصالحاتبإنجاز.المخططاالقتصادية
مروريةكانتالتي)9»ه)ة0دء«ددءادأءه)ءأ)أ)ده0أ)(دءااء«»ه
.العامةاألوماعوتطوير<الحياةلتجديد

للخروجالزراعياإلمالحإنجازآهملتالدولة.ذ:شاال•
،وتقاليداوصاعمناالقتعادياإلنتاجوبقوىالمالحةبعالم
السراأحياة)9(»ءدأاد»هتعرتلكانتط)دة0()ءعتيقةوانظمة
.خصومأوالغالحين،عموماالمتجينمناألكبر

لتجعلهااإلداريةاألجهزةإمالحتنجزلمالدولةإن.رابعآ:
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المركزيالصعيدينعلىالتصميمبمهاماالضطالععلىقادرة

والمحلي.

قاثمآيكنلمالثالثيالتصميممشروعاتتنفيذإن~خامسآ:
جماهيربينرالويتالتعاونوعلىالشعبية<التعبئةقاعدةعلى

الموظفينمنبالتنفيذالمكلفينوبينباالمرالمعنيينالمنتجين
المركزيةوياتالمتمختلفعلىإذاكالمختصةواألجهزة
والمحلية.

التخطيطوعواملوظروف»شروط»منكثيرأإن_سادسآ:

أوءالوضحفيسواءالثالثيللتصميمتتوفرلمالناجحالمالشم
األسفل.إلىاألعلىمنالرقابة.وءالتطبيق

الخماسيالتخطيطمشروعأماماليومونحنبنا،وجدير

التصميمينتنفيذعرقلةالتياألسبابحقيقةندركأنا~يد،

منلهماتوفرمحمابالرغموذلكمنهاأجزا؟بعضفيإالالسالفين

وتضحيات<جهودمنسبيلهمافيوبذلوامكانيات،وماثل
وتكاليف.0أعبامن.جلهمامنالبالدوتحملت

سيامتنافيوالفشلوالتقصير،العجز<أسبابأدركناما_فإذا
ارتكبت<التياألخطا>الوقتنفسفيأدركناالسالفةالتخطيطية
نوفروبهزأأخرى،مرةفيهاالوقوعلتالفينعملأنواستطعنا
0النجاححطوظمنيمكنماأكثرالجديدالخماسيللتخطيط
العثراتألقلإالالتطبيقميدانفيتتعرضالمشروعاتهونجعل

آلفات.وا



التتطيهأمامواألمةالدولة

مشروعوضعمسطرةاالبحبابهفيالمغربيألدستورحددلقد
للمجلستنظيميقانونإصدارعلى97فصلهفنصالتخطيط،
أنعلى~98الفصلنصكماالوطني،رواالنعاشللتصميماألعلى
وتحديدالتصميم،وعمثدوضعيتولىالذيهوالمجلسهذا
إلنجاز».الالزمةائنفقاتمبلغ

وقعفقدالجديدالخماسيالتخطيطمشروعيخصوفيما
حالةعنالدستور_بالرغمأنمع)استورية،المسطرةعنالعدول
مالكلبالنبةبهالعمليعطارلمالبولمان~واختفاءاالستثناء

المجلساختصاصاتالدولةتولتوهكذاالنيابية،الحياةعدا
والفنيةاإلداريةالمختصةمصالحهاإلىفعهدتللتصميم،األعلى
للمجلسيبقلمبحيثالخماسي،التخطيطمشروعتضعبأن

استشاريدوروهوأساسيالثانويدورإالللتصميماألعلى
المجلسأننوىالدورهذاأهميةمنالتقليلغيرومنمحض.
فيمشاوكتهنتيجةالمسؤوليةمننصيبهميتحملللتصميماألعلى
الرأيلهذاكانسواءفيهالرأيوابداءالتخطيطمشروعدراسة
يكن.لمأوتأثير

حيثمنالمشروعألهميةنظراجسيمةمسؤوليةوهي
التيوالتضحياتالجهودحيثومنوالنفقات،المحتويات
سنوات.خمسخاللإنجازهميتطلبها



للتخطيهاآلعلىالمجلسنظام

علىالسابعبابهفينصالمغربيالدستورأنالمعلوممن
اوقانونمراصدالوطنيواإلنعاشللتصميم.علىمجلستأسيس
به.خاصتنظيمي

للتصميماألعلىالمجلستركيبعلىطرأالذيالتعديلوإن
غيرلعددالمجالفتحألنهقدر»،حقنقار»أنينبغيلتعديل
والحيثيات،الصفاتبمختلفالمشاركة،العناصرمنقليل
التخطيطبسياسةائخاصالمجلسنشأةفيالمساهمةمنومكنها
سبيلفيوالفنيةاإلداريةةاألجهمعالتعاونومنالجديد<
ة0المنثوية0االقتصاالنهضةتحقيق

.حسناالستشاريباورهمالقياممناألعضاءيتمكنوحتى

علمأيخاطواأنينبغيعليهمالمعروضالمشروعلصالحقيام
منبهموأنيطاختصاصات<منإليهمأسندبمابدء،زيبادىء

بينةعلىيكونونوهكذامسؤوليات<منإليهمبهوعهدمهام،

كأعضاء.عليهمومالهمماويعرفونأمرهم،منو~ة

نظامعلىاالطالعإلىاألعضاء~جةتتضحهناومن
عليهالمدخلةوالتعديالتاألساسيقانونهخاللمنالمجلس
وضعهممنوحيرةشكفياألعضاءيبقىأنيجعلالإذأخيرأ،
المجلس.هذافي



الشعبيةوالمشاركةالتغطيهسياسة

موفقة،خطوةكانتللتصميم~علىاالمجلسداثرةتوسيعإن
سياسةتحرمالأنالثهنصر»الملكجاللةإرادةشاءتإذ

يشلونالذينالمواطنينمننخبةمساهمةمنالجدياالتخطيط
إلىواضحةإشارةهذاوفيوالمهنية،الفكريةاإلتجاهاتمختلف

األمة،كذلكتهمبلوحدها،الدولةتهمالالتخطيطسياسةأن
الدولةليتالتنميةأجلومنالتخلفضدالمعركةأنوالى
يجبولهذاءاألمةكذلكتهمبلءاألمةمنبهاأولى
الدولةأجهزةوبينللتصميماألعلىالمجلسبينيقومأن

خمسمدىتعاملوأجدىتعاون،أوسعالتخطيطفيالمختصة
سنوات.

~منللتقميم،األعلىالمجلىنطاقلتوسيعكاذواذا
والفيةاإلداريةاألجهزةتزويدفهومغزى،منوالكيف،الكم

يالمملالديمتراطرالسزمنبوعالتخططعلىالمشرفة
وذلكالجديد،طورهيالمجلىبهاطعمالتيالشبيةالعامر
زادومماسواء،فيهاوأألمةالدولةمعركةيومفيدفروريالنهد
ا<~اريبيقبعأدمبحادندييدادباأ~ح.بردري

ا<~.´داثتبأبوعتمرادتويادمتصرمسأهمته

الفكريةواتجاهاتهااألمةعامرمختلففيهتتملمجلسأواذ
والغبراتالتجاربذووحظرتهيويكروالمهية،والسياسية،

تقميالتيالمهمةهذهاالستشارية<بمهمتهيقووألذأهآلليعتبر
ليامةبالسبةوجدواهاشأنها،لهايكوذبأذالعامةالمصلحة



فيليسوذلكواالجتماعية«االقتصاديةالتنميةسبيلفيا~
التطبيقطورفيحتىبلفقط،المناقشةمرحلة

إيجابية،نتائجعنالمجلىمداوالتأسفرتوقدواآلن
فإنواعتبار.تقديرمنتتحقهبماجديرةتكونأنفينبغي

فيفعالدورلهسيكوناستشأريآ،كونهعنبالرغمالمجلس،
الروحتلكهذا<بببفيه،وستتجلىاختصاصه،مجال
منتنبعثأنينتظرإنهاننصرهالملكجاللةقالالتيالجديدة
فإنذلكبعكساألمركانإذاأماالجديد.طورهفيالمجلس
أكثروالأقلالرمزيةمشاركةذاتهيشةمجردسيبدوالمجلس
أبدآ.نتمناهأنيمكنالومايكون،أنيجعلالماوهذا

وتحملوشعبآ،ملكأالمغرب،خاضهاالتيالتحرير~معركة
تهدف.كانتجسيمةتضحياتسبيلهافي

األجنبياالستعبادنيرمنواألمةالوطنتحريرإلى:9أو

حافيغايةباعتبارهماالوالحريةالسيادةاسترجاعإلىوثانيا:
البالد،فياالستعمارآثارلتصفيةوسيلةباعتبارهماولكنذاتهما،
علىوالتنميةالبناءأجلمنالجديدةالداخليةالمعركةولخوض
مستطاع.نطاقأوسع

فعالةوسيلةاالستقالل_عهد_فيالحريةأمبحتوهكذا
لتحريرالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةالنهضةلتحقيق



.والبطالةوالجوع،الفقر،هنالمغربيةالجماهير

فيمقتدياالتخطيطسياسةإلىالمغرباتببذلكوعمال~
أوالتخلفدنيافيوخاصةاليومعالمفيمتبعهوبماهذا

.الثالث<<د«العالم

ثماألولالخماسيالتصميموضععلىالمغربأقدموهكأا_
الخماسيالتخطيطعلىمقبلاآلنوهو،الثالثيبالتصميمآتبعه
.الثاني

باإلشارةاهتمقدالجديدالخماسيالتخطيطمشروعكانواذا
يكونفقدبأكملهالثالثيالتصميمإنجازعدمأسباببعضإلى
حالبماإلمامألنزدادأخرىأسبابإلىنشيرأنالمناسبمن
الثالثيالتصميممشروعاتجمعتطبيقمنالتمكندون

.السابق(~)

المتينةاألسسوضعإلىيرفقلمالثالثيالتصميمإن:أوال
.المحدداألمدوفي،المرسومالنطاقفياالقتصاديةالصالحة

االجتماعيةاإلصالحاتبإنجازيهتملمالثالثيالتصميمإن:ثائا
التياة»ادء_«هددءا»أ»ه)ءأ)ده0)0أ)(دءاآءه«هوالتنظيمية

.الداخليةلألوضاعوتطويراالعامةالحياةلتجدياضروريةكانت

بعالمللخروجالزراعياإلصالحتحقيقأهملإنه:ثالثا
أوضاعمنالمغربفياالقتصادياإلنتاجوبقوىالفالحة<
وكلهاكا)()ء»دةوشربعليهاالدهرأكلعتيقةوأنظمةوتقاليد

عرفىمنناتجذلكولعل.لمابق..لمقالمادةلبعضتكر.رأهناأذيالحه«م0
مغتلفتين.مناهبتينني.لموفرعلنفى
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المنتجين،مناألكبرالسوادحياة)9ه»»1(»ءدأعرقلةقد
الخصوص.علىمنهموالغالحين

األجهزةفيالمطلوبالجزرياإلصالحينجزلمإنهرابعأ:
االضطالععلىقادرةلتصبح)5د»«»)»»»)6(دهاالاإلدارية

أوا~كزيالصعيدعلىسواءالتصميمبمهام
أمسه_فياإلداريالوضعإنأخرى،وبعبارة.المحلي
وحتىإذاكالدولة.منيجعللموسيره_جهازهوفيوأساليبه،
الناجح.الفعالالتخطيطدولةاآلن،

قائمايكنلمالثالثيالتصميممشروعاتتنفيذإنخامسا:
االقتصاديةالتوعيةنتيجةالفعليةالشعبيةالتعبئةقاعدةعلى
خصوصا.منهموللمنتجينعموما،المواطنينلساثر

التخطيطوعواملوظروف<شروط،منكثيرأأننرى.وهكذا
أثناءسواءالثالثيللتصميمأسفبكلتوفرلمالناجحالمالشم
التطبيق.أثناءأوالوضع،

وأطول،وأهم،أضخم،مشروعأماماليومونحنبنا_وجدير
فيالسابقالتصميمسيراعترضتالتياألسبابحقيقةندركأن

وامكانيات<وساثلمنلهتوفرعمابالرغموذلكاإلنجازطريق
نتيجةالمغربوتحملوتضحيات،جهودمنالتطبيقفيوبذل
وأعباء.تكاليفمنهذاكل

سياستنافيوالفشلوالتقصير،العجز،أسبابأدركنامافإذا

ارتكبت<التياألخطاءالوقتنفسفيأدركناالماضيةالتخطيطية



نوفىوبهذاأخرى،~ةفيهاالوقوعلتالفيالعملمنوتمكنا
.والنجاح،حظوظمنيمكنماأكثرالجديدالخماسيللتخطيط
إألالرفع.ثناءتتعرضالمشروعاتهنجعلقد.خرى،بعبارة
العثرات.ألقلإالالتطبيقوأثناءاألخطاء،ألقل

:والتصميمالدستور

مثمروعوضعمطرةالسابعبابهفيحددالمغربيالدستور.
للمجلستنظيميقانونإصدارعلى97فصلهفنصالتصميم«
أنعلى98الفصلنصكما،الوطنيواإلنعاشللتصميماألعلى
مبلغوتحديدالمشروعوضعيتولىالذيهوالمجلسهذا

إلنجاز».الالزمةالنفقات

بمالحظةأكتفيذلكحولجدالأيفيأدخلأنغيرومن
مثروعآماموجدللتصميماألعلىالمجلسأنوهيأهميتها،لزما

المسطرةعنالعدولبهذافوقعالحكومة،طرفمنموضوع
الدستور.فيالمقررة

أنالمناسبةبهز»آنسىآنأريدالبل،آنسىلستنعم_
(2يوميخيالتا.خطابهفيلناصرحاتهنصرهالملكجاللة
التخطيطمشروعأنيعرفأنيهمإنهقال:بأنالجاريمارس

.)50ء»أامءاطللتعديالتقابلاليوملكمنقدمهالذيالخماسي
خصمأنكونأن_جاللتهيقول_نريدفلسنا.ء_»أ~ء_ءاله(د)ه

ذلكأكثرحكومتنالكمفستشرح.()0ءى)ء(ءأ)»»هوحكمأ
منسنأخذكمامقترحات،شأنهفيستصدرونالذيالمشروع

منيفهمأننريدالإذومالثم،صالحأنهلنايظهرماكلبينها
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منكلهيرفضأوكلهيقبلأنيجبالتخطيطهذاأناليومحديثنا
إننابل.أ«_)65)65ه4ا~«نه»»~.»«ههنه)»طد،مهط1(،«««~~
.الجميعمنمقبولللعملكأساسنعتبر

أنهوالملكيةالتسريحاتهذهمنبجالءيتضحمافإن
الجميعمنمقبوالللعملأمماسأإالليسالخماسيالتخطيطمشروع
رفضهأوكلهقبولهإاليمكنالبمشروعليسالصفةبهذهوأنه
الصحيح<هوالعكسبلءفيهشيآأيتغييريجوزالبحيثكله
ءللعملأساساليتخذهللتصميماألعلىللمجلسقدمأنهوهو
شأنهفيمويتقلويناقشهيدرسهأنالمجلسهذاحقمنوإنه

إدخالإلىمنهايقبلماكليؤديأنيمكنومطالبباقتراحات
األولىميختهفيالمشروععلىتعديالت

وضحفرصةللتصميماألعلىالمجلسفاتتإنوهكذا_
البحثفرصةلهأتيحت~للدستورطبقاالخماسيالمشروع
أخيرأبوقامالتيالمداوالتنتيجةوالتعديلواالقتراحءوالمناقشة
.المختصةاللجانمختلفبواسطة

يتمكنلمللتقميماألعلىالمجلسكاذإذاأخرى<وبعبارة~
بدورقامفإنهالتخطيط<مشروعبرفعاألساسيبدور»القياممن

.شتىالعتباراتوناثدتهأهميتهلهكانتاستشاري

~بالرغماألعلىالمجلسأصبحفقداألمر،منيكن_ومهما
بسببالمسؤوليةمنقسطهيتحمل_االستشاريدورهعن

فيالرأيوابداءالخماسي،وعللعشالدراسةفيمشاركته
وأهميته،المشروعلضخامةنظراجسيمةمسؤوليةوهيمحتوياته،
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.وتضحياتجهودمنسنواتخمسمدة0إنجازيتطليهولما

االستثاريبدورهالمجلسيقومولكيذلك،على_وبناء
يكونأنينبغيالمرسومةاالقتصاديةالمياسةلصالحقيامأحن
مداوالته.ومصيرواختصاهه،نظامه،منبينةعلى

المجلى:داثرةتوسيع

مونقة،خطوةكانتللتقميماألعلىالمجلىداثرةتوسيعإذ
سياسةتحرمالأذاثهنصرهالملكجاللةإرادةشاءتإذ

اختالفعلىالمغربيةالفةمساهمةمنالجديدالتخطيط
والمهية.الفكريةاتجاهاتها

الدولةتهمالالتخطيطسياسةأنإلىواضحةإشارةهذاوفي
أنأخرى،بعبارةهذا،ومعنىاألمة،كذلكتهمبلوحدها،
بهاأولىالدولةليتالتنميةأجلومنالتخلف،ضدالمعركة

األمةمن

المجلسنطاقفيتمتالتياالستشارةأثناءتجلىما_وهذا
منابتداءأكثريتجلىأنينبغيماوذلكللتصميم،األعلى
التطبيقهذامراحلوأثناءالخماسي،التخطيطتطبيقفيالشروع
سنوات.خمسمدى

توسيعأللتصميم<األعلىالمجلسداثرةلتوسيعكان_واذا
والفنياإلداريالجهازتزويدفهومغزىمنوكيفيأ،كميا

الحاجةأمسموفيبماالدولةفيالتخطيطسياسةغلىالمشرف
التيالعناصرمختلففيالممثلالديمقراطيالسندمنإليه
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ذلكأنالبيانعنوغنيالجديد،طورهفيالمجلسإلىضمت
معركةفيفومجدكمابال،أيفيتخطيطلكلضروريالسفل
سواء.فيهاواألمةولةالل

الرأيذويمنمختارةعناصرفيهتتمثلالذيالمجلس_وان
االستشاريةبمهمتهيقومبآنحريالمجاالتشتىفيوالخبرة
الوطنيةالمعركةضروراتوتتطلبهاالعامة،المصلحةتقتضيهاكما
التنمية.أجلومنالتخلفضد

جديةذاتاالستشارةكانتإذاإالذلكإلىسبيل_وال
بلفقطالدراسةمرحلةفيالالتخطيطلسياسةبالنسبةوىوجل
التطبيقمراحلفيحتى

مداوالتهأسفرتقدللتصميماألعلىالمجلسبأنأيقنا_واذا
بناءةواتجاهاتموضوعية،وملتمساتإيجابية،نتائجعناألخيرة
حظيرةفيتجلتالتيالجديدةللتجربةنرتاحيجعلناهذافإن

عنبالرغمالمجلس،هذابأننقتنعيجعلناكماالمجلس،
مامجالفيفعالبدوريقومأناستطاعقدءاالستشاريةصبغته
واختصاص.مهمةمنإليهأسند

طرفمنعليهالمعقوداألملتحقققدنظن__فيما_وبذلك
المجلسمن~دةروحانبعاثوهواثه،نصرهالملكجاللة

لجاللته،تبعانتنين،مابأقوىنؤملالذيالروحهز»الجديد،
علىأكثرروايقدحتىالمواطنينكافةبينوتنتشرالبالدتودأن

التنمية.أجلومنالتخلفضدالمعركةفياالنتصار

فهوخالص،قويرجاءعنأعبرأنليأمكنإذا~ونمتاما،



صيحةتكنلمونتاثجهاالمجلست9مداوأنعلىاأليامتبرهنأن
مجالفيوآثرهاشأنهالهاكانبلورق<علىحبرأوالواد<في

التجربةقياموسيؤكدسيوضحالذياألمروالتطبيق،العمل
.بالمغرباالقتصاديةالديمقراطيةميدانفيونجاحهاالجديدة

وضعفيالمجلسمشاركةفإنذلكبعكساألمركانإذاأما_
ينبغيالماوهذاورمزية،شكليةستبدوالتخطيطسياسةوتطبيق
.أأبلنتمناهأنيمكنالومايكون<أن



.،><،_.>>
ليلبيإباذ:فيشكبالجاءقد(الثورى)جريدةصدورإن

مزالبالدفييوجدماسثمواالذينالمواطنينمنالكثيروغبة
تروجهمماضجروابلدلواكمامهرجة،و.خرىمأجورة<صحف

كأنوديماغوجيةثرثرةمنوالثانيةليل،وأضا.باطيلمناألولى
الجديرةالصحافةأنذاك.والحقيقة.ولهذاخلقتإنماالصحافة

الطريقعنبهاينحرفماكلعنتسموبنفسهاواالحترامبالتقدير
الرأيعنالتعبيروهولهخصصتمالغيروبسخرهاالسوي،
أداةفهيالمام<الصالحخدمةفياألمانةوأداءوصراحة«بصدق

والمغرضين0المضلينالضالينيدفيإالوصالحخيو

المهرجين.

حرة<صحافةإلى.بحق_وتطلعواعامةالمواطنونتاقفطالما
علىواجبهاوتؤديعليها<ومالها،ماتعرفأمينةصريحة،
ألفتعطيالحقيقةوخدمةالحق،بنصرةوتقوموجه،)حسن
يقال.كما..لقيصر.ماولقيصرءشهما

تصدر.لموألسبابإممدارها،يعتزمالوزانيحسنمحمدكاذلجريدةاسم)4(



خارجةفالسبابالوقتهذاإلى(الشورى)صدورتأخروإذا
بالصمت،الثذيناليومقبلكناأنناهذامعنىوليسإرادتنا،عن
أندونتفوتمناسبهوالتمرفرصةنتركنكنلم_بالعكس_بل

الصريح،الوأيإبداءفيجوالت~معلومهو_كمافيهالناتكون
والمسلكشاقأ،األمركانولوءالمبينالحقنصرةفيومموالت
.العزم~وليعلىإالوعوآ

العاملةالمخلصةالصحافةتتعززالوجودإلىددالشورىددفببروز

أداةمنهاسنتخذكماالباطل،و«مغالحق،إحقاقسبيلفي

وقتكلفيخوضهااعتأناالتيالقلم)(حروبفيفعالةصالحة
حتىالوطنياالستقاللأجلمنسواءانقطاعغيرومنيناسبهبما

علىمرارماثهالبا~ءا~.نقاضعلىالبناء.لصالحأوتحقق،

والمواطنينواحد،كللخيروالعدالةوالحرية،الحق،قواعد

كافة.

الميدانهذافيسنيربأنناالقولإلىحاجةفينحنوهل
تحيدالوالتيداثمآعليهااليرالتزمناالتيالمرسومةالخطةوفق
اإلدراك،حقندركهاالتيالساميةالصحافة(رسالة)أداءعنأبدآ

فيحرمتهالهاشريفةرسالةبأنهامناعلمأالتقدير،كاملونقدرها
.بخدمةالملتزميناألقالمحملةمنلهااألوفياأالواعينضمائر
وتفان.وأمانة،نزاهة،بكلالعامالصالح

هدىعلىالسويطريقنافيسنسيرصراحة<وبكلوهكذا
إليها،الدعوةعلىالعزمونوطدبحملها،نعتزالتي(الرسالة)

عبرالتيالصحافةبواسطةبالرأيوالجهربالحق،الصدعوهي



لياسيةواوالوطية،اإلنساية<مهمتهاعنزغلولمعدالزعيم
نيتقولحرة،(الصحانةالخالدة:الصادتةالبيةبكلمته

نسألهاأذالرأيمنفليىتريد،ماوتتقدشا>ماالقانوذحارد

تتقدنامانفعللمأنفسا:نسألأذالواجببلتتقدنا؟لم
عليه؟).

حريةعنوصراحةبصدقالتعبيربهاأريدحقكلمةإنها
(رسالةصميممنهومماالنصح،وأمانةالنقد،وصوابالرأي،

إلىالدعوةأركانهاوأهمتعاليمهاأسمىمنالتياإلسالم)
عنالنظروبصرفالمنكر.عنوالنهيبالمعروف،واألمرالخير،
العصرهذافيالصحافةأصبحتفقدواالصطالحاتالتعابير

وتوجيهتمثيلتتولىألنهاوذلكنفوذ،يضاهيهقلمانفوذذات
وسطوتهاولمكانتهاالعالم<<أدأميربحقيسمىالذيالعام<<أدالرأي
ءوجاهرفعةمنأ»ركتهفبماوهكذاالجاللة<<،ددبصاحبةلقبت

أدعرشتتبوأأنفيحقهافرضتالعصريالمجتمعفيوتأثير
السياسياالصطالحفيعليهايطلقأصبحبلوالسلطان<<،األمارة
التشريعية،السلطجانبإلى00ا~ا~أدالسلطةاسما~يث

الراقية.العصريةالدولةفيوالقضائيةوالتنفيذية،

الصحافةإلىباالنتسابددالصيحةد«تفخر.نالبديهيفمن

مرازهاقالحقإحقاقفيالمثلىلوسالتهاالوفيةباسمها<الجديرة

صوتهيبلالصحيفة<عنوانمجود«دالصيحةددوليستالباطل.
أصيل.سياسيلمنهاجو«عوةصحيحة،وطنيةلعقيدة

صحيعه_نفسهاعنتعلنكما_ددالشورىددفإنوهكذا<



نطاقفيالرأيجريدةفهيسياسية،وطنية،مذهبية،
التيوهيوسياسيأ،وقوهيآ،فلسفيآ،بهانلتزمالتياإلايولوجية
وسياسة،كمذهباألعلى<<منددبالثورةسميناهفيماتتلخص
«اخليوضعلكلكاملجذريتغييرإلىوتهدفوبونامج،
عهدهوجديدعهدفيصالحانقالبيمجتمعوبناءفاسد،
األمةمنالمنشودالمستقبلنحووحزمبعزمواالنطالقالوثبة،
والتشييد،والتجديد،البعث،وسيلةاستقاللهايكونأنتويدالتي
والمخلفاتالرواسبظلفيأمرهاإليهاينتهيغايةوليس

وتجاربالفاشلة،الوتجلةالسياساتمتاهاتوفياالستعمارية،
فيننهجأنإئىأ~آيدعرنأهذاوكلالعابثة،المنحرفةالفئات
سبيلوهوالصا«ق،والنصحالنزيه،النقدسبيلالجريدةهذه

القويم.والسلوكالسليم،بالمفهومالمعارضة

تجاهوإيجابيةونزيهة،مشروعة،معارضتناتكونأنونعني
للمحسن:تقولالتيالمعارضةهذهالبالد<فيالفاسدةاألوضاع
واللذاتها،معارقةليستفهيأسأت،وللمسيء:أحسنت،
ليستأخرىوبعبارةسياسي،لمطمعأوشخصيلغرضمسخرة
النقباحترافإلىفتلجأهدامةوالديماغوجيةمعارضة

عاموبوجهخاص<بوجههذاالغوغائية،والمزايدةالتحطيمي،
هوبلوفئة،لهيئةمحتكوأليسنظرنافيالمعارضة،حقنظ
ومؤوليته.الحكمخارجحزبوكلمواطن،كليملتهحق

مجالفيمطلقة<<كلية«أحربآليستفالمعارضةوهكذا
العيوبعلىللتعرفذاتي<<أدنقدهيبلوالسياسة،الحكم

وسائلإلىواإلرشادوالعاهات،األمراضوتشخيصواألخطاء،
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الفرنيالكاتبقولعليهيصدقماوهووالعال~،اإلصالح
الحكمتحت_حتىبخيربالديأنوجدتلو0دبريان:شاطر
عاما<خطرااستياثيحصبتأناإنميثأمواطنالكنتأرضاه_
صالحمواطنفأناولهذابخير،ليستبالديهرأناعتقاديولكن
والعالج<<.اإلنقاذبوساثلعليهاأشيرآنيحيث

باآلياتسنهتديالصيحةرسالةأداءفيإنناالقول،وخالصة
البينات:

وتنهونبالمعروفتأمرونللناس،أخرجتأمةخيركنتم9_
9باثهوتؤمنونالمنكر،عن

ءبالمعروفويأمرونالخير،إلىيدعرنأمةمنكمولتكن9_
9المفلحونهموأولثكالمنكرعنوينهون

وجادلهمالحسنة،والموعظةبالحكمةربكسبيلإلىادع9_

العظيم.اثهصدق9أحسنهيبالتي
السبيل.قصداثهوعلى



وكماالعرش،بذكرى_عام_ككلاحتفلمارسثالثفي
الملكجاللةألقىالموسميةالمناسبةهأهفيالعادةبهجوت
والتلفزة.اإلذاعةبواسطةالشعبإلىموجهاخطابا

العرشخطابيلقواأنأخرىممالكفيالملوكاعتادواذا
خالفتا~»فقدنواببهمخاطبينالبرلمانمنبرفوقمنسنويا
اانيابيةالتجربةقبلسواءاالستقاللعهدفيهذاالمغربيةالعادة
منصةفوقمنيلقىالعرشخطابفكانبعيدها<أوأثنادهاأو

اختالفعلىينوالوافلالمدعوينمنحافلجمحفيبالمشور
اإلعالمأجهزةتتولىحينفيوحيثياتهم<وأجناسهم،أصنافهم،

آخروقحوقدالجهات<مختلففيالشعبإلىاألثيرعبرنقله
البالدجماهيرفيوبثهالخطاببتسجيلذلكعناالستغناىاألمر
اإلعالم.بوبماثلكافة

واألمنلوبالتقليدعنيخرجلمالسنةهذهخطابكانواذا
ومختصرسرمععرضمنقدمهبماوذلكآنفأإليهماالمشار
االقتصاديالمجالينفيخصوصاالدولة،ومنجزاتلمشار~

قراراتإلىاإلشارةهذاإلىباإلضافةتضمنفقلواالجتماعي،
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وهيوالخارجيالداخليالصعيدينعلىأخيرااتخذتومواقف
ينمبهوتبين<تأملوقفةعندهانقفبأننظرنا__فيجديرة

منفينامنهاوانطبعخواطر،منفيهالناعنما.باختصاو_
تسامات.او

باسترجاعيقضيظهيرعنالخطابأعلنالفالحةيخصفيما
المرعيةللقاعدةتطبيقألألجانبملكاكانتالتياألراضي
وحدهمللمواطنينحقاألرضامتالكبأنتصرحالتيالمحتومة
أيالستعمارنهاثيآحدايضعأنثمأنهمنالظهيرتنفيذأنوهعناه
تعدوهيالفالحيةلالرضبالنسبةوهذاالوطني،التوابمنجزء

األراضيوأخصبأجودمنالهكتاراتمناآلالفبشات
االستعمار«أبمناطقالبائدالعهدفيتمىوكانتالزراعية<

المذكورالظهيرجاءوقدالغاصبين،األجانبلصالحواالسقيان<<
االستقاللفجرمنذالوطنيةالمطالبوأعزأهممنلمطلبملبيا
وطنيةأهميةيكتسيإيجابيعملذاتهحدفيوهواليوم،إلى

باالستقاللوثيقةعالقةمنلهلمابالغةواقتصاديةوسياسية
وواسبمنالتحريرقضيةصميممنفهووالتنمية،والسيا«ة
حوزةعنخارجةظلتالتيالقوميةالحقوقباسترجاعاالستعمار
قبلالظهيربنصوجهآلوطنهم.فيوسادةكأحراربةالمغار
أماتفاعيله.علىالحكمتنطيعالالوسميةالجريدةفيصدوره
تطبقأنيمكنفالالظهيرذلكعليهايرتكزالتيالوطنيةالقاعدة
التنفيذموضعوضعإذاإالوحدهالمغربيالمواطنلصالح
كلإذواألمة،للوطنالعلياالمصلحةتفوضهكماالسليمالصحيح
بالواجبإخالاليكونإنماتماطلأوترددأوهذافيتقصير

29)



بشكللهالتعرضعنبالمسؤوليننربأماوهوالمقدس،ألوطني
تعترضهمقدالتيوالعقباتالصعوباتكانتمهمااألشكالمن
الطريق.في

مسألةمنموقفالنافإنالظهيرفيالمجملرأيناإلىوباإلضافة
.نهوخالصتهأصنافها،اختالفعلىالمسترجعةاألراضيتوزيع
الوجهتينمنالهامالفالحيالتراثهذافيالتفريطعدميجب
التوزيع،سوءلهيتصدىالحتىوذلكواالقتصاديةالوطنية
تصرفكلنتيجةالمثالوشراإلنتاج،وقلةاالستثمار،ونقص
االسترجاعطريقةمنموقفألناأنكماواالهمال.االرتجاليطبعه

درتهماكلاعتبارهامنتلغيطريقةفهيومقابل،بتعويض
زمنطوالاألجانب،مستغليهاعلىالمسترجعةراضي3ا

أثرياءجعلتهمتحصىوالتعدالا~وأرنخيراتمناالستعمار
فتلكبة،المغارالقاماهمالكيهامنضحاياهمحسابعلى

ماوهوآخر،بشيآمنهبالشراءأشبههوماإلىتلجأالطريقة
ميادينفيإليهاأحوجنحنطائلةأمواالالدولةميزانيةيكلف

والتنمية.والتجهيزاإلصالح<

واقتصاديةوسياسية،وطنية،اهميةتقلالأخرىقضيةوهناك
مغربةقضيةهيتلكاالستعمار،أراضياسترجاعقضيةعن

يقمروانمااستثناء،بدونساثرهايعنيالوهذاالقطاعات<
علىالمجاالتمنكثيرلعددالمنتظمةنشطةاألمنطائفة
ألصنافالمغربيالطابعمدلولويوضحسواهم،دونبةالمغار

التشريعصميممنالمجالهذافيالصادر~فالظهيرءالثبوكات
خطوةبالمخربةيخطووهوواقتصاديأ،وسياسيا،وطنيأ،اإليجابي



نشرهبعدالظهيرتفاعيلمنفعاليتها،ومدىقيمتهاستتضح
وللصالحخاصة،المواطنينلفائدةالتطبيقمجالفيبهوالسير
عامةالعام

مياهنا~يدتشريعيةتدابيرباتخاذالظهيرانتعززوقدهذا
توسيعيعنياألمرولعلالمغربية،السيادةإليهاتمتاالتيالبحرية
_بملكيةقيل_كمافيهاالمغربيةالسيادةانفرا«معالمياههذهمجال
تنفذأن_رأينافي_حتمايتطلبوهذاالبحري،الصيدثروات
واتلثتأميناوذلكوصرامةجديه،وأمانة،بكلالتشريعاتتلك

البحريةالمياهفيأحيانأالمهارةسيادتناعنودفاعأالمذكورة
قصدإليهااألجانبالصيدددقراصنة«دتسربجراءمنالمغربية
مجاالتهمفيالمقاربةالصيادينحسابعلىوالتلصصالسطو
المشروعة،ومصالحهمحقوقهم،تصانوحد»وبذلك0الحيوية
القومية.السيادةخرقفيهماكليمنعكما

بلوابراز»،،بهالتذكيرعلىالملكيالخطابحرصومما
قواتبإرسالالماضيفبراير22يومالمتخذالقرارعليهالتركيز
الجبهةإلىالمظفرالعتيدالمنوبيالوطنيالجيشمنوبشريةآلية

الغا_ب،المحتلضدوالتحريرالشرف~كةلخوضالسورية
التأييدطورتتجاوزاليومبالدناهي(وهاالخطاب:يقولهذاوفي

الماديوالدعموالمطالبة،االستنكار،فيالمتمثلوالتعضيأ
المسرتةبالمناصرةالفعالةالمشاركةطورلتدخلوالمعنوي
المواجهة).دولمنالشقيقاتإلحدى
الشاىعنهعبرماغيرهذافي~إلنانوترل>ن~~ز<

بقوله:



مركبأسنة9اإألتكنلمإذا
ركوبهاإألللمضطربدفال

علىاإلصرارمرازاءالعربي،الشرقفيالمتدهورالوضعفأمام
والمقدساتالعربيةاألرضحسابعلىوالتوسعالعدوان
إالبشيآعابى،غيرمسؤولياتهاليومالمغربأخذاإلسالمية<
هذاوفيالعليا،اإلسالميةوالمصلحةالمطاع<العربيالواجب
عديدة،قرونمنذبهاتطورالتيالتاريخيةالرسالةلحملتجديد
شرقأالمبينوالفوزالمؤزر<النصرحتىرايتهاتحتوجاهد
.وغربآ

والتحريرالشرفمعركةخوضعلىالمغربعزموهكذا
:األسمىلالمرامتثاآل

ألعليكمىاعتلمابمثلعليهوافاعتلعليكماعتدىفمن~كا~

الرجالمنوالمستضعفيناثه،سبيلفيتقاتلونالومالكم_ط
الظالمالقريةهذهمنأخرجناربنايقولون:الذينوالولدانوالنساء
نصيرا<لدنكمنلناواجعلوليأ،النكمنلناواجعلأهلها،
سبيلفييقاتلونكفرواوالذيناثه،سبيلفييقاتلونآمنواالذين

.9فعيفآكانالشيطانكيدإنالشيطانآوليدةفقاتلواالطاغوت،

فيجبالعربيةالمعركةفيالمغربيةالعسكريةالفرقمشاركةأما
الذيبالنصرتتوجحتىمستطاعحدأبعدإلىفعالةتكونأن

رالملمةالمقاومةميادينفيالمغربأسود«اثمأحالف



ذلكأجلومنوحديثا،قديمأمارسوهاالتيالضاريةوالحروب
منالمجاهدينوراءطاقاتهبجميعكلهالمغربيتعبأأنيتحتم
باستمراروجيشاوشعبادولةفنكونالمعركة،دامتطالماجنود»
والالحوالعتادبالرجالإمدادهمنواصلوسندهم،عونهمفي

مماالقتالواجهةفيالمحاربيحتاجهماوبكلواألدويةوالمؤونة
انقطاع،والفتوربدونمعنويتهويحفظقوته،ويسندأزر»،يشل
مماوأكثرشيء،كلقبلأنفسناعلىنعتمدأنيجبهذاوفي
وأكثرالمعركةأصحابأننامنهاشتىالعتباراتالغيرعلىنعتمد

وآخرا.أوآلفيهاجيشنامشاركةعنالمسؤولين

فيه،التفكيروتعقدهذاكلأنفيشكأييخامرناوال
الذيناألبطاللجنودناوتوفيرهلتيسيرهاألسبابكللهواتخذت
لخوضالمواجهةخطوطإئىللذهابالتطوعإلىسباقينكانوا

نكونوبألكواإلسالم«العروبةسبيلفيالكبرىالمعركة
اخترناها<التيالمعركةمستوىوفيوموقفنا،أنفسنامعمنطقيين
والشرف،والحرية<الحق،عندفاعاشنهاعلىالعزمووطدنا
ليرابطواالحربلميدانوجهناهمالذينالمجاهدينلرجالناوأوفياء
عليا،ومثلقيممنالحياةفيبهنعتزماأجلومنباسمناويقاتلوا

إنينصره،مناثهولينصرناثه،عندمنإالالنمروماط
.9لكمغالبفالالهينصركم



باالنحرافالزاخرالمغربهذاعنالقلميسطوأنعسىماذا
أينومنوالمجتمع؟الدولةمنمستوىكلوعلىءمجالكلفي
بحرطمىلقدينتهي؟ماذاوالىيسير،خطآيوعلىيبدأ،
أي~هذامع_يبقفلمالراقع،علىخرقهواتسعالفساد
والفيهيؤثرالبمااالنحرافتضخممواجهةفيللتفكيرمجال
مرعانمسكناتأوحلول،أنصافأومحرجاء،حلولمنيجدي
الدواءوآخرالكي،.االفيهينفعالمامعوفشلهاعجزهايتبينما

.أثراوالعينأللجراثيميتركالالذيأوالبتريقال،كماالكي،

هذا_المغربفاستمرالدواء،وعزاالا،،استفحللقدنعم:
ومن0األزمةهولمنيقناني_نسميهكماالمريض<<أدالرجل
دونواحدبشيآإالاإلنقاذإليمعهسبيلالماالوضعحرج
تستأصلجراحية)(عمئيةإلى_أوكرها_طوعاوهوإخضاعهءسواه
عوونلدعرناماإال_نظرنا.فيالعمليةهأهوماجذور».منالداء
فهيأعلى<<،امنوطنيةإصالحية«دثورهمنوصراحةبعزيمةإليه
غيرومنداء،لكلالناجعوالعالجمشكل،لكلالحتميالحل
فيحبالتوإليهسنعودالذيالموضوعهذافيالقولتفصيل



االنوان،عنباقتضابالحديثعلىنقتصروالتمحيص
واألصالة.

تجاوزهابلالشباب<منبطائفةخاصأفليساالنحرافأما

سي>وضعوهذاالشعب،وطبقاتالدولة،عناصرمختلفإلى

لموانوالواقعالحقيقةفيأسفبكلوجود.يفرضوخطر

وهمقلوبهمعلىوطبعبصيرتهم،اثهأعمىمنبهيعترف
عمي.بكم،صم،8ورتبةووزن،صنف،كلمنالمنحرفون

الينقهونالفهم

سبيلالشيآوأخطارهوأقوامه،ءأشكالهبجميعفاالنحراف
ومنوالمبتح.الدولة،حظيرةفيعلنالتفشيهإنكارهإلى

منالساميةاإلنسانيةالقيمعنوجهراسرآاإلعراضمظاهره
ونقائضهاأضدادهافيواإلمعانو)خالقدد،وشراشع<«دعقاثدد
الزيزوهوواستقامة،ءوتربيةومروءة،إيمان،كيمعيتنافىمما
األكبرالعدويعداالنحرافأنفيجدالوالوباطنا.ظاهرابعينه

والحضاراتوالشعوبللدولبلفحمب<لألفرادالواألخطر
بهابتليالذياالنحرافوصفنطيلأننريدوالوحديثا،قديما

ومنواالنتشارهالذيوعمنبلغفقداالستقالل،عهدفيالمغرب
غيرستار،يواريهوالبال،عنيغربالماواالستفحالالتعمق
فهمسوءهوفيهاألصليالسببأنإلىاإلشارةتفوتناالأنه

محرومينكانواطالماالذينعلىاالستقاللبهاأنعمالتيالحرية
واللقيود،تخضعالمطلغةحريةمنهمالكثيرحسبهافقدمنها،
شيء،كلمنوتخلصتفسخعندهمفهيحدود،عندتنتهي

35)



أدتمردومقاييسمنماتوالظروفاألحوالأغلبهفرهذااتخذحتى
فكانوسلوكأ،ومذهباوخلقيأ،ووحيا<0د«إباحيةبل»،0وعصيان
نظرفيالمعاصيوارتكاببقات،الموإلتيانمدعاةهذا

الخوضغيرومنوالعادات.واألخالقوالقوانين،الشرائع
نشوءأعنهالحد~فيواإلطنابالمستطير«الشوهذافي

مؤوليةتقعمنعىنال:أنلنايحقوفساداوتطووأ
هيأوسواه؟دونبالشبابخاصةمسؤوليةهيهلاالنحراف؟
عنباالستقاللأصالةا~فواالذينجميعإ(~تتجاوزهمسؤولية
فإننالياتالمؤوتعيينبصدددمناوماوغايته؟ومهمته،حقيقته،
يتحملوالمجتمعالدولةمن~أننزكوحينهاعادليننكون
ذاتوهي_الدولةإنقلناإنمبالفيننكونالبلمنها،قسطه
مؤوليةمناألوفيالقسطوالول~تتحملوالمول،الحول،
االنحرافآنهما:سيبنأسالسببينوذلكالبالدهفياالنحراف

مماوأخطرأكثر،يتجلىفيهامتوىكلوعليحظيرتهافي
عنالقلمأنزهمما..ومن.منشئتفماالمجتمع.فييتجلى
بخانحرافابأنبالقولوكفىتو«يده،عنباللسانو!وبأتسطيره،
اقتيادمجر«حدهعناإيقافهمحاولةفييكفيوهلوأقصاه!.شده
يزيدأنإالشأنهمنليىهذاإنالقضاء؟اماموواد»منحفنة

مراشهارا.وفضيحةانحوافاالدولةفياالنحراف

الغير~تخاطبأنقبل_مخاطبةفالدولةاألموءمنيكنومهما
كلواستثمالفساد،كلمنجنباتهاتطهيرفيوالجدإلمراعبا

وهكذازواياها،فيتعفنكلواقتالعأوساطها،فيانحراف
وآمرةالخير،إلىوداعيةبنفسها<بادئةاإلصالحإلىسباقةتكون
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.بمثالها.المنكرعنوناهيةبالمعروف،

عنالكبرىالمسؤوليةالدولةتحملفيآخرسببوهناك
لديهاما_معأنهاوهومجاالتها<مختلففيألبادياالنحراف

أقلعلىد.~~ىتتباطألغيرها_تتوفرالوامكانياتوساثلمن
التقويمإلىالمفتقرةلنفسهابالنيةواجبهاأداءفيتقدير،

عليه،قيمةهيالتيللمجتمعبالنسبةثمسواها،لجرواإل~ح
أتى،جهأأيمنللفساديتعرضالحتىوصيانتهبحفظهومنوطة
تجلى.مظهروبأي

الوعظأسلوبالبالدفياالنحرافعلىالقضاءفييجديوال
لونيتحوالذينالدولةرجاللدنمنوالوعيدوالتهديدوالترغيب،
.لىمنحرفينومنوعاظ،إلىمؤولينمنوسهولةبسرعة

واعينمصلحينأنفسهممنيجعلواأنبدلوذلكمرشدين،
ذراتهمنحوواجباتهمأداءعلىحريصينبمسؤولياتهم،

جميعا.أموهميستقيمحتىومواطنيهم

الشباببينهم_ومنللمواطنينأوللمسؤولينبالنسبةفسواء
نظراوبمجهودهاالدولةمنابتداءإاليتحققالإصالحكلطبعا_

أيبالسلطان،يزعاثهإنالحديث:وفيوقدوتها،لمسؤوليتها
قوة<مسألةليسفاألمربالقرآن<يزعالماالدولة،وسياسةبملعلة

معاوية:قالهبمانذكروهناواصالح<حكمةمسألةبلوارهاب،

لسانالمثل:وفيلساني،يكفينيحيثسولحيأضعالباني
تواجهأنالدولةمننريدولهذاالمقال،لسانمنأبلغالحال
قبلبالمثالوداعيةغيرها،قبلبنغسهابادئةاالنحرافمشكل
الشياط.أواللسان



أزمةعنناشىءالشباببعميانحرافأنالبيانعنونحي
اإلنائيةالقيمأزمةعنفضآلوالتربيةوالتعليموالتوعية،التوجيه
فيسواءشباب،غيرأوشبابأالمنحرفينوأوساطففوسفي

عليهفيمااألملإرجاعينبغيولهذااليوم،عالمفيأوالمغرب
المتجلياالستقرار<<أدعدممنعامةوالمجتمعخاصة،الشباب
الذيوالتحغرالتوثببلواالستياء،السخطمظاهرمختلففي
يمىبمايخلواضالابالنفوس،فيثورةإلىينقلبقد

اختالفعلىاإلنسانيةالقيمانهياركان~اذا.00والنظام«دباألمئ
وخارجآ_~داخالاالجتماعيةالظاهرةهذهفيأساسياسبباأنواعها
فياالنحرافإلى_باإلضافةهناكبلو~»ءموالسببفليس
أسبابفيهااألوضاعبتصحيحإزالتهفيوتهاونهاالدولة،أرجاء
إجماآلمنهانذكرذلك،عنوخطرآأثرأتقلالأخرى

التيالتربيةوأساليبالتعليم،مناهجيرفضونالشبابإن_ا
الحياةومتطلباتالعصر<روحمعوتعارضتالزمان،معتالشت
فياالستمرارأزمةهيهذاعنالناشئةوالتوبيةالتعليمفأزمةفيه،

مناليومعالمعلىتنطبقالالتيالتقليديةواألساليبهالمناهج
العلمحلبةفيبهكلهاتسرعمتواصلةوتطوواتجديدة،حقائق

يبقلمبماهذامعفاالحتفاظوالتقنية<والتقدمواالكتشاف،
التجديد،عنعجزهوإنماالماضيموروثاتمنبالبقاءجديرا

كانواذاواالرتقاء.والنظام،الحياة،مجالفيوالتكييفوالتغيير،
يكونأنفيغرابةفأيالغد،وجالهميقال__كمااليومشباب
والواقعالسيآالوضعلذللئهاحتماالوأقلألماأشدالشبابهذا

والمستقبل؟الحاضرنيعامةاألمةوعلىخاصةعليهالخطر

38)



والتطورالمنشود،اإلصالحفيالتماطلمعحرجايزدادماوذلك
الموصول.

وأنظمة.وضاعمنكثيرعلىيعترضالشبابإن_كما2

التيالسلطةومصادرالحكمفأجهزةالحاضر،المجتمعوتقاليد

تتعرضإنماوتجديدتغييركلفيوتمامعوتقدم«تطوركلتعرقل
يستوليعندماواالنقالبللثورةبلوالهجوم،للنقلمكانكلفي

هيبالتياإلصالحروادصبروينفدالتغيير،طالبعلىاليأس
أحسن.

الجاهلية،آثارمنا~يودماكليعادىالشبابأن_3
~

ااتحلف.حيادفيوالتحكميةوالشكلية،والتقليدية،

الفادجراءمنلالنحرافيتعرضالشبابإنأوضحوبعبارة

بالقيمتمك.كلعنيبتعدلهذاوالمجتمع،الدولةفيالمتفشي
للرفعدداالمتثاليةددإلىيدعرهنداءألييستجيبوالالسامية<
تغييرمنالزمانبهيجودالأويجودقلماماانتظاريالقائم

إالذلكمعيزدادالالشبابفإنأمر،منيكنومهماواصالح.

عنوباحثأبجديد،ليسهوماكلرافضاواستياءوقلقأ،حيرة،

أملح.مجتمعفيأفضلحياةإلىبهالمؤديالطريق

األصلإلىالرجوعإالتعنيأنيمكنفالاألصالةو.ما
إنعمانية،قيممنللحياةوصالحبالبقاء<جديرهوالذياالصيل
تراثهيحكيمةوأنظمةخالدة،ومبادىءفاضلة،وأخالق

التقدمية.تنشدهماوأنفعالمدنية،بهتتميزماوأحسنللبشرية،

مابقدروذلكباإلحياءوجديرةمطلوبة،المحمودةفاألصالة



لمتطلباتومسايرةءالعصريةالحياةمقتضياتمعمتالئمةتكون
باستمرار.المتجددالمجتمع

االحتفاظعلىحريصةءوحضارة،وتراثتاريخ،ذاتآمةوكل
وتأثرالمجيدهالماضيذكرياتمن«دآصالتها«دفيخليلمابكل

ماهذافيوليسالخالصة.شخصيتهاومقوماتالصالح،السلف
البلالغهم«يسيآمنكليتوهمقاكماءأورجعيةقهقرةيعد
جمعفيالتجديدومواصلةءاألصالةإحياءبينتنافأييوجد
الحياة.مناحي

وتمسخهويتها،عنتنسلخإنماأصالتهافيتزهدأمةفكل
الضعيفةالشعوبابتليتولمابيدها،نفسهاوتخربحقيقتها،
العدوانأنواعساثرإلىسياستهمنأصالتهاتقرضتباالستعمار
لماوهدما_سيادتهافقدان_بعدلشخصيتهاإتالفاوالتحطيم
الحفاظفبيلفيكفاحهاكانوقدومقدسات،مقوماتمنتملكه
فلمانفسها،ودفاعأعنوجودها،علىغيرةوحضارتهاتراثهاعلى
ضاحماتستردأنعليهامفروضاكانواستقاللهاحريتهات0استعاد
قوامهذاكلألنتراثها،مناندثرماو~أصالتها،من

كيانها.وضماناستمرارها،

الضمير،لنداءيستجيبإنماآصالتهإحياءيعتزمإذفالمغرب
وهيوالتحرير،النضالمعركةخاضالذيالجيلرغبةويلبي
التاريخ،عبرالممتدوجودهاعلىالغيورةاألمةإرادةتطابقرغبة

قيممنوالخلودالبقاءلهاضمنمابكلاالستمساكعلىالحريصة
والثقافة،والفكر<بح،الروعالمفيمتآملةوحضارةمثلى،
والفنون.العلومشتىفيواإلبداع
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.19آ0ينايرفي(المغرب)بفامىولد_

:نويةواكاالبتدائيةدراسته

الدهناتي(ساقيةخيارسيديالقرآنيالكتابمغيروهودخل•

.بغاس)

اللغةويتعلمعصريأتكوينأليتلقىاللمطينبمدرسةسجل•
.القرنية
إدريىمواليثانويةدخلاالبتدائيةالشهادةفينجاحهبعد•

.سنواتأربعبقيحيثبفاس
.والعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخامةعربيةدروسأيتابعكان_

بالرباطكوروبلييالتحقفاسبانريةدراستهإنهاءبعد_
.الفرنيكانيينبداخليةأثنادهمايقيمكاذعامينبهومكث

البكالورياهيأحيثباريزإلىسافرنويةاكدواستهإنهاءقبل_

.لماذشارليسيني

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي(927سنة_انخرط

منها.مغربيخريجأولكان



:فيدرسكما
أوفرانىكوليج_
.الصحافةوبمعهل_
.الشرقيةاللغاتوبمدرسة_

بإقبالهالدوليةالسياسةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهأثناءفي_
كانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدوومىعلى

.0للسالم«كارنيجيمؤمسةتنظمها

:سبةوالسباالئقافبهنشاطاته

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفيثمارك(_927
الجمعية.هذهمكتبوهوعضوفيءالمسلمين

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمع~انتخبه1928
عامأأمينأ(928ديسمبر(6فيبباريزالمنعقدالملمين
قاموقايده.بخطوموقعمكتوبوالتالمااومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهذاخالل
واالتحاد.التآزرإلىالثالثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون~نظم1928
فيالنجاحبمدرسةأرامتهملمتابعةبةالمغارالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربياالتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركة_شارك1929
الذيالدينصالحمحماهولهارئيسأولكانالتيبباريز
باشاالنحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعافيماآصبح
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التييقي<<األفرالشمالأدكوكبجمعيةفيعضواوانخرطبمصر.
.(926سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيدنامسجدبهدمبفاسمقامه.ثناءعلملم(شتنبى_(929

فنظمالصهاينة،معبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآالف.مهرتعريضةشكلفياحتجاجأ
العريضةلهز»المحركبصفتهتعرضوقد.البريطانياألولالوزير
.االستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،مدةأقامأنبعد(نونبىلم_1929
.دراستهإلتمامباريزإلىمتوجهأ

.المغربإلىورجعبباريزالعليادراستهأنهى_(930

بفامى،بالقرويينالجمعةصالةبعداللطيف«<هقراءةنظم.
مدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرامىعلىوخرج
.()930ماي16(البربريالظهير

وحكمءالبغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهوثالثةبالسجنعليه

.بفاساإلجباريةباإلقامةآلزمالسجنهنخروجهوبعد_

حضورمناإلجباريةواالقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالملمينآفريقياشمالطلبةلجمعيةاألولالمؤتمر
.6930غشت20يومبتونى

على~أنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغربغادر_(931
.شهرينصالحيتهمدةتتجاوزالسفرجواز



على>عاصفة:بعنوانكتاباببأرينأصدقائهمعبتعاوننشر_
الفرنسيةاألوساطمنبتأييدبربرية<<مياسةأخطاءأو،المغرب
.للحكومةاالستعماريةالمسياسةالمعارضة

اا~««مواليعنبباريزمحاضرةألقىمارس)(9(~1932
.المغربية<<النهضةأبي(األول)

أرمالن،شكيباألميرمعتعاونحيث~فيأقام_1932
.«ت»»7أاه«ه9ددءط«»0<العربية«أاألمةمجلةفيمقاالتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسوسرامغادرةالىافطر_

_العربيةالجمعيةهتأسيسفيشاركحيثماريدإليتوجه_
.)1932(جواناإلسالمية»

حيث()932فونبرأكتوبر،(سبتمبر،وتطوانسبقةفيأقام_
.للعملبرنامجأمعهمونسقالشمالفيالمقاربةبالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعباريزفيشارك(~).(932
.مهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتب0«مفربمجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدرياإلىتوجه(ديمبه_1932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات
.اإلسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفامىإلىرجع(.(يناير»933
فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظمالمغرب

البيضاء.والداروالخميسات،

دعمل0الشهيرةالجريدةفاسفيأصدرغشت)4_«1933
بالقرنية.الشعب<<



الثالثالمؤتمر~ءفامىفيقامشتنبر)23»19_(1933
لحظةآخرفيمنعاأليالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية

من(8ا~دالمحكمةحجزتأنبعدديسمبىلم8_(1933
الشعب»««إرادةجريدةالوزانيحسن~رأصلالشعب،عمل
الشعب»«أعملجريدةبتأسيسالوزانيحسن~أعطىو_
وفعاألخطيرأسالحاالمغربيةالوطنيةالحركةهالشعب«دإرا«ةو
اثاالجرهذهبفضلالمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكن
لمبرراتها.الحقائق

مؤتمرفيبفامىالوزانيحسنمحملحضر(مارس)_آ934

.والمواطناإلنانحقوقلجامعةالمغربياالتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_1934

.والقمعالخنقسياسةإلىرجوعاذلكفكانالصدورمنومنعها

االشتراكيالحزبمؤتمرالوزانيحسن~حضر_6934

أشغالعنكامآلتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإليووجه،اإلسباني

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمحالوزانيحسنمحماحضر»~68(_1934

فيالواقحبالضغطللتشهيراإلمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

.تونس

اثنينثانيالوزانيحسنمحمدكانديسمبر)(فاتح_(934

فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية»»اإلصالحات«برنامجقدما



البرنامج.لهذاائرئيسيينالمحررينأ~وهوبارينى.

ميالوزانيحسنفحمدحضرديسمبر)30»28_(1934

اإلمبيريالية.ضلللرابطةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هاماتجمعاالوزانيحسنمحملحضريناير)16_(آ935

بشارعمقرهافيالحمراءهأداإلغاثةنظمتهأفريقياشماللعمال
ببأريز.مورو_تيرانما

عادجانبإلىالوزاني.حسنمحمدأصبح_(مارس)_935
الموقتةاللجنةفيعضوألونكي،جانبينهممنالصحفيينمن

بيرطرن.أناريبرئاسةالمستعمرة،الشعوبلجامعة

إلىباريز،فيالوزانيحسن~حضرماي)2(_(935
وملفاشيين،صينيين،وهناوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثءوالفاشيةالحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ
.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسيةألمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)31(_6936
والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(~.).االشتراكيللحزب
المغربيالشعبأدنداء:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطالب

.الفرنسي<<الشعبإلىوددنداء؟الشعبية<<الجبهةحكومةإلى

علىبفاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)_1936
وروبيرواييرىوييولونكي،جانوروبيرروسي»دافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهلبيجثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر
الوزانيفهيأفرانكو.ضااإلسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمعبةوتوجهللصاعدةبرنامجأتائهأمدمع
وحاتأطالجمهوريةالعكومةإلىبجاحتدمحيثبرشلونةإلى

~)5>«الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوعليين
.للتعاوذمخططاأا««ءهة«»ه7أ)هءادأا«أ»هآ0أ)»«»»ءا.(ءاددده

إالالمبرمةاالتفاقاتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلالسفلكنءالشعبيةللجبهةنيةالغرالحكومةبوا~
بلوم.ليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدآقامآنوبعد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقناعمحاولةفي

مؤتمولهاأولالوطنيالعملكتلةعقدتمبى»أكتو25_(6936
بالرباط.

وآلقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعنرس«2ا~(936
نتيجةفيهاستعرضبفامىالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابا
يخفولمالشعبية.الجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكرالحكومة،موقفآثرعلىالكبرىأملهخيبة

علىإاليعتمدواأآلالمقاربةعلىبآناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفهنمظاهراتعدةحينثذوهيئتأنفسهم.

الوطني.

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى«(4(_(936
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقدلونكي.جانووبيرمنالمستوحىاالضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب<مدنعدةفياحتجاجحركات



الحمايةسلطاتالجوعمدتتلطيفوألجلالمناضلين.منعدد
اإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحنمحمدسراحإطالقإلى

الوطنية.الصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفي_وقع(937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
«الحزبحركتان:الخالفهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصرياالتجاهذاتهالقوميةالحركةوهالوهنيه،
«عملالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمدبزعامة
العربية.باللغةهالدفاع0ودءالفرنسيةباللغةءالشعب

االحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
مياهتحويلببب()937شتنبر2(مكنامىحوادثعنالمترتبة
أثارهاالتي)6837شتنبر29(مراكشوحوادثفكران،بووادي
المدينة.هذهإلىفوكيسوالجنرالرماديزيارةآثناءالبيان

الشعب»عملهمن52و51العددينحجروقعوقد

القمعمنموجةخضموفيثين.الحلالمخصصين~لهذين
بظهيرونفيالوزاني،حسنمحمدعلىالقبض~القيواالعتقاالت

سنوات.تعلمدة6937فونبر

فيابتاأالذيالوزانيحسنمحمد.نفي1946~1937
.1946مايمتمفيوانتهى1937فونبرمستهل

الشورىحزب0«الوزانيحسنمحمدأسس(_946
أهدافألحزبهورفعللحرب.عامكأمينبزعامتهواالستقالل»

يلى:فيماتلخيصهايمكن



هواسمه«عليهيدلكماواالستقالل،الثورىحزب«إن
ديموقرا~إقامةبطلوهوالحق،المغربيااليموقراطيالحزب
.جلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصمالارتباطامرتبطأزالوماكانءالحزبنظرفياال.ممتقالل
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
حافيغايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلك.دستورية
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبالدلتحرروسيلةهووانماءذاته
حرمجتمعبوامعلةإالتحقيقهيمكنالماوذلكمستقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتويتظهرالديموقراطيةفإنوهكذا.ديموقراطي
واستقاللها.األمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتأالستقالل«ومنذ
ومصيرالبالدلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطني،خالص
شعبها.

يالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطيالنضأللقيادةضروريالتجنيدهذااألمة.

لهيالنضالهذافياألساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.

والمثقفين<الفكر،وأهلوالفالحين،الكادحينطبقات

والجماعاتاألنوادجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية

يضعونالذينالقومية،واألهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوقاآلمةمصلحة

فيوعمالشهاالستعمارعنفضألاألساسيين،خصومناإذ

المهمةواذأشكالها.بجميعوالديكتاتوريةاإلقطاعيةلهيالبالد،

9«1



ائديموقرا~النضالتنيقفيلتتمثللحزبناواألولىالرثيية
ثفاحمعمباشرة،غيرأومباشرةبكيفيةألوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميعوالنها،والثبانوالمثقفينوالفالحينالعمال
الواجهةعلىوباألسامىالضرورية،الواجهاتجميععلى

االقتصاديةوالواجهةاالجتماعية،والواجهةاإليديولوجية،

المضهدالمغربيحولأنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالمستفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيقءمتقامعالممغربالى
الديموقراطية،االستقالل،التالية:ألثالثةالمبادىءاالعتبار
.ا~»سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
دالرأي0جريدةففيلحزبه.رسمهاالتياألهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب0194(~ويلفياسستالتيهالعام

موضوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقاالتءبالغموات<<الشهيرة
جتماع9واالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعة

علمفيحقيقيةدرومآلتعدالطويلةمقاالتهوأنواالقتصاد.
الياسة.

-بيعالوزانيحسنمحمدرفض_(غشت)أ946
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقتوحهاالتياإلصالحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض1946يوليو22يوم
الحكومة.شورىمجلس



ئتنبر23مذكرةالوزانيحسنمحمد~رشقب)لم_1997
محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة(947
منبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسمية
إلغاءأعمامىعلى_المغربيالفرنسيالمشكلتسويةأجل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية
ملكيةأساسعلىقائمادستورأالمغربإعطاءاألولىمهمته

المحادثات.هز»فيالحزبوفترأس1وءأمتورية

المؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان_(إبريل)آ95(

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةاألحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحمدهاجرينديى»آ957__(غشت69اه
القضيةلشرحالبلدانمنىدإلىفتوجهالخارجإلىطواعية
المتحدةالوالياتاألوسط،(الشرقعنهاوالدفاعالوطنية
الهند،باكستان،سويسرا«البرتغال،إسبانيا،ءاألميركية
شايو~،(قصربباريزالمتحدةاألممدوراتوحضرإندونيسيا)،
وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياةمدىلهارثياالخطابيالكريمعبدمحمداألميركانالتي

العربيةالدولجامعةالىواالستقاللالثورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثل_حنضر
).6955(إبريل



حزبوفدأجراهاالتيالمحادئأتبتسييرلوزانمن_قام
لكوننظرأ)1955(غشتليبانإيكسرفيواالستقاللالشورى
عليهمحظورأكانالفرنسيالتراب

إلىيوسفبن~الملكجاللةرجوعبعاباريزفي_أقام
المغربية.الفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنسا

استقاللأنيعتبركانولماذلك.بعدالمغربإلى_رجع
إلقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهذاته،~فيغايةيكنلمبالده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههو~دو~حقيقية»ديموقراطية
المغربتحريرهوسنةثالئينمنذالو~همناكانبقوله:
تحققالهدفهذاإننقولأنويمكنءترابهوحدةعنوالدفاع
كانوقداستقاللناونكملوحدتنانتمأناآلنبقيو~جزئيا.
أجلمنالكفاحإلى«اثماءيناديواالستقاللالشورىحزب

لهيتيسحتىديموقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير»
بصفةوالوطنيةاإلقليميةشؤونهدفةيسيرأنالبالدتحريرعند
_~زت

أذ.الرزايحنمحمديتول_اآلذبهأهمماأولددواذ
واذعاجلة.بكيفيةدستوريةمكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
الحكم.منالرعهذايحبذالسلطاذجاللة

المغربيالجمهورمعاالتعالأستأنفأذمنبدالثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكوزحزبينيوالعاملين
استغاللهافيالطامعينإلىألبهها

وتعريرهالمغربيالمواطرشخصيةإبرازهياألولىرمالتاإذ



الشخصية«نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبالىالتوجهوجبولذلك
الناجع.العالجلهالنجدأمرافه

تتطلباآلنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلونهذا
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منآكثراالستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجناآنالمغربوعلى
نقومأنعلينايجبءالمغربسكانجميعصالحفياقتصادية
فالعادأل،توزيعأتوزيعهوضمانالوطنيموردنالرمعمجهودبكل
لماستعماريأاقتصادأكان_الحمايةفترة_خاللاقتصادناأنننس
معتحالفواالذيناالقطاعيينوبعضاألجانبإالمنهيستفد
المظالمتسويةينتظرزالماالمغربيالشعبإنالسالف.النظام
.0البرنامجهذالتحقيقمآتجنداالنمنذونيضحيتهاذهبالتي

إلقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمدفإنوهكذا
ديموقراطيةإلقامةأيضأولكنفحسب،سياسيةديموقراطية
(957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمعفييمرحألماجتماعية.
بقوله:

إلقامةواالستقاللالشورىحزبتأسيسمنأدائمأكافحنالقد
مياسيأنظامأليسالديموقراطيالنظامهذا.ديموقراطيننام

والعاملالفالححالةان.اجتماعينظامأيضأولكنهفحسب،
توزيعابتكارأجلمناالجتماعيةمفاهيمنامراجعةعليناتفرض
.وعادلةحديثةطريقةوفقالبالدلثرواتومنصفجايأ



ألنألعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمناذنبلال
والحرية،االستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش«».ورغلالعدالةالكفاحهذامنينتظركان

الوطني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
وافني،ومليلية،سبقةفأراضيالبالد.أجزاءدبوحدة0ويطالب
والطارس،ءوالقنادسةبشار،كولومبمثلءالذهبووادي
أنويجبمغربية،أراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيناوف
بالدناه.لتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفالوزانيحسنمحمد_ترأس(957نهاية
فيعضوأوعينءالقاهرةفيالمنعقداآلسيوييقياألفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذااالدثمالوطنيالمجلس

األوسطالشرقمنكلفيعديدةمرات(_أقام959»6957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي،اامتورمجلسفيعضوأ_سمي(959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضانفصلشتنبىلم__(غشتآ959
معليؤمسواالحزبعنواالستقاللالشورىلحزبالسياسي
مستحوذينءالشعبيةللقواتالوطنياالتحادهبركةبنالمهدي
حسنمحمدفجمعآمل.ومطبعةالعام»الرأيهجريدةعلى

حزباسموغير،1960يناير2وافيبفامىمؤتمرأالوزاني
الديموقراطي،الدستورحزبيسمىفأمبحواالستقاللالشورى
باسمه.الناطقةالعام»الرأيشورى00جريدةو~صبحت
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لالولة»وزيرأالوزانيحنفحمدسمي.(يوليوز)ا9~
ترأسللدولةوزيرأوبصفته.استقالتهقدمأسابيعبضعةوبعد
االنحيازىملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرسميالوف

.العربيالمشتركالدفاعمجلسوفيبالقاهرة،

فيوزان~ينةعنناثبآالوزانيحسنمحمدانتخب_6964

.مغربيبرلمانأول

دالسياسة»د0»1962ستوره«داالسياسيتين:جردتينر_وأممل

سواءءافكارهيعرضىكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكان(»967

االولية.آوالوطنيةبالماثليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمدأصيب_(يوليو»(971

أمستالحينذلكومنذ.اليمنىهيلوبترتالمخيرات،حوادث

مراتىةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقلوأمراضهجراحهكانتوذا.وبالخارجبالمغرب

علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطالقأتؤثرلمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدالياسيعملهتابعفقد.العمل

وقام.آنزاكالسائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحا.لمغرب

.المغربيةالتمريرةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابة

فيمكن197(منأالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفه.ما

:يليكماتلخصأن

الداخلي:الصعيدعلى•ا

قبلزيمنأكراليروالمغربيواجهالعامة:أ_الياسة



متوترةبلواإلفالمى،الفسادنيالترديعميقةداخليةوضعية
باالنفجارومهددة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفاهالمؤولينلكن
البنالد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
كلكأنوسالمةصحةبأفضليتمتنيروجون.فيمافالمغرب
يرأم.ما~حسنعلىييرفيهشي>

الوممالالنهيار.وعرضةمتأزمةتظل)ااخليةالوضعيةغيران
كانواذاباالنفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنفذالمأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهامحيحأ

للجميع.بالنية

واجبأنرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
األقلفعلىكلها،بالحقيقةيكنلمإنالجميع،نصارحأنعلينا
كتمانها.اإلمكانفييبقلمالتيالحقائقببعض

يزأكماءسنةعشرةستمنذالمغرب،أنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاوالخالص«اإلنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلىمنزعجين:بلءمهمومينيتساءلونبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

ر~ا،إلالومااحراءأينهذا.و~

عدمبببالحالةتخرجتكلمامترادةبحدةتارأسلةوهي
اإلتياذعلىمممعوذونحن:الحكوميةوالماهج~لمالةتغيير
محها.اإلجابةعامربعضاألهلةلهذه



منمريمأ<<أدرجأليبهالمغربأذفيهشكالفمما
تسرملكبرى<<جراحيةأدعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىدرةتاجديدةقيادةهوماهر<<دطبيب0يدعلىوتجرىالدا،،
محيحا.مالحأحكمأالبالدحكم

الياسيةالمكلةمضىوقتكلمن)كثراليومتثاروبهذا
إالتريتهاإلىسبيلالسكلةوهيالمتقل،المغربفي

السياميالجهازفيهايتخبطالتياألزمةمنالبالدبإخراج
نيالمغربيتمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدوزإذالراهن،
الالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناة
تبرزمؤسةأيةبإيجادأوالحكم»من«رهطأيبقيامملؤهيمكن
بالديموتواطية.يومائيةآواسميةديموقرالحيةسرحهافوتى

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفالسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعالالتيالقائدةالطبقة«إنبعضهم:قالالمغرب.
الوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانسجامهااالحتفاظ
تقدرالوالتيالتغيير<عنتمتنعأنبشرطإالتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمايرقعلى

منواالضمحاللباالنقراضعليهالمحكومالصاعدةلالجيال
.00التاريخ

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الوضعيةإلىولنعد
الياسيةالمشكلةبإعطاءإالهذاإلىميبلمنليسأنههي



ولزومأ.حتمأتطلبهالذيالعلاليوملمغربالكبرى

العبيمكنموأذنفهيفرضالذيالعلأذبهذاونعني
ومانعممير»،عنوالمؤولنفه،تائأيعيرآذمنالمغربي
القابلفيالمطلق،الطيعي،الحقهذافاسترجاعستقبله.
عنلغيبتهحدومعإالللشببالنهبةمعاهليىابداللتفويت
معكآنه،القوميتراثهتدبيرمنولعرمانهالعامة،شؤونهتيبر

اخذنيحقهيترجعلمالكفاح،بمرارةانتزعهالذياالستقالل
را~آ،شعبابمفتهوذلكبفه،نفهحكموتوليبيده،مميره
و~.نيوسيدا

هذانيالجوهريةالياسيةللمكلةهذاغيرحلكلإن
الثرالعبوممارسةالو~اليادةتعنيشكلة.وهيالبالد

الكليبالرضنقابلهأذ.أليصكاالمحها.الناتجةالحقوق
الحلولأمحيكوذالآخرحلكلعنبهذاممتعنالمطلق
اإلطالق.علىوأفضلها

وذاتاألساسية،الوطيةالمكلةنإذهذا،انتظاروني
العالجمفتاحتعدالتيالرثيةالمكلةهينتتمامبسراأل

كلحلأذإذذالبينالرامحنمنالمغرب.نيالواهةللوضعية
حتمأرهنهو.نماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةسكلة
بكللوضحبللها.حلوأملأنضلزامهاالمكلةتلكبإهعال>
حكماالبالدحكمغيرليتالرئييةالمكلةتلكآندقة

وجرى،اتفقكيفماحلهايمكنالسكلةوهيرشيدأ،مالحأ
نيو~شكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلاألمة،خارجتريتهاتباشراالفيجبجوهرها
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تزويدهوواحدطريقغيريوجدالالتسويةهذهوإلنجازأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيصالحوطنيبحكمالبالد
المغرب.فيسابقمثال

.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
أبريل20فيالدولة،رثيىإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارءالمشكلةنفسأثارأنلحزبناسبق،6965
طيمسألةرأينا«فيهي،كأمساليومفالمسرلةلها.المالشم
البالدوتمتيننهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
األمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.أجلها«ومن

عليهاالتيوالمهامكاهلها،علىالملقاةالرسالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات.بها،االفطالع
الوطني.

فإنلألمةواالجتماعياألساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحدههوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسياسةورجالها،األجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونآنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأماومناهجها.

النخبةرجالمنتتألفأنيجبكماجديد،نوعمنحكومةإال
فهمومزايا.و~اراتءراتمقلمنلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،تكوينهم،بفضلوأهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
االمة.منيستمدونها



لالفطالعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
علىرسالتها،داءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها
التيوالوساثلالسلطبجميعودةمنتكونأنيجبالبالد،رأس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون
وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

أدرجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهز.وقبام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاأيمسخرين<<

الحياةيطبعالذيالفراغيمألأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البالدشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
واألمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرممي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألمروخالصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةوممارسة

محاورونفيهيوجد.نيمكنالالذيالحلهذافانعدام
والمواطنين،والمحكومينالحكامبيننافعحواروال0صالحون
البالدفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المغاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب
كبرىسياسةنهجيعنيوهأاالحكم،مجالفيواألساليب
جمعا،.األمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمالقيامرأينا،فيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبرنامجكسياسةال(،62منذلهاهندعرفتثناماالتيهياألعلى
بمهمةوللقيامالبالد.وسندوثقة،بتقدير،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفبإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
المطابقةالجريثةاإلصالحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذا_مة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات

المستعجل،أواألدنىالحدبرنامجمنأوال،يتألف،المزدوج

الوضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بهذامحدثأالشعبإلىالثقةواعادةءالداخليةاألزمةعنالناشىء

أواألقصىالحدبرنامجمنوثانيأ،الضرورية،النفسيةالهزةكله

قلبإلىالهادفةالجذريةاإلصالحاتعلىويشتملالمؤجل«
جديدوطنيتنظيمواحاللعقب،علىرأسأواألجهزةا.وضاع

منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها

جديا.ومجتمع

الحاضرالسياسيللمأزقمنفذرأينا،فييوجد»الوهكذا

عنيفةثورةهيالتياألعليمنالباردةبالثورةنسميهماخارج

قيادةوتقادمحكم،نظامعلىوتقومصحيح»تفكيرمنتنبعث
موفقة.

التيالداخليةاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنانعم،
األمةلخالصوطريقأعثبا.ءتحمدالماإلىالبالدبدفعتهدد

التاريخها،تحيأنإلىعيدةحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضأ.عليهاويفرضتتحمله.ن

مرةفنرى،المغربفيإصراربكلزمالتالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجباأخرى،
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوضع



ومالكاالسيادة،وصاحبراشدا<شعبابومفهصالحأصحيحأ
لمصيره.

وآموال،وجهود،ءآرقاتمنعليهضيعماالمغربفكنى
بشديدوسيادتهاستقاللهانتزعحوكوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبسارمةجديركوطنأيالتضحية،وجسيمالكفاح
~بدا.حسيبوالرقيبوالعليهوصيالوالسيامةالحكمفي

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
الالداخل،فيلالوضاعكاملجذريتغييرمسرلةهيالبساط
جوع،منيغنيواليسمنالللدستورجزئيتعديلمسآلة
دوناألعلىمنباردةثورةمسآلةنظرنا__فيالتغييرومسآلة
األيامتكونقدوآخرىمضت.حد!ثذضتهاثورةوهيمواها،
طورينذاتاألعلىمنالباردةالثورة.نوبديهيحبلى.بها

والتغييروالبناء،الهز-هماءمتالزمينودورينءمتزامنين
واإلصالح.والتصحيحوالتطويره

تستطيعالتياالنقالبيةالسياسةهياألعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعأدولةالجديدالمغربوتبنيجذوره،منالفسادتقتلعآن

واإلصالح،ا~حيثالجديدةاآلفاقنحوباألمةوتنطلق
سواه.طريقوالموالطريق،نظرنافىفهذاوالخالص،واإلنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاآما
االستقرارعدمنتيجةعقبا»تحمداللمامعرضأالمغربفسيظل
فادأ،األوضاعيزيدأنإآلهذاشأنمنوليسءاألمنوعام
الشعبأنالقول:وخالصةتزايدأ.واالنفجارتفاقمأ،واألزمة



والتعفنالفسادأوضاعمنفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربي
علىقلقجدقبلزيمنأكثر~مبحوأنههورىواتواالنحراف
اإلنقادالتواسإلىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضر»

إلىالوحيدالسبيلآنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخالص
بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبواسطةءواإلصالحالحكمة
األمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرائع،وطنيإجماع
جهددزكلفهامهماأحنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
آولهووالطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانواذاوتضحية.
القانوننطاقفيلألمةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوافضل
التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمنفعألوجودهاتستمد
فيهذاكلإليالمؤديةالسيامةبنهجالتعجيلفيجبالعام

يجبحواركلأنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالواقع.الحقيقة
إقامةبغيةوذلكالبالد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن
يشكلالذيالداخليالفادأوضاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومتقبلها.حاضرهااألمةحياةعلىخطرأعظم
آجلهمنالتحايلفيواالستمراروالسياسة،الحكمفيكانما

البالديعرضانإنماوالمراوغةوالمفالعلةوالدوراناللفبوساثل
للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىأخرىمرةوشعبها
وضعإلىيهدفآنيتحتمالمنشودفالحواراسثناء،ودون
لالمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتياألمسى
والتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوميادتها،استقاللها~في
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الظالمينعلىإالعدوانوالللمتقين،والعاتبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمشروعضدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقة0نظروجهةشرح()972(الدستور
التعةوالمحاوالتالتجاربتنكأدومنالموضوع:هذافيفكتب
اختالفعلىالتمثيليةومؤساتهاالدستوريةالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها،أنواعها

أنظمتها،وأفسدتسمعتها،وشوهتالبالد0هذفيالديمقراطية
زيغيرإالمنهاتجربلمالتياألمةنغرسفيإليهاوأساءت
وجدوىقيمة

هذافإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذا
كما<0واالسترةالدمقرطة«سياسةقليلوالكثيرفيمطلقأيعنيال

فيعليهامحكومسياسةألنهااليوم،حتىبالدنافيألفناها
.الذرمع<«والفشلالتامةبالخيبةمهدها

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يعداالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكانأدإذا
إعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيشفرة

االنتسابعنالمسجلينوغيرالعجلينالمواطنينمنالماليين
جهةومنجهة،منهذاالمغرب،فيمرةكلويجريجرىكما

نظامإقامةهيالغايةإذغاية،الوسيلةالتسجيلفإنأخرى،
والالشعب،إرادةمنخقآوجودهيتمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى~بالاسمأيكونالبحيثالشعب،لصالحإاليعمل
الظرفية،وسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقأيكونال

للمنهجطبقأالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
األميل.اإلسالمي

هوإنماالغايةلتلكوهيلةيكونالالذيالتسجيلأنوالخالصة
منمؤسساتومنعالشعب،إرادةتزييفبهايرادعملية~د
بصلة،الديمقراطيالحكمإلىيمتالالذيالمألوفالنوع

أكثر،يكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنابيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذا

بدونإذغثى،كىمنوسالمتهالتصويتحريةوهواالنتخاب
وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذا

مجردكونهعنيخرجوالودعايتها،السياسةاغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهباألكروا~يرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةالدعايةآبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطة.عرانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةأننالحظالفرض،لنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةاألخرىالديمقراطيةالحقوق
تابةالبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحأ_بوامعلةالمعارضة
العامةالحرياتلقانونخالفاالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
تحرصفلماذاخاصا،بابالهايفردالذيالرسميوللدستور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

السؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدوناالنتخاب
...الجواب.طيهفييحمل



:الخارجيةالسيامةصعيدعلى•2

الخارجية:السيامةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
فيالمقدمىبحقهالتمسكثمديديزالماالمغربيالشعبإن

طبقأمتعمارااليدوعلىمتعماراالزمناغتصب،مااسترجاع
التيالسميمةالمغربيةاألراضيمنوالترافي،التوسعلسياسة

الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةوالسيادةتتمال
وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفمياسةلكلمعارضتهأكدكما
لكلوكذلك،األوافيتلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةماحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة
وبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب
آ972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقمةمؤتمرفيالمبرماالتفاق
احتفظالذياالتفاقهذانشرعدموامتفرابدهشةبكليالحظ

يجهلالنوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرأبه
سنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجوىماحقيقة
الخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذياألمر

المحتلة<واألرافيالحاردمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالشهريننحووبعدوهكذا
نطالبولهذاكثير.فيوالقليلفيمطلقأيقنيهمالأمرهاكان

.حتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبناتبكشفبالدنافيالمسؤولين
وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جريأوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبندةنستنكركما



مزأدكمقاعدةأساسعلىالهلةللحلولو~العواطفمع
المتسمةالياسةتلكببذونطالببتركها»قنياهاحاجة

أمسنيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبسلوكبالعجز،
مطابقةأكرلجعلهاوذلكالمغربية،الدبلوماسيةواتجاهات
ماوهوواألمة،للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجمتاهلة<عاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،لألشياء،بالنهبةالتجاربفوءعلىوتسيروالحقيقة،
وتتعرضهدىغيرعلىتيرإنماهذهغيرمياسةوكلوالدول»
والكارثة.الهزيمةإلىالبالدوتجروالخيبة،للفل

الترابية:ةبالوحهيتعلق.فيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبءالترابيةالو~ةيخصفيما
(:975يونيو

التجزئة،تقبلالترابيةقضيةوالتوحيلالتحريرقضيةا_إن

شماألاإلسبانيمتعماراالعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماواألقاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبرفيوجنوبأ

وميطرتهااحتاللهاعهدفيفونسااحتلتهاالتياألصقاعساثر
فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفربالشمال

نفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه،إلرجاعها1958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنسيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثة

كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن

المنطقةوتقع،1830منذاحتاللهاماةالفرنسيبالتراب

بشاربينفرنسابعدالجزائرالنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقصىإلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسة
جنوبأ.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيدتحريرإن_2
ألنهاالمغرب،فيوشأنهانوعهاكانكيفمااألسبقياتجميع
بمعركةتتملقهذابسببفهيإليه،بالنسبةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

واألمةكله،المغربقضيةوالتوحيديرالتدقضيةإن_3
االستبداديحاولأنفودأليأوفريقألييجوزفالجمعاءء
للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيواستغاللهابآمرها
.الغوغائي

غيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_4
المغربحقبإحقاقفيهاالفصلوانودولة،وآمةوطنأالمغرب
حكوماتقته،ومرنوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهالاشخاصأ،آو.وجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها،كان

فالوحدة.الوطنيالجيشطليعتهاوفيوقواته،ووساثلهطاقاته
اثهولينصرناثه،عندمنإالالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،
ينصر».من

ضداإلسبانياالستعمارمحوموريطائياالجزائرتكتلإن_5
العربي»«بالمغرب0يسمىماسياسةفضح~وعالنيةسرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامءإليهالمنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خامرةوورقةفارغة،أسطورةيكونأنيعدوالالعربيالمغرب



اثرالعزتتوسعأذوتحاولتومعتالذيللمغرببالبخصومأ
بعدأواالستعمارعهدي0مواالمنتصبأرا~حابعلى

االستقالل.

جهة،منءبالتجاربواالتعاظبالوقائع،االعتبارإن_6
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجامالت،العواطفمياسةبنبذوذلكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةدعوىوالخياالتواألوهام
إنوالمصلحة.والواجبالواقع،منوسليممححأمماسعلى

هوإنماوالتنازالتوالتساهالتاألساطيرهسياسةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخاللالخذالن،فيإمعان

عن)نفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضألفيهالوقوع

مضطرأ_أصبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمكأالمغربإن_7
العربية،الدولوبعضروموريطائياالجزائرمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكامل0استرجاعمذلة

لسانعلى_تخلتاألمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رثيها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئيناالستعمارنظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحاد،والرريطانيينالجزائريين



منبطلبالدوليةالعالمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبلغ
مالحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلكالمتحدة.األممهيشة

فيوفشلتمتعمار،االتصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضاوعمالشهوحلغاشهاالستعمارباطليؤيد

المغتصبة.ائهصحراسترجاع

(975مايو3(فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبالغ_إن9
مريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
ورادةاإلسباني،االستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤووقح،
الترابيةالمغربوحاقحسابعلىجديدمنوالتوسعالترامي
ءالمغربنحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأ

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبتأييدأالمتحدة،األممهيشة~ف
الباغي.االستعمارضدحقهفيإلنصافه

ويقويأمره،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
يؤخذالحقإذاالقتضاء،~بالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجببهذاوعمأليعطى،وال
رسميأوأعلنتهبههددتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقا
تسلملمإن.راضيهليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلى
عنها.الجالءفورإليه

فيجبتتجزأالتضيةالوطيةالترابيةالوحدةتقيةأذوبما



وبماوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
بالشمالوجزرهوجيوبهمدنهالسترجاعفعالةوساثلمنيملك

ا~اثيموقفهاعليالوحيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
ضده،االستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف
ومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطناالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كالميةوحربسلبيشجلبفيمعهاالدخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاإل~ام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسياالستعمار
الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكأكانوقتمابيطرته
منة.ا3~منأكثرمنذ

وارثأخلفأالجزائرتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلمىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنلالستعمار

تلمسانوبالغ69»(~(5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_(
الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثاتا97~مايو27فيالمشترك

قط.المغربعليهايصادقلمالتي(972يونيو(5في

والحاودالمناطقجمحاسترجاععلىالمغربعزمإعالن_2
وبعد».االستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةاألصليةحدود»فيللمغربرسميةخريطةنشر_3
معهالتفاوضالمغربمن1958فيفونساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعها
متقماةغيرالترابيمشكلهابقويةالمغربمع1961يوليوز

ررم



.الفرنسياالستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعامالتصريح_4
الجامعةأواألفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةاألمم(هيشةخارجية

منليىتدخلهاألنالمغتصبة،أرافيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماإلىويعرضهااألجواءعليهايفدأنإألشأنه
وأخطار.آفاتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالعافيفيقضاياه

ماإلجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنالمغربعلىيجبكما
إنحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصير،تقريربحقيسمى

والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة،ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماءوالتضليلوالترويره
اإلسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالنداءه_توجيه
التحريريةالمغرببسياسةلتعريفهماالستعماربعاالجزائر
فيللمساهمةووهماثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
السيطرةمنأقوامهموخالصاالحتالل»منأراضيهمإنقاذ

الفرنسية.االستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلك~جلمنالجديللعملمحكممخطط.تطبيق6
واإلعالم.وإلتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفهويرتفعالوطنية،مسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمستوىإلى

ماثروتسترخصاالختيارات،كلسبيلهفيتهونالذيالوطني



لكمغالبفالاثهينصركموإنالتضحيات،

وتآثرفأكثرىأكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_(975
منكثيرألهايكنكانالتيكلثومأمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ

.معهتحملتهاالتيالتضحياتبببواإلعجاباالحترام

حسبودفننحبه،الوزانيحسنمحمدقضى~»9(1978
قلبفيأجداده،وبينزوجتهبجواربفاسآسرتهروضةفيرغبته
التيوالعدالةللحريةاألولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذه
للشعبواألملالثقةفآعادتالثالثينات،بدايةفيبهانادى

حسنمحمدتركوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربي
:هامةمؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات_ا
)6900»المغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ

للطبع)اإلعدادطورفيالساء(الجزءأجزاء19557(

(فيالوزانيحسنمحمدمقاالت(مجموعةالقلم~~ب7
_(978»(937_الموضوعات)مختلف

،1أبن6

_الطبعتحت_وتأمالتدراسات•3
آبز~و6
.!إلسالمفيالحكمحقيقةأووالدولة،اإلسالم.
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية_
والبرلمانالدستورفي_
االستقاللبعد...والمجتمعالسياسةفي.

ررم



والمدنيةوالمجتمعاالسالم_
وطنيات.•

~جزآن_صحفيةوتصريحاته.خطب
للطبع)اإلعداد»قيد

_9~0)ط~اأا992~7اااله_.9ااالأ~ااأ)ط08أ~ط5)9االا32093ااأ»~

•79)ال_02195

.م79_799:_9كا9كا(9721لماال(اا)9م)
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