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حسنلمحماكبيراانشغاألاالستقاللغداةالمغربوضعيةكونت
المستقلالحرالمغربقياممنبهيحلمكانماتحقيقيرلمالذيالوزاني
مغربءمتواصلة~كةءوثباتاستبسالبكلءسبيلهفيخاضالذي
وعدالةحقيقية«يموقراطيةتسودهمغربءالشعبطبقاتلجصيحمزدهر

فيبحريةرأيهمويباونبكرامةالمواطنونفيهيعاملمغربءاجتماعية
.العامةالشؤون
ببب_مواطنيه_كجميعخيبةبأعظمالوزانيحسنمحمدأصيبلقد
منأالبالدوأمىعلىالمتعاقبةالحكوماتطرفمنالمتبعةالسياسة
:كتبالذيهوأليس.6955

وفخزواباالستقاللواعتزواءبالحريةونعموا،بةالمغارااتنفس
ولكن.وحماسوثقةوأمانآماكوكلهمالوطنيبالحكمواستظلوا،بالسيادة
ءبالوقاثحتصطدموالنفرسءاألحالمتبادالحقائقأخذتمامرعان
أ«ركوهكذا.والمشاكلالمعابمنالمتصاعد)اكامأمامتختفيوالبشاثر
»االستغالللمحنةإالتسلمهملمالتحرير~كةأنبةالمغارهنواحدغير

.الجديدااعهدهمفيأ~ىولنكسة
وهوءوعسيرأخطيراواجبأعليناتغرضالحقيقةسياسةفإنء)اوفكذا
ءالتضحيةوجسيمءالكفاحبمريرغاليأعاتالذياالستقاللبأناالعتراف

الشعبلمعظمبالنسبة»المطافنهايةوفياألموءآخرفييكنلم
.ااالمرارةشديدةقاسيةمحنةسوى،المغربي

واستعراضامتنقصاىحاولتلوالكالمويتشعبءالوقت(اويطول
فيءالدولةاخفاقإلىوإرجامحهاإجمالهاويمكنءكلهااألسبابتلك

عهالمحتوىوالتشييدالبناءهيالتيمأموريتهافيءالمستقلالحرالمغرب



الكفاحزمانبهنحلمكناكماالجايأالمغربهوالذياالستقالل
التأخرعرفالذيالقديمللمنوبخلفأقيامهملنلىكناوكماءوالتضحية
.واالستعماراااالحتاللزمنءواالستعبادواالستبداد
مغربالجديةالمغربهذاميالدنشهدأندونمنة22مضت(لقد
والنمؤوالعزةوالحريةوالتقدمالتحررمغرب،الوطنيةواألمانياألحالم
المواطنينونحناماألعوعشراتمضت.الكريموالعيشوالرفاهيةواالزدهار
.2جءا(خطب...تطربناأنعيرمنالجديدالمغربأنشودةنسمعالنزال
.(ا203صفحةءالوزانيحسنمحمد

كانالوزانيحسنمحمدبهيحسالذيبالخيبةالشعورفإنذلكومع
منالبالدإلخراجالمغربيالشبابعلىيقلقهالذياألمليلطخهمعتدأل
.فيهاتتخبطالتيالورطة

كللهايحسبأنيجبقوةهوالذيالمغربيالشبابفإنأولهذا
فيالحياةأسلوبلغيبرإلىأناةوالصبرغيرفيلتواقءالدوامعلىحسابها
.اااألمامإلىدائمأومتجهةالرقيفي~طريقباستمرارسائرةعصريةبالد

6972ينايرمذكرةفيأخرىمرةيكتبألم.الشبابهؤالءموضوعوفي
:التاليالنصيأتي)فيماالمالحق(انظر

أنبشرطإألبانسجامهااالحتفاظتستطيعالالتيالقائدةالطبقةاإن
التفييرءعنتمتنعأنبشرطإألتدومأنيمكنالوالتيءالعملعنتحجم
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلىتقدرالوالتي

.ااالتاريخمنباالضمحاللعليهالمحكومالصاعدة~جيال
الكتاباتبعضالوزانيحسنمحمدمؤسسةتصدرالمؤلفهداوفي

6964سنةبينفيماالرئييةالمؤلفباهتماماتوالمتعلقةالمنشورةغير
بعضتنشركماءسياسيوتفكيرتحليلمثارتكونأنيمكنالتي6932و

.الهامةالوثائق

الوزانيحسنمحمدسسةمق







الطريق؟هووماالمصير؟أينإلى

تمهيد
ضروراتوأملتهءالساعةقضاياإليهدعتقدماالبيانهذافينعرض

وقتكلمناليوم.كثرنواجههاالتيهيخاصةظروفواقتضته»ملحة
تحملهبماوغزارةبقوةنشعركما»رهيبوأمتياىءشديدبقلقوذلكمضى
ءءمرهايهتملمإنوذلالوالمثالالحالفيوأخطارمفاسدمنثناياهافي

بهيمتانماأغلىهيالتيالعلياوالمثلبالقيمعمأللهاحدوضعإلىويرع
عنوإبعادأ<وتعفنفسادمنتعانيهمماللبالدوإنقاذأ»والحضارةاإلنسان
.والمستقبلالحاضرفيوآفاتشروومنيتهادهالمااألمة

وضجرقلقمنيتحملهمابسببءالمنوبيالشبأمبحفقدوهكأا
.~اليوميتطلع،مكانكلفيباستمرارالتعفنوآفات»الفسادأفراوهن
إليتأعوءوالمدىوالعمقالشكلفي»جاية-كةإلىمضىوقتكلمن

يستأصلالذوالجذريواإلصالحءالجوهريوالتسرءالكليالتطهير
9وءهوأ»ةوالتساهلغيرفيوشيعتهبوهطهويطيح»الفسادويقتلع»الداء

الوأييستمرألخالصؤذلكاإلنقاذذلكأنتظاروفي»استثناءوالمحاباة
وأهاكلانحتىءأهر»منكبرىحيرةهنفيههوفيماا~بيالعام
يق؟الطهووماالمصير؟أينإلى:مكانأيفييتاءل

9وكوطنيين»عليهمومالهممايعرفونكمواطنينطبعأكنآولقد
األجابة~همتهمممنمؤولياتهمواتخاذالواجبنداءتلبيةفييترد«ون
بالحيرةينطقكما»اخلاللفيالموقفيلخصالذيالتساؤلىذلك
.والخالهياإلنقاذإلىالشاملالتطلععنويعبرءالسائدة

:يليفيمأاختصار»يمكنبمامنه~جناالضسباختبارالقياموبعد



والثورةا.يايولومجبةعصر
)1ء»ء´مميمأإيديولوجياعصرأبحقيعتبرفيهنعيشالذيالعصرإن

قوةأشداإليديولوجيةالطاقةااإن:بعضهمكتبهذاوفيأءفه1وأىه0(ء
اليدفييتحكمالذياغالدهتقودالفكرةأنذلك<الذريةالطاقةمنوفاعلية
هذى»»ا«»´)أ4اهأى«أ«»99اددالاطا.»»دأاط55ا5.اارةاللتفتتالتي

561́»»أى.)»5.ء«وأ_««ه~1أ´4554»ىأدأ15»5ءه«ه0«و0أء~ءمة__ه»
1»أ«_.هو0أ4أدءء»ىءاه´(6<«)65.´´

عنهاتتمخضالتيوالثوراتءوالوثبات»ا~كاتأننرىولهذا
إيديولوجياتتغذيهاإنماءبالمتخلفةأوبالراقيةالمسمدةسواءءالمجتمعات

الشبابمنبأنصارهاوتنطلقءالقلوبعلىوتهيمنءالعقولعلىتسيطر
باسمالحاضرالمجتمعرفضعنبأخرأوبشكلالتعبيرإلىخامة
نفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالقواتتنشاهكماالجديداالنقالبيالمجتمع
الشدةوساثلفيهبماالمجديةالوسائلبكلإقامتهوتلتمسءوأداتهطليعته
األمر.لزمإنوالثورةو!لعنف

هامشعلىوالءالعالمعنعزلةفييعيشالالمغربأنوبديهي
إنبلءتقلباتمنفيهويحدثتياراتمنفيهبجيروممابمنجاةوالالعصر»
أويجاورهاالتياألقطارمنكغيرهوإيديولوجياتتياراتبهتتقاذفالمغرب
وتبلقاوفوراتهزاتمناألخرهويسلمالولهذاءمنهامقربةعلىيوجد

ففوسفيوعمقأثرذاتءالواقعفيولكنهاءعابرةأوخافتةلبعضهم
فيترسمهكماجديدمجتمحفيأفضلحياةإلىالمتطلعةالصاعدةاألجيال

الحاضر.العصرفيةالسائلالساحرةاإليديولوجياتأنرعالمخيالث
وأخذأاإليديولوجياتلتلكانقيادأالناشئةالمغربيةأجيالنايزيدماوإن

:عالتهاعلىبها
اءنلفتلبيمقامهاالداخلفيتقوممنهاأحسنإيديولوجيةوجودعدم_6

إيمانهاوتثبت»العقولفيفكرتهاترسىبعدمامعظمهاأوكلهااألجيال
.فيالقلوب

بينالتوفيقعنوعجزأءوالتعغنللفسادنتيجةاالستقاللعهدفشل_2



فيواإلصألحوالتحولالتجدياإرادةوبينالماضيوتقاليدعقلية
مستقبلإلىيطمحأنلهوحقبالحريةظفرأنبعدالمغربيالمجتمع
.ومعنىحسأوأسلمأرقىمجتمحفيأفضل

بوصفالشبابوأوساطءعامبوصفءالمغربأننرىوهكذا
يسلمالءاألمةنصفتجاوزبشريةقوةبالدنافييؤلفوالشبابءخاص
كلهاتدلالتيااا(المؤامراتوحتىبلواالضطراباتالهزاتمناألخرهو
التقلباتمنمأمنفيوالءيظنكمااالستقرارهدائمغيرالمغربأنعلى
.آلفاتوا

ينبعثإنماءأخرىبعدفترةءالمغربكيانيهزماأنالبيانعنوغني
منيتغذىكمناالداخلفيالفاسدةاألو~عواقعمنتياراتمن

ءأوبشكلتتسربوا~كاتالمذاهبوهذهءالخارجفياإليديولوجيات
فيبهاوتقذفءالسويالطريقعنبهافتنحرفالناشئةمحقولإلىبأخر
تلكجميعأنالمؤكالمنوإنه.والفوضىوالفتنة<والحيرةالشكمتاهات

سرأفيهتتصارعالذيالمغربيالمجتمهتغييرتستهدفاإليديولوبجيات
وكلهاءالشبابأوساطخصوصأءلألوساطوغزوألألنصاركسبأوعالنية
شبابنابعضيرياماأنفيشكمنوليسالمصيرىتحسينإلىمتطلعة
ألهدافهاواتخاذأبأفكارهاوتأثرأءاألجنبيةاإليديولوجياتعلىإقباأل

»الفسادألو~عتغييركلمنويأسأخيبةففوسهمأماهوووساثلها
نرىلذا~ءمجديةوبطرقءفعالةوبأساليب»جديةبوساثلوالتخلف

بأسرعوالتحولالتقامفيلرغائبهمالفكريةدالملبيةبالتياراتيتأثرونممبعه
<اآلجالأقصروفيءالوسائل

العصرتياراتمنالموقف
إلىاإليديولوجياتتربفييتملالذيالكاسحالمدهذاوأمام
باإلعراضمواجهتهافيتفكيركليكوذأجياالبينوانتارها،بالدنا

تيارمدعنعاجزةالتجاهلسياسةألذ،السرمنمربأ0والتغامي
ااإنا:فيانكي0الروميةالسيوعيةأتطابأحدتالنقد0الغازيةاألفكار



ومذهبذا(ا»~أ«مغتناءبأنكارناولكن»الزرتبالقنابلليسالعالم~
ممرر~مرروورمرمرمرووروربرممرر_ررمرورررر~ررر~ر~ز_ر>و

»أ»_مممةد«ءأ4.ءءءد«ءالنه»ء~ء«)ء6)«ا6ء4أ»)««6.(ء
يكونأنبمجردتقهرالالفكرةااأن_أيضأتيل_كماهأاومعنى

ء~)ءءأ»ه»ه.عليها(االوماصيطلقوأن•يتجاهلهاوأنءضدهااإلنسان
د»ه06ءذ4ءءء6اء»أ»ء5~ءداءاء«ىأ´ا6ء«68.اء5أا6)~ء4ددء.(دنه
وبإيديولوجية»أهسنبفكرةيةإيديولوبوكل»فكرةكارتواجهوإنما
.أفضل

اإليديولوجياتخطومنالتخلصفيبالعفيجديالولذلك
وضحوفيبصراحةتارةفعألتغزوهأوإليهبالتسربتها«التيالمستوردة
معارقةهوواحاشيآإألائستار<وراءمنألخفاءفيأخرىوتارةالنهار<
بأفضلأجنبيةإيديولوجيةكل:حدكةومواجهةءمنهابأحسن«خيلةفكرةكل
هذهأوالفكرةهز«تكونأنالطبيعيومن.ومحتوىءوجوهرأءءأمبلهنها

المغربيةاألمةعقليةإلىسواهامنأقربالمفضلةاإليديولوجيةااهدكة
االستجابةكلعفاهاتجدحتىوطموههاشعورهاوإلىء.نفسيتها
بماوذلكءغيرهاتغالبأنالمفضلةيديولوجيةأطتستطيعوبهذاءألمطلوبة
معتتجاؤبكلهاساهيةوقيم»عثياومئلءحماثبةأفكارمنعليهتنبني
ريقا(طفيبهاتيوكماءخأحةالناشئةوأجيالهاعاهةاألعةوميولفشاعو
ءنأجلمن»واإل~إلح.التجددأءالتطرو<التقامطويتىهوالمذييالسره

.واقسليمر~وط

هيأ~ومعيلة
اإليديولوجياتنحرمنا~بخالصإن»ءختصرةوبكلمة

إلىوهادفةا~بيالواقعمننابهةجد«ة~كةبإيجادإأليتمالاألجنبية
عالمفيوا~التحولهيفعالةبوبيلةءالمنشودالجديدالمجتمعخلق
»والتكنولوجية»العلمبسبباالنقالبوعظمالتطورىوسريعالتقدمدائم

نحوباإلنسانيةاإلمرعفي~ىحاسمةعواملكلهاتعدالتيواإليديولوجية



فيجب»آنفأإليهاألمشار:لجديدةحية3اإلصاأ(.موثةأىأ.ألجدياسمدف
ءالناستوبتهأنتستطيعحتىالمصلحينجالالمنصفوةيدعلىتبرزأن
.المنشو«األملآفاقنحووالصالحالخيروجهة»وتفاؤلثقةفي

ورجالءمالحةوحركة»جديدةفكوةإليحاجتهتمسهاىهذا
.مستوأهافييكونون~لحين
ائواقححقيقة:.زاكينبغيسبيلهفيوسعيأعأأيتحققأنوإلى

.ألدوا>إ.ىر!´ذعتداءءأك!ءتشخيمدرحيثهنبيألعف



مقدى~1الوا~قععتيقة

تزدادالوماديةواجتماعيةوسياسيةمعنويةعامةأزمةيعانيالمغربإن
يسمىماإلىوحقيقتهاأساسهافيترجحوهيءوخطورةتفاقمأإالاألياممع

الحكمتجارببهمنيةماإلىترجعكماءالمتخلفةالبالدفيالنمواا(ابأزمة
عقليتهبينالتوفيقمهمةفيذريعفشلمناالستقاللعهدفيالمتعاقبة
المجتمعفيالتحولومتطلباتالتطورمقتضياتوبينالماضيوتقاليد
ترسمهكماالمستقبلنحومسيرتهفيوانطلقءبحريتهظفرأنبعدالمغربي
عاشتطالماالتيالنفوسوتتعشقهءالمخيالتفيواألمانياألحالم
بلبسرعةالعملعلىصبرأاليومتجدالوالتيءومنبوذةءومحرومةءمغلوبة
الصرعيقوموهكذا.وتضحيةثمنمنكلفهامهمامبتناهالنيلبطفرة
مصيريصرعوهوالعصرىتياروبينالماضيقوىبينومحتامأمستمرأ
إرادةيجسمألنهءالجارفالعصرلتياراألمرآخرفيهالغلبةتكونحاسم
يشخصكماتقهرىوالتغلبالالتياللهإرادةمنإنهايقالالتيالشعوب
عأوفمنواالنعتاقبالتحرراالنتقالفيالساعيةالصاعدةاألجيالوثبة

،متجددةحياةمنوقوةبجدإليهتطمحماإلىالمتالشيةالمتخلفةالماضي
ءالفضاءعصرمتطلباتيسايرمتطورمستقبلمنوتلهفبشدةإليهوتتوق

األحالممنيعدكانماتحققأضحتالتيالفازيةااااالتكنولوجيةومنجزات
.طويألزمنأوالمعجزاتوالخوارقءوالخرافات
مدفيالمنشودالمصيرنحوالمنطلقةالصاعدةاألجيالفإنلذلك

كلفينفسهاتجدءوالعراقيلبالحواجزتباليالعارمة-كةوفيكامح
مطالبهاالتماسوإلىءالمراحلوطيالسير،حثإلىمدفوعةمكان

القوةوإناألموءآخرإليهااحتيجإنالثورةفيهابماالوسائلبكلالمشروعة
المنشودةآمالهانحوالناميةاألجيالوثبةوقفالطرقبشتىتحاولالتي

«ال



كلتعرقلالتيوالرجعيةالمحافظةالقوةبمظهرلتظهرالمستهدفةوأمانيها
الفإنهاالمناهضةالقوةتلكحاولتومهماءإصالحكلمنوتمتنعتطوره
تغييرمنعنهمحياالبمامؤقتةوبكيفيةماشيئأاإلبطاءمنأكثرتستطيع
ماتملكالالقوةتلكأنهذاومعنىءوالمجتمعاألفرادحياةفيوتجديد
أوآنأبسوبهتهددهاآفةأوفيهمرغوبغيرأمرأتعتبرهمماالتخلصفييجديها
استقاأل.
اليومالعالميعرفهلماالحقالواقعيالتحليلهواختصاربكلذلك

ءتقاسيةومذاهبءإيديولوجية~كاتمن~متخلفأأوكانمتحضرأ_
الماضيقوىحلباتهافيتتصارعسياسيةوانقالباتءاجتماعيةوفورات

فيهاالغلبةوتكونمتساويةغيروبحظوظءمتكافئةغيربوساثلوالمستقبل
منتحملهمهماسبيلهافيوالتضحيةالحياةيختارالذيللمعسكردائمأ
.قاسيةمحنةمنوتكبدهجهيدجهد

منفيهبماالعالمعنمنعزألليسالذيالمغربأنالمالحظومن
منوذلكخاصةالناميةاألقطارمنغيرعنليشذيكنلمونهضإتتيارات
ءالمنشودالمستقبلظلفيالمفضلةالحياةإلىفيهاألجيالتطلعحيث
المجتمعاتبهاتديجالتيوالهزاتالعلياوالمثلاألفكارحيثومن

سحيصالالتيواالضطراباتالفوراتإلىآلخرحينمنفتؤديالعصرية
فييقومالشبابأنأيضأالمالحظومن.متقلبمتطورمجتمعكلفيمنها
ءأرغدوعيشءأحسنغدفيسعيأوالمحركالمحوربدورا~كةهز»

يشلالمغربيالشبابأنعلمناوإذا.أسعدومستقبلءأفضلومصير
منالقوميالمجتمععنهيتمخضماأهميةأدركناءتقريبأاألمةنصف
شيآكلوقبلأساسيأيرجعهذاأنالبيانعنوغنيءبعيدةأوقريبةتطورات
فيالسريعوالتحولالبطيآوالتطورءوالجديدالقديمبينالقائمالصرعإلى

حياةنحوالقاصدطريقهعنالبحثجهدأضناهالذيالطموبحالمجتمع
واالزدهار.»والنماه<التجديد
المغربهالسيامهتأمحو

تللثهيبارفيبماالمغربيةالسياسةتدوكالأنجدأالمؤسفلمنوإنه



وبأسرحاالمكانجهدللتوفيقجادةفتعملاإلدراكحقاالجتماعيةالحقائق
تقاليدمنبالبقاءجاييصالحبكلاالحتفاظضوووةبينالوقتمنيمكنما

طبقأالشاملالجوهريباإلصالحاالنطالقحتميةوبينالماضيوأنظمة
إصالحوهوءالمتجددةالحياةومتطلباتالعصرىوضروراتلمفاهيم
قهريأأووالتنظيمالتشريحبوباثلسلميأتحققسواءوانقالبيجريآبطبيعته
ءالبطأوءوالرفضالتصلبنتيجةهافيتعزوماإذاوالثورةالعنفبوساثل
األمر.يقنيهمممناالستجابةوقلة

أواضطراباتمنأخرىبعد~ةالمغربفييحدثمافإنلذلك
الخا،جفيمدبرةأوطائشةمحاوالتمجردبأنه~أنينبغيالمؤامرات

للفيرو~ينءتارةمحرضينادأفىمنالداخلوفيءحاسدينخصوممن
محمريحأاإلنسانيكونأنيجبمستبعدغيركلههذاأنفمع<أخرىتارة
فيترجحأنهاإلدشكالتيوا~ياتلألحداثتقديرفيوصادقأنفه
واإليديولوجياتفبهالمذاتياروهوءغوراوأبعدعمقأأشاهوهاإلىأصلها
األوضاععلىالساخطةالصاعدةاألجيالبهاوتتأثر»الشباببهايتغذىالتي

عقبعلىوأسأقلبهاإلىمجديةوسيلةوبكلبحقوالمتطلعةءالفاسدة
.والمطامحاألهانيفيهتتحققمجتمحباسم

وأعمهالعر»محطهمحطأ

إلىباللجوءالتيارلذلكالمجابهةموقفاتخاذفيفاشدةالهأاوأمام
وءالناإخمادفينجحتإنمحاولةهذهفإنءبالقانونالوبجرأوبالقوةالقمح
إاللهدواءالالذياالاهاستئصالعنتكونماأعجزفإنها»ومؤقتأسطحيأ
لهفتو~المريضالمجتميجسممن~ثومتهتقتلعكبرىجراحيةبعملية
تهومسايتءالسليمةبنيتهبفضلللبقاءصالحكمجتمعويقيناحقأالصحة
.انقطاعوإلفتوودونوالتطووالعصرلرربح

المجتمعأمراضمعالجةفيتعتمدحكومةكلأنألبيانعنوغني
تعاوالألنهافاشلةلمحاوالتنفسهاتعوضإنماوالقانونبالقوةالقمحعلى

مر



ومعاداةءالشعبمعاالختالفلتهمةتتعرضكماءمسكناتمجردتكونأن
منوالتحولالتقدمفيالجدءةاألجيالمطالبورفضءفيهالحيةالقوى
تقيموذاكهذاإلىوباإلضافة.أحسنإلىحسنومنءحسنإلىسيآ

الضعفعلىوالتفهمالتبصرعدمعلىالدليلالبطشيبموقفهاالحكومة
المجتمعخلقنحووتثبتبحكمةالسيرتويدتقدمية-كةكلأماموالعبن
العاقبةبمحمو«الموقفذلكوليسءالمأمولالمستقبلوضمانءالجديد
الناركتتىإذالقمعسياسةإن.وحاضرأماضيأالدولتجاوبعليهتدلكما

الهادفةالمضادةحملتهابهافتعززءالدعايةتسخرالرمادتحتملتهبة
وا~كا~األجنبيةاإليديولبرجياتإلىاالتهامبتوجيهاألحداثلتعليل
هدمعلىوالتحريضءالنتنةوإشعال»الشغبإثارةعىبالعملالهدامة
»ومقدساتقيممنفيهيسودمماوالنيلءالمجتمعفيواألنظمةالتقاليد
تغالطكماءونتاثجهاباألسباباألعوواقعفيالسياسةتلكتعترفوبهذا
إالوالطنبورءبلةإآلالطينتزيدالدعاثيةحمالتمنجهترقبمانفها
األوضاعلحقيقةمخطى،تقديرإاليمليهالذلكفإنيكنومهما.نغمة

عالجفيوفاشألعقيمأأسلوبأيكونأنيعدو9وءالبالدفيالمتأزمة
المجالهزأفيالدولوتجاوبءالفأساالوضعوتصحيحءا~يجألموقف
.ولينالمسقمنيعتبرلمنةبوذاتكثيرة

~ألعامهالسيامهامجعههن
أنهاأل~آخوتقتنع~نالدولةمحىيجبأنهبإيجازتقدمممناويبدو

إطوالقانونالقمعبمجودهنهالتخلصريدمماالتخلصإلىسبيلمنليس
بجاوألعمل»وشجاعةجرأةبكلالعامةالمياسة~اجعةهوواحدسبيل
جويثةسياسةونهج»والمجتمعالدولةفيالسيئةعاألوفلتصحيحوسرعة
بخلقالكفيلةالمجديةالسريعةبالوسائلالجوهرياإلصالحعلىتقوممثلى

أممانالنطالهأاعنمحيدالأنهالمؤكدومن.ومعنىحسأجديدمجتمع
شيآإليهاويضاف.وأسبابعواملمنإليهاالشارةسبقتلماوذلكقصر
تسو«متخلفمحالمهنجزءا~بأنوهوواعتبارهوزنبكلجد~آخر



سياسيةومذاهبءالجاذبيةقويةإيديولوجياتذاتثوريةأنظمةمعظمه
ومتصألىمحاطأيوجدالمغربإنبلءمغريةجدواقتصاديةواجتماعية

كثيربينهايقومثوريةوقياداتحكوماتذاتبدولءواالرتباطالجواربحكم
سرأوالتواطؤوالتحالفءوالتعاونوالتجانسءوالتقاربالتناهممن

عائمةبجزيرةأشبهإليهابالنسبةالمغربفيهيوجأالذيفالوضعءوعالنية
ليينالمتواوالضغطللتأثيرعرضةداثمآفهيءأمواجهبهاتتقاذفبحرفي

كأنهمطمثنأآمنأهذامنيقفأنهذهوالحالةالمغربيجديفالءعليها
وعلىحولهمنيجريبمامبالغيرءوضعيتهعنغافلءعزلتهعنراض
بنفسيتسلحأنيخشاهماواتقاءذلكمناالحتماءفييجديهوإنماءأبوابه

أيءلهوأفيدأفضلهومالنفسهفيتخذالمسالكنفسويسلكءاألسلحة
منعليهتنبنيبمافتغالبهاغيرهاوجهفيحقأتقفأنتستطيعإيديولوجية

وتطورهتقدممنكذلكإليهتهدفوبماءمثلىوقيمعلياومثلصائبةأفكار
منكلإقامتهعلىيتعاونراقسليممجتمعسبيلفيوإمالحوتجايد
فيوالتحماتحالفاأنلهماسبقكما»بناءةإصالحيةثورةفيوالشعبالدولة
باسمتحققأناستطاعتالتيالثورةهذهاالستعمار،ضدالتحريريةثورتهما
مغربخلقعلىجديدطورفيتقدروالتيءعسيرايعدكانماالتحرير
إيديو~جيةمنأكثرإلىتحتاجالالتياألعلىمنالباردةالثورةباسمعصري
ءه»)أ0ءاهءأىههأ)هههءاه»مالحة.وقيادة،إمالحيو،بامجءقومية
06ءال«~~ه6_ا~9اد««ءاءام0ءء~ء«)ءء0ء0ءء«)دهاءاء9د0ءءا

«ء0أم9أ~اله0.اءا
كذكرىالمغرببهااحتفظالتيوالشعبالملكثورةتجايأيتموهكذا

فيبتطويرهاإالتجديدهاإلىسبيلوالءالوطنيالتاريخذكرياتمنعزيزة
تكونحتىاإليجابيالمشمولوإعطاشهاءواإلصالح»والتنظيم»البناءعها
األداةوتصيرء«)0أ)»اهه6ةأ«»)4»ه«ء68(ااهاألعلى(امنباردة(اثورق
.والنجاةاالنبعاثطريقفيالبالدتوجيهفيالفعالة
بمجردويهزم~ومأنيمكنالالمتوردةاإليديولوجياتخطرإن
حتىبهايتأثيالالتيالفارغةالدعايةبوساثلأووالقانونبالقوةالقمعسياسة

رر



كلتعدأنيجبوإنماءزرعزيغيروادفيصيحةإالليستوالتياألغرار،
السمتبثأنإالشأنهامنليسمستوردةيديولوجيةإكللمواجهةالعاق
ءسوا«دونواحدشيآفيالعدةهذهتكمنوإنماءالنفوسفيوالفتنة
وا~كاتءالثوريةوالمذاهبءالسياسيةالفلسفاتعصرفيخصوصأ
مجابهةأيوأمضىأقوىبأسلحةعليهاالحربشنهيوتلكءاالنقالبية
»جاوىوأكثرءمحتوىأفضلبإيديولوجيةدخيلةإيديولوجيةكلومقارعة
ءالعزائمصحتماإذاءسواهطريقوالءواالنبعاثللنجاةالطريقهوفهذا

المسألةوأنءهزلالجااألمرأنإلىالنفوسواهتدتءالهممونشطت
إيديولوجيةلفرضوعالنيةسرأيدورصرعفياألحداثسبقمسألةأصبحت
وباسمستاروراءمنخاصةمصالحوخدمةءدخيلةوأنظمةءأجنبية
.فاتنةمغريةوأهدافءماكرةءساحرةمذاهب
الجديدااليجابيبالمشمولسميناهمامحتوياتلتفصيلهناداعيوال
وهوءاألعلىمنالباردةالثورةباسمالجديدطورهافيوالشعبالملكلثورة
<االصالحيبامجالبر»القوميةاإليديولوجية:هيكلماتبثالثعنوناهما

الوطنيةاالنبعاثيةالثورةلتلكالثالثاالعاثمتعتبرالتيالمثلىالقيادة
.وحياةءونظامءكمذهب

اال~محيهالتوازنوفكرةالملكيه
الملكثورةتطويرهووإنماءثورةابتدعهوليساليومكلهفاألمر
صالحةوقيادةءإصالحيوبرنامجءقوميةبإيديولوجيةبتزويدهاوالشعب
عامكليحييهاالتيالثورةبر«حمتمسكأمايزالالذيالملكجاللةبرئاسة
أنمن6962غشت20يومخطابهفيأعلنهمانثبتوهنا.ذكراهايومفي
بسهمضربتالتيالناهضةالواعيةاألممااإن:جاللتهقال»مستمرةالثورة
وتعنىالقوميةذكرياتهاتحييالالفكريوالرقيالماديالتقدمفيمصيب
فيوالحضورالمواكبفيوالسيروالتصفيقالهتافلمجردبإقامتها
فياالذكاريخلفهماجميعمنواالستفادةالعبرالستخراجبلءالتجمعات
أعوامتعةمنذالقصرهذامنشرارتهااندلعتالتيفالثورةآثارهمنالنفوس

رو



منأبعدإلىتوميكانتبل»فقطالقوميةالسيأ«ةتحويرتستهدفتكنلم
وأكثرهاأهدافهاأبرزهوالسياسياالستقالل~قكانوإذاءوأعمقذلك
بقيةلتحقيقىاهاماتسبقالتيالوهيلةهوفألنهيوبقأاأللسنعلىدآق

بعدالهدفذلكوالشعبالملكثورةحققتوقدءالغاياتوكلاالهداف
يوم:لمنفيمنتهوأستملكه~«ةبعدبالعفيذيجفلمءوتضحياتجهاد
أالكةمههن9956هاوسشاييو«االستقاللوإعالنأ955نوفمبرأ6

سدكة»متواصلةوالمعركةءمستمرةفالثو،ة«جديدة~كةفيليدخل
تحر~تتميمكةمهءالسليبةاثهأجنواستعادةالترابيةألمغربوحدةاستكمال
هوكةءأشكالهفةنفيالتخلفعلىوائقضاءواجتماعيأ>قتصاديآاامغرب
اكألمسالصالحةالنهموإمحداد»وأسلمهتنظيمأمتناإلداريجهازهتنظيم
للجايةملبيأ»الباللواتمعمابقأاشترأكآالعامةالشؤونتسييرفيالسهب
مقد:رعرفمتخلفبالكلعملبهمايتسمأنيجباللتين.الفعالية
بالقضاءالكفيلة!لناجعةثارالومنناإلىىوامت»عناهمر»وحللءتخلفه
»والجهلالجو~منآمنءمهذبءر:قمغوبيمجتمعبناءكةمعم»عليه
نهضةتحقيقفييساهمأنمغوبيلكلتتيحاجتماعيةعدالةتحقيقهوكة
منالموفوربحنهينعمأنذلكمقابلكوتكفد»والفالحيةأاهمناعيةوطنه
فيننقيأنهنايتطبومسبياوعنيفةشاقة~كاإنهاء«_«-اتخد

يملككانهابكلالمقدسوالدذاالقىكماوإمكانأتناقوانا«كافةالميك.!ن
.~ااالتحر~سدكةلكسبقوىهن

اا.تيالو~افاألفاتلكسبيلفياصلةعتومةوالمهءمستمرةفالثورة
وإنوالحصو»التحدياسبيلعلىالواألشارقالمثالسبيلعلىتذكل

إلىنفسهاكة:لمههز»تحتاجكماءوعنيفةشاقةسدكةإلىليحتاجتحقيقها
موكةلكسبأ~ىهرةالميدانفيبهاليلقىواإلمكاناتالقوىجميعتعبئة

ألجوعمنآمنمهذبراققوميمجتمعوبناءءالتخلفمنا_~و-
وبنيهاالبال«لصالمحظلهافيتتحققاجتماعيةبعدالةومتمتع»والجهل
نعمةتضمنوالتيالبالد~اتعلىتعتمدالتيوالصناعيةالفالحيةالنهغمة
.وللجمعواحدلكلالحياةورفاهيةالعيش
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سمإهعماتعبيراإآلالمتواهلةلمدكةوا<المستمرةالثورةتلكوليست
فيوذلكاا:لميادينساثوفيالتحولوإجا«ةاابإرأ«ةالثانيالحسنجاللة

الوطنيةالعمحافةنا«يفي8962ماوسر29يومألقاهالذيالخماب
فيوجودهافيفيالتيشاكلالوهيااما:جاللتهتساءلفقدءبواشنطون
«ونبهخامةوبصفة»صميمةداخليةبكيفيةالضهتفوالتيءألحغر~
واألقطارالثادئثالعالمدال«بينمشترثةمشاثلكذلكبوهنهابلءسوا»
منيستمدأااإنه:جاللتهقالهأاسؤالهعلىوجوابأ»النماىطررتجتازألتي

ءواليا«ةالحكمكرسيعلىجلوسهمنسنتينثحوةهو~رطويلتحليل
ونقيعةءالسياسيوالكفاحالوطنيالنشاطمنعديدةسنواتثمدةهوبل
طر«قزيالساثوةقطاراطفيالكبوىالمشكلةأنيعتقدأصبحكلهلهأا
ألقلوبعلىالنفسهاضتفأنيجبشعوريةجامشكلةهيإنمأالنمو
جبماهو»شيآفيهذاويتلخصءوألعقولاألرواحعلىحتىبلءفقط
.ااالميا«ينجميعفيالتحولوإجادةإرا«ةمنالناميةاألقاوتملكهأن

نعبىأنيمكنما7:´ليست.الميا«دزجميعفيألتحالوإجا«ةفإوا«ة
كةوالمهءانمستمرةللثورةبالنسبة»أ)ءا»8ء1ء´(ء_«أهأللننبمفتاحعنه
.خاصةبالعفىنيءمحامةالثالثالعالمفيا~ضداصلةالمت

إر:دة0ىفيتتجلىأنزيجبألتيالوادينالمملكجاللةنصلءقا
ر~ان،،:،ةد!طو»سر!ئذ»ا´ألت~ادميدان:بينهامنفأكوءحولائتوإجد:دة
_ذ»ني.-.«دأادااسنشدلئتممنوتوفسريحأ»ا~وميدانءألتعثيم
»ا-دكييجعلألذنحولاتإلىباألخصأللتهبأشاو»وغيوهاالميادين
»حسأس9اأسونثهاأقوىيحسفينفسهمهوهمريحأءضميرمعصادقأ
وحا»ومسؤول»ولممثبأنهوجذانهة~انفياألعتوافيكونماأبلغويعترف
وسيلةفيتخذ»الغداءااشبثىااثيسمىماأهامهيوجدالوبأنه»~عن

مسؤوآلبمفتهبالحمبمأرةوقذفهائغيرالتهامأووالعجنالتقسعنلالعتذار
.الحياةفييعانيهعما



الخالصة
بالمغربيفتكالذيااالعضال()الداءعالجأننؤكاتقدمماضوءفعلى

يتمأنيمكنالاابالفسادالداخليااوصدةبحقنسميهوالذيومجتمعأدولة
يدعلىوذلكالكبرى(االجراحية(ابالعمليةنكنيهماهووحيدبدواءإال

كأداةااالصالحالوطنيا(الحكمهوالذيالماهراالختصاميالطبيب
.واإلنقاذءواإلغاثةءالنجدة

منالباردة)ابالثورةأنفأدعرناهماإالالكبرىالجراحيةالعمليةوليست
التحولوإجادةيرادةقيادتهوفيءنخبتهوفيءالشعبفيتخلقالتيأعلى(ا
كلفيالمجديالجديوالعملءبالمسؤوليةالكاملالشعورأساسعلى
.العامالصالحلخدمةميدان
ذاتبناءةكثورةجديدانبعاثإلىالحاجةأشافيالمغربإن
يووجية8إأساسعلىوذلكءواضحةووساثلءوأهاافوأفكارهءمبادىء
فيالتحولوإجادةإرادةكلهاتجشمفعالةوقيادةءنافذوبرنامج،صحيحة
هوالذيالدواءعلىتعرفنافقددواءمنللداءبدالكانوإذاءالميادينساثر
بالدولةالفتاكعلىالفسادالداخليأعلىمنالباردةالثورةأوالجراحيةالعملية

هذاأنإلىواهتدينا»مفتاحهاكتشفنابعدمالغزأاألمريبقفلمءوالمجتمع
.سواهسبيلوالءالسبيلهو



كن~تبحثأمة

وبطولةشجاعةبكلالشعبخاضهاالتيالتحرير~كةكانت
سيطرةوقرضتاالستعمار،حكمزلزلةحتىأمدهايطلولمءوتضحية
.والسيادةءواالستقاللءالحريةأنقاضهماعلىفقامتءاالحتالل
للعهدخلفأ...الوطنيالحكمالمغربفينشأوبغضلههذاظلوفي
.لبغيضاألجنبيا

وفحرواءباالستقاللواعتزواءبالحريةونعمواءبةالمغارتنفس
.وحماسوثقةءوأمانآمالوكلهمالوطنيبالحكمواستظلواءبالسيادة

تمطاموالنفرسءاألحالمتبددالحقائقأخذتمابمانسرولكن
ءوالمشاكلالمعابمنالمتصاعد)اكامأمامتختفيوالبشاثرءبالوقائع
لمحنةإالتسلمهملمالتحرير~كةأنبةالمغارمنواحدغيرأدركوهكذا

.الجديدعهدهمفيأخرىولنكسةءاالستقالل
منكانالذياالستقاللأناالنتكاسمجالفيعليهاستيقظواماأول
فيالناشىءالوطنيالحكموأنءغايةإلىتحولوسيلةيكونأنالمنتظر
التحرير_كةطوالسميمالتحقيقفعالةأداةيكنلماالستقاللعهد
منوإفراغهاالثورةهذهإلتبارالوسيلةأصبحبلءااوالشعبالملك)ابثورة
ورهزء<عنوانغيرتبقىالحتىومسخهاءأهدافهامنوتجريدها<معانيها
؟ذكرىومجرد

حائرأمعاكسنهجفييسيرءاالستقاللزمنفيءالمغربظلوهكذا
عهدأصبحءواحدةوبكلمةيقصد!أينيدريالوتاثهأءيتجهأينيدريال

الباثااألجنبيللنظامعهدااااواليةكأنهوشعبهاللبالدبالنسبةاالستقالل
الغايةهوإنمااالستقاللبأنآمنوا_وصغارأ_كبارأالحاكمينإنحيث
منفيهاموهمتقدلمنااخلفاء(اإالليوامناعبهمفيوأنهمءوسيلة
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المؤمنيناللهوكفى!مكانكألحتلأنتزل:بالقاعدةعمآلوذلكاألجانب
!القتال

ونتيجة<الباطلاألسلوبهذاعلىوجرياءالفاسدالمنطقبهذاوعمال
ءبأراضيهبالعفأصبحالمنكرةوالوضعيةءالشاذةالعقليةلهذهحتمية
ءوالمحتكرينللطامعينباردةاا(آغنيمةوإمكانياتهوبثرواته<وسكانه

والسماسرةءوالمحظوظينالمحسوبيةوذويءوالنفعيينوالوصوليين
كلمنينوالمفساوالمختلسينءوالمقامرينوالمضاربينءوالمغامرين

ءالحكموجنباتءاإلدارةورجابءالدولةمجاالتفيوعياو<تبةومتءرهط
جهازفيالفساداستفحلوقد.السواءعلىالشعبأوساطبعضفيوحتى
عليامحكمةإحداثفيالتفكيروقححتىخاصةوالرشوةءعامةالدولة
قدوالتنظيفالتطهيرعهدبأن.ظنءنشينالمزوزجرالرشوةبقمحخاصة
وستوقفءالمجربينمنستقتصالعدالةوأن»مصراعيهعلىبابهفتح
التشريحبسالحالخاصةالعدلمحكمةتسلختبعدماحاهمحندممادالف

هذهأصبحتبلءيتحققلمهذامنشيئاولكن<الجديداالستثنائي
أنهنوأضعف<الخسا«يصارعأنمنأعجزالتشريحوهذاءالمحكمة
أكناففيعينبعا«أثراوأهلهالشريجعلبمانشينوالمنالرشوةيواجه
يكملمبهاالخاصيووالتشرالمحكمةننامأنعذافيوالسببءالدولة
.مبهاموظكانأياالرشوةعلىالقضاءيضمنبماأمرهما

التشرحعقمتجلىكماءالخاصةالعلياالمحكمةفشارتجلىوهكذا
بل<بتشريحأ.بمحكمةتتأثرلمالرشوةأنذلك»يديهابينجعلاألي
المحاكموأنفومستوىمجالكلفيشرهاوعظمء~هاسارت

منذلكيكونأنالطبيعيمنكانولقد.اواغمالترابفيوالتشريعات
الحكمتجاربجميعوخيبةفشلفياألكبوالعاملهويكنلمإنءألعوامل
الحكوماتهنواحاقأيةتستطعلمألنهءاالستقاللعهدعلىببهالمغرفي

أ~ةداخلشوةبالالعملتلغيأنالتحريرهفجرمنذ<بالدنافيالمتعاقبة
فيوتستننالمحكومينترهقالتيالرشوةهذهء«وبجاتهااختالفعلىالدولة
فيالناسوإلنصافءالعدلإلقامةسبيلأيمعهايبقىالءوالتيءأهوالهم

24



الجميجإنيقالالذيللقانونيبقىالكماءمصالحهمولحمايةءحقوقهم
.سيادةوأيةءسلطانوأيءحرمةوأيةاعتبارىأيسواءأمامه

أملكلخاب_األخرىالغممادأسبابإلىباإلضافة_كلههذاوبسبب
الفسادضاعفوخطيراعظيمأفسادأوأهلهالمغربوعرفءاإلصالحفي
فيالسيآأثرهمالهماكانفسادانوهماءالباثاالعهافيتحملهالذي
عهدعلىا~بإصالحفيأملكلخابوكما.معآوالمجتمحالدولة

ءالجديدالعهدبفضلجديدمجتمحبناءفياألملخابفقداالستقالل
.الوطنيوالحكمءوالسيادة<واالستقالل»ا~يةعهد

وأمرأدهىهوماإلىتحولتبلءحالهاعلىلقماندارتبقلموهكأا
الدولةبجسميفتكفتي،ماالذيالداخليالقسا«بسبباالستقاللعهدفي

.المجتمعوبكيان
منالجديدةاإلقطاعيةالطبقةباستثناء~الشعبكانوإذا

»والمقا~ينءوالمغامرينءوألسماسرة»والمختلسين»ا~ين
ومازالأدىقا_ونوعجنسكلمنوالمحظوظينءوالنفعيينءوالوصوليين

بترفهاالمتعفنةالفاسدةألمستغلةالطبقةهذهتنعمكيغاليأالثمنيؤدي
لمفإنهالمشروعغيروالثواء<الحراموالكسب<النعمةحداثةنتيجةوبذخها
بعديجالفومنالعسوءبعداليسرومنءوشفقتهءاللهرجمةمنييأس
جهنممأواهمثمقليلعتءالبالدفيكفرواالذينتقلبنكيفألال.الشدة
.المها«ألوبثس

أل...محدونيوالذييوههمبيالقواحتيويلعبوايخرفواألنذوهم
،نياألمهالحياةفيسعيهمفلألذينأعماآلهخسرين9باننبثكمهل:ألقل
.أل...فمنعا؟يحسنونأنهميحسبونوهم



رر

والنحولالنجدبأعهد

أعماقمنمنبعثةوفوراتا~كاتمحمرعصرناأنفيأحديجادلال
الحياةفيالتقليديباألسلوبترضىتعدلمالتيوالشعوبالمجتمعات
مختلففيوتقدمتطورمنباستمراروتاركهأدركتهمانتيجةوالنشاط
حديثةوطريقةءالحياةفيجديدأأسلوبأتتطلبأخذتولهذا<المجاالت

والمتطلباتءكاتواإلدراءالمقاهيممعكلههذافيمنساقةالنشاطفي
وتقنيعلميتقدممنفيهاإلنسانحققهوماالعصرتناسبالتيالجديدة
يخضعومظاهرهمقوماتهمنكثيرفيأمبحالعصريالمجتمعإنبلءسريع
.والمتخلفالمتقدمالعالمينبينهذافيفرقالءوثوريةانقالبيةلدكة
ءوالشعوبلألفرادبالنسبةتحريريةثوراتفيهمافثماهدصرناولهذا

ترمياجتماعيةووثباتءوالحكوماتالدولتستهانإصالحيةوانقالبات
أحيانأوبالعنفءوسيلةبكلتريدالتيالصاعدةاألجيالمطالبتحقيقإلى
المنشودالهافنحوواطمشنانبثقةوالسيرءالحياةفيالجديدطريقهاشق
.والمتقبلالحاضرفي

االستبدادنظمعلىالثورةالماضيفيالبشريةعرفتفإذاوهكذا
الغردلصالحوالمساواةالحريةسبيلفيشيآبكلوالتضحيةواالستعبادى
القواتياعلىالمضادةاالنتكاسيةالثورةكذلكعرفتوإذا»والجماعة
معمنجرفةءهذاعنبالرغمءأصبحتفإنهاءالمحافظةوالعناصبىالرجعية
العلمميادنفيوثورا~تحوالتحققالذيالتقدمتيارهووأغلبأقوىتيار

أنيحاولشيآكلاالندفاعيةبقوتهجارفأطريقهفييسروالذيواالخترع
واضحةبصورةيتجلىهذاكانوإذاءالجبارةالهادفةمسيرتهيعترض
أخذتقدبالمتخلفةالمسمدةالشعوبفإنالراقيةالمجتمعاتفيوملموبة

إنهابلالتيارهذلكمعاالنجرافمنحظها_كرهأأوطوعأ_نفسهاهي
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<والواقعالنظرفيءيترجمماوالتصميساتالتخطيطاتمنلذلكرسمت
منهاتجعلالتيالتنميةمجاالتفيومساعيهاءومطامحهاءعزائمهاعن
ورفعءوالتقدمالتطورىسبيلفياألساسيةمدكتها_التحريرسدكةبعد_

.الحياةمستوى
المجتمعفيءخلقتقدوالتقدمالعلمثورةإنءالقولوخالصة

ءاالستبدادأنظمةضدالشعوبمنانطلقتالتيالتحريريةالثورةءالعصوي
شملتاالحاضرىالماضيفيءتينالثوتوكلتاءواإلقطاعيةءوالعبودية
األشكالفيتختلفانوقدءالدنيامنقارةكلفيجمعاهالبشريةوتشمالن
علىالقضاءهوءواحدهدفهماأنغيرءومكانزمانكلحسبءواألبعاد
االضطهادعلىيقوماقتصاديأواجتماعيأوسياسينظامكل

واالستعمار.واالمبرياليةءواالستغالل
عصريافيخصوصأءتقاسيةأوتحرريةثورةكلأنالبيانعنوبفني

الحكمأنظمةفيومتخلفقديمكلعلىالقضاءإلىأساسأترميءهذا
الفكرينةالرجعياتإليهوركنتالحواليالعصورخلفتهمماوالسياسة
والتيوالمخبرالمظهرفيالماضيعلىتعيشأنإألتأبىالتيواالجتماعية

وبعاداتءوتقاليدأنظمةمنألفتهأووربتهعمااإلقالعإلىمطلقأتحنال
غيرعتيقكلعلىالثائرةالعصرروجعليهاوعفتءوشربعليهاالدهرأكل
.واالجتماعيالفكريالرقيمعمتفقأيصالح

عنيدةوالمحافظةالرجعيةقوىكانتكلماأنهكذلكالبيانعنوغني
ءوأعنفأشدعليهاالثورةكانتوالمجتمعاإلنسانصالحضدومتصلبة
وتيارءالتاريخمجرىمعالسيروهوءقاطعةبصفةمرسومأمصيرهاوكان
ومستبلءأفضلحياةإلىتواقةأمةكلفيواالجتماعيالفكريالنمو
إلىءالخارجفيأوالداخلفيسواءءسبيلمنليسولهذا<أحسن
التأخرعلىثورةفكلوهكذاالتيارهذلكووقفءالمجوىذلكتحويل
»وقويةكثيرةالعوارضكانتمهماالنصرمصيرهاإنماواالنحطاطوالتخلف

.وخطيرةصعبةطريقهافيوالمنعطفات
بنفسهخيرأيريدمنلكلمندوحةالبأنهأيقنالديناهذاتأكاوإذا



إدراكأوأقوىءعصوفيالتاريخميسلنواوعيآيمكنماأكثريكونأنوبأهته
بصفةومجتمعهمحامةبصفةالعصريالمجتمعومتطلباتلحاجاتوتفهمأ
وأدرىءالحياةمنوراقيةجديدةصورإلىاالنسانبمامحوأبصر»خاصة
هذاأجلوهن.مستطاعحاأبعدإلىكلهذلكبتحقيقألكفيلةباثلبالو
للسيرومحكمةوحكيمةهدووسةخططابتكارإلىحتمأالعامئونيفتقر
ءوالتوفيقالنجاح~يقفيالوقتنفعنفيوالبناءةالهدامةالثوريةكةبالمه
منصالحجديامجتمعسبيلفيالثوريينللعاملينبدالأخرىوبعبارة

لحياةالتجديدفراحلمنسرجلةلكلمالثموتكتيكءمناسبةاستراتيجية
لكليضمنوهكذاءعليهايقامالتيالحديثةاألنظمةوإحكامءالمجتمع
متمرةتغللبلءالنكسةتعقبهاوثبةمجردتبقىالأنثوريةإصالحيةكة
ءفبهذاءاألهدافوتحققءالمشاريهتنجزحتىالمنعولوبماريةالسير،
التأثيرقوية»األساسثابتةنظاميةاالصالحثورةتصبحءوحد»وبه
.)6ا»هأاااهاء(أ1(اا«~أاالاأ)د61ءدأ9(



_

التقال_يااالصالح

ءواالستعبادستعمار9امنتحرريةثورةكعصرعصرناعنالحديثإن
ومخلفاتالرجعيةمناجتماعيةأوءوالجمودالجهلمنفكريةأو

عنالوقتنفسفييعبرإنماوالفقر،التخلفمناقتصاديةأو<الماضي
بأسرعمنهاإنقاذه~كةوعنءاليوممجتمحفيهايتخبطالتياألرباتأنرع

مروآفاقأوسعمجاالتعلىحبياتهلتنفتحالوسائلمنيمكنماوبأجدى
.أحسن

الداخليةالمثماكلكبرياتوليدةإالليستاألزماتأنالمعلومومن
ألنهاءوأهمأبرزهصفةالغالبهفيتكتسياألولىكانتوإن<والخارجية

.ا~تبحياةأمس
نوعبأنمنهماقتناعأ_والمسؤولونالمواطنون_الجميعيلتقيوهنا
<عظمىمشاكلمنعنهاينشأأوإليهايؤديوماالبالدهفيالقائمةاألزمات
الملكجاللةأعلنهبماإالتواجهأنيمكنالالتويةوعميرةالحلصعبة
العامالرأيأمام»6968ما،س29يومءبواشنطونخطابهفيالثانيالحسن

ساثرفيالتحولوإجادة((بإوادةسماهماوهو»والعالمياألمريكي
قلااماقبيلمنهيالتيالعبارةهذهأوجزتهلماوتوضيحااا...الميادين
يجبالذيالشاملالجذريااااالتحولذلكمنأمثلةإلىجاللتهأشارااودل
وفيءاالقتصاديالميدانفي:الميادينساثرفيوإحكامبإجادةيحققأن

وصفوقدءاالجتماعيانالميلوفيءالتعليمميدانوفيءاإلداريالميدان
معصادقأواحدكليجعلالذيالتحولبأنهالمنثمودالتحولجاللته
ويعترفءاإلحساسيكونماأقوىيحسحتىءنفسهمعوصويحأ<ضمير
عنوحدهومممؤولءمسؤولبأنهنفسهقرارةفياالعترافيكونماأبلغ
وسيلةفيتخذهاءااالفاا(بكبشيسمىماأمامهيوهجاالوبأنه»مصير



مسؤوألبصفتهبالحجارةوقذفهالغيرالتهامأووالعجزالتقصيرعنلالعتذار
.الحياةفييعانيهعما

والمسؤولينالمواطنينمنكليستعملهاالتيالعباراتاختلفتومهما
ءوالتقويموالتجديدوالتطويرهالتغيير»وهوءواحداا()المدلولفإن

.العامللصالحخدمةوالتنظيمواإلصالح
ءوالجمودالدكوالحالةالبديلأنهمحلثىزيادةءالتحولأنونعتقد
والمغالطونالمتساهلونكمونالحايسميهلماأيءواالستسالمءوالخنوع

يعانيالذيالمجتمعفيأكثريومكلنفسهيفرضأصبح.باالستقراراااا
والذيءالسياسيالحكمميدانفيهابماءالميادينساثوفيالتخلفشوور

والمصير.المنقلبسومنيهادهماءواالحتاباألياممعيتضاعف
شيآكلنسميأنفسنامعوصوحاءءضمادنامعصادقينولنكون

فيمترددينوبغيرءومسمياتهااألسماءمنخائفينغيرالحقيقيباسمه
األوضاعألناا)اباالنقالبعنهنعبرماوهوءالمرادالتحولنوععلىالداللة
غيرنافعشيآمعهايبقلمدرجةوالتعفنالفسادمنبلغتالبالدفيالساثاة
ءأنقاضهاعلىصالحةجديدةأوضاعوإقامةءعقبعلىرأسألقلبهاالعمل

ءالحالسوءمن<مراحلفيولوءوالشعببالبالدينتقلالذيفاالنقالب
جاللةسماهاكماااالتحولااإرادةيحققالذيهوالمثالسومنوينقذهما
أنيمكنالبحيثضووريآأمبحماوهوءوإحكامإجادةبكلالملك
اممبانيأسقفقالهاالتيالكلمةفتأكووهناءسواهاإلصالحفييجدي
:كانشارلللملك
.عالجآااتملكالالتيلألشياءالعالج_هيمواليالحرب~يا(اإن

ماإلىاللجواغيرالمغربفيالفاسدةلألو~ععالجالإنهوحيث
حتىعنهفلنتحدثوالتنظيماإلمالحميادينجميعفيباالنقالبسميناه
.الجميعلدىومفهومأواضحأيكون

ءعقبعلىرأسأعاألوفقلب_اسمهعليهيدل_كمااالنقالبإن
ولهذاءمعأوالوجهةالحالةفيوالتغييرالتحويليعني_اللغةفي_قلبوكل
قوامهاونهضة<ووثبةءانبعاثهوإنمااالسمبهذاجديرانقالبكلفإن



تؤديوحتىءوالبناءاإلصالحأجلمنوتحطيمهءفسادكلعلىالثورة
إمحادةفيتترددالفإنها»المجالهذافيءأهدافهاوتحققءرسالتهاالثورة
.العامالصالحخدمةفيوسعيأءللتجديدطلبأجذعأاألمر

أهوالوتقاسيءالشذوذعأوففيتحياالتيالشعوبأنوبديهي
فهذاءواالنقالبءوالثورةءوالهيجانءالدكةعنبمنأىليستالفساد
:فيقولالمستقيمالصراطعنالمنحرفينويتوعدينزوالحكيمالقران
ومصيرءوأنوع»فممادوالظلمينقلبون«منقلبأيظلمواالذينوسيعلمم

أواألرضبهماللهيخسفأنالسيئاتمكرواالذينأفأمنم:معروفالظلم
.يشعرون«الحيثمنالعذابيأتيهم

منيهادهممحمايذهلونالالدولقادةمنبأمرهمكمونالحاوحتى
بكليعلنمثآلبيشتاركفهذاءشعبيةوإعصاراتوعواصففورات
الوجهعلىوتصعدتنفجرساكنةثورةحالةفييوجدشعبكلااإن:صراحة
.ااالعواملبعضتأثيرتحت

فييسمىماإالواالنكشافباالنفجارتهادالتيالساكنةالثورةوليست
وإن!بعدهمالهالذيااباالستقراوااالحكاملسانوعلىءالياسةعرف

شيآكلأنءودعايتهمنظرهمفي<ليعنيالحكامبعضبهيتبمبتحاستقرارأ
يكنلمإنءكغيرهميعلمونأنهمحينفييرأمماأحسنعلىالبالدفي
الجكامأولشكدرىوما»هيمماأسوأتكونأنيمكنالالحالةانأكثره

استقرارالموصولمحنملالحكوميالعملأنولغيرهمألنفسهمالمخالطون
عهدهفيوالسياسةالحكمأقطابأحدقالكما»لهنهايةوال:<فيه

حياةوقفالحاكميريدأنالسخيفاالدعاءمنأنهمضيفأ<الدكتاتوري
.الشعوبمنشعب

العضالللداءوحيدكعالجنعلنهالذياالنقالبتعريففيومضيأ
ااالفسادمنأنسباسمألهنجدالوالذيالمغربيةاألمةبجسميفتكالذي
كبرىااجراحيةااعمليةهوإنماالمنشوداالنقالبأنإلىنشيراخلياااله

ماهوماهرجراحطبيبإلىيحتاجالصفةبهز»وهوءالداءتستأصل
باإلصالحمؤمنةمختارةصفوةيدعلىااالصالح)ابالحكمعليهنصطلح



كيانفيسواءاألسفلإلىاألعلىمنإنجازهعلىوقا«وة»الشاملالجذري
ااألمريضااالوجلمنشقأيشلكالهماإذ<المجتمعمجالفيأوالدولة
.أسغاهواءاالستقاللعهافيالمغربهوالذي

كوسيلةإليهندعروالذيءسياسيةكعقيدةبهنؤمنالذيفاالنقالب
وعميقواسعوتحؤلىأوأل<الغادعلىثورةهوإنماائعاملالصالحفريدة
واألعماقاألشكالباإلصالحيتناولءالفسادعلىالقضاءبعدفهو»ثانيأ
جديدمجتمعخلقأجلمنالبنائيةوهدكتهالتطهيريةثورتهفيالسواءعلى
.ممالح



رر
مقالباالبولوجبأإبد

ااااإيديولوجيةهيءوقيم<ومبادىءأفكارعلىاالنقالبينبني
ءاالصالح~كةتغذيمنهاجيةوهي.الفكريمنهاجهأياالنقالب
وكلهاءوبعيدةقريبةساميةغاياتإلىتهدفأنهاكما.والتجديدءوالتقدم
والنظرءالخادعوالممراب»الكاذبللخيالفيهامجالالوعمليةواقعية
.المجرد

وتتجهتتحدقواهاوساثراالنقالبيةجيةاإليديولبىعناصرفجميعوهكذا
وإقامةءمنهالرحابوتطهيرءالفسادإزالةهوالذياألكبرالهدفصوب

حتىمالثمةجدظروفوفيءمجديةووساثلءعمليةبطرقبدلهاإلصالح
.واألشواطالمجاالتساثوفيمضمونأ)لنجاحيكون

لهبدالبلءاوتجالوالعجلةتخالطهأنيمكنالشأنههذاوانقالب
ءثابتةبخطىالجبارالعمليواصلثمالبدءيجبحيثمنيبدأأنمن

.القصرىالغايةوتحقيقالمطافنهايةحتىتجربةوتجربةءمرحلةومرجلة
ءوالواقعيةالمثاليةبينقوارناالنقالبإيديولوجيةإنءأوضحوبعبارة

أقطابأحدعنهاعبرالتيالحكيمةالسياسيةبالقاعدةتأخذإنهاأي
إغفالدوناألعلىالمثلنحواتجأ:قالحيثعصرنافيبفرنساالسياسة
.حكيموعمل<ماثبتفكيرعلىيدلوهذاالواقع!

ولوألعنفعلىتقومالفهيالثوريةإيديولوجيتهلالنقالبكانتوإذا
التفكيرحليففيهاالنصريكونأنتريدالتيا~كةشكلاتخذت
أن~وضوحبكل_هذاومعنى.الفعالةوالقوة<السليموالعملءالصحيح
ءالشدةبوساثليتحققأنيريدالإصالحيةكإيديولوجيةاالنقالب
العكسعلو.بلءالدماءوإواقةوالتخريبءواالضطرابوالفتنةءوالهيجان

الوسائلبغيركلهاافهأهلإلىيتوسلأناالنقالبيريدالءكلههذامن

37بعامذواالالنهضذالالدعرن<و



محوانسياقأ،والمادياتاألرواحفيوأذىضررلكلتالفيأالسلميةوالمناهج
عنتبتعدفهيءوروحأأساسأءاالنقالبعلىالمهيمنةوالمبادىءاألفكار،
لهميتمحتىالوطنأبناءساثربينوالتضامنالتصالحوتستهدفءكليةذلك

فيالجهودوصرف»القوىوتعبئة»الصفوفوتكتيل»االتجاهاتتوحيد
فإنءكلههذاعلىوحرصأ.جميعأأجلهمومنبهماالنقالبتحقيق

األمةأبناءبينوقتال<وتطاحنصرعكلتمنحاالنقالبإيديولوجية
كةمهبشنإالواالنحطاطالتأخروهدةمنتزجأنيمكنالالتيالمتخلفة
الوحياعدوهمضدوللجميعبالجميعكةمهألنهاءأحدعنهايشذالواحدة
.والمجتمحالدولةمجاالتكلفيالتخلفهواألي

إيديولوجيةبطبيعتهاهيالتياالنقالبإيديولوجيةإنءواحدةوبكلمة
.ومعنىحسأساميةغيروساثللهاتتخذبأنتسمحالسامية

المنشودالنقالبنابالنسبةالمختارةاإليديولوجيةنبروأنلناكانوإذا
تفكيرنتيجةكاناختيارناأنمؤكديناختصاربكلنظرناوجهةفلنوضح
إيديولوجيتنافإنولهذاءوالتجربةالواقحعلىارتكزكماءوسليمطويل

واالقتصاديةواالجتماعيةالسياسيةاإليديولوجياتعنتختلفاالنقالبية
حديثةأوقديمةإيديولوجيةككلشعوبيةأوعنصريةليستفهي:المعروفة
مرتبةأعلىإلىمعينةساللةأومعينعنصررفعهيماطثةهفكرةعلىتقوم

نؤمنومسلمينكبشرفنحن<العلياالساللةأواألسمىالعنصرباعتبارها
منخلقناكمإناالناشرأيهاأليا:بقولهالقرآنعنهاعبرالتياإلسالمبعقيدة
اللهعندأكرمكمإنءلتعارفوا~وقباثلشعوبأوجعلناكمءوأنثىذكر
.للنأمر~اخرجتأمةخيثركنتمم:وبقولهوءأتتاكم

ءوقيمته»االنسانبعزةنؤمنألننا»دكتاتوريةكألكليستوهي
:قولهفيالقرآنبهاجاءالتياإلسالمتميدةبهنأخذوألنناءوحرياتهوبحقوقه

أنتومابمصيطرهعليهملستا~مر،فيوشاورهم،بينهمشورىوأمرهمم
.وبجبارعا.يهم

خدمةعلىيقومالمذهبهذاألنءشيوعيةأوماركيةليستوهي
وكمسلمينكبشرونحنءالطبقاتساثرفوقورفعهاخاصةاجتماعيةطبقة



والتضامنبالتعاونونؤمنءطبقاتهبجميعاإلنسانيالمجتمعبوجودنؤمن
العداوةفيهاويخلقءاألمةيفرقاأليالطبقيوالتطاحنالصرعبدلبينها

أوالماركسيالمذهبأنالمعروفومن.واالضطرابوالفتنةءوالبغضاء
كماءالعاملةالطبقةلخدمةوسيلةالطبقيالصرعبجعليكتفيالالشيوعي
دكتاتوريةبامممالطبقاتساثرعلىالطبقةهذهسيطرةإلىيرميبلءيميها

.الصعاليكطبقةأيالبروليتارية
ءوشيوعيةماركسيةمناألجنبيةبالمذاهبمتأثرةباشتراكيةليستوهي

خاصةوخلقتءأجانبمفكرينيدعلىنشأتالمذاهبهذهألن
ءوثقافتناءتناخضاتتاريخفيتشبهناالأجنبيةوشعوببمجتمعات

الدولةمجالفيأوواالقتصادالصناعةمجالفيسواءءوتقدمناءوتطورنا
.والحكومة

مخالفكشعببناتليقالواإليديولوجياتالمذاهبتلكفجميع
والغشلبالخيبةفمنيةفيهاجربتبلءفيهاوترعرعتنشأتالتيللشعوب

صالحةغيرااا(مادةيجعلهاهذاوكلءوالتطبيقالعملميادينمنكيرفي
عنأنفسهماألوروبيونفيهيبحثالذيالوقتنفسفيبالدناإلىلالستيراد
إصالحمنإليهآمفتقرونهمماوأحسنأكثرلهميضمنالذيااااالبديل
باعتبارهالناالمذاهبتلكمالحيةبعدماقتناعأيزيدناماوهذا»وتنظيم
فلسفةامتمداأفيالخارجعلىعالةنبقىأننريدالكماءعناأجنبية
وثقافتهاءالقيمةوحضارتهاءالمجيدتاريخهالهاكأمةبناالخامةالتجربة

الماديةاألوروبيةالسيطرةمنتخررتأنبعدالحروتفكيرهاءالمستقلة
تجربتنا_االستقاللعهدفي_لناتكونأنإلىيدعرناهذاوكلءوالفكرية
متأثرينغيرءواالقتصادءوالحكمءوالتنظيمءاإلصالحميادينفيالخاصة

فيومقتبسينءوحاضرأمافيأاألجنبيبتجاربوبليدأأعمىتأثرأهذافي
أيعالتهاعلىكلهاأخذهادونلنافيهاماوأنسبأحسنالوقتنفس
وهوءخلدونابنعنهحدثناالذيالنسقعلىوتقليدأاقتداءوشرهابخيرها
فيعليناينطبقالأنيجبماوهوءبالقطبباالقتداءأبدأمولهالمغلوبأن
..موالعيدة»واعيةءراشدةأمةألنناءوالسيادةءواالستقاللءالحريةعهد



والقاصر.ءوالضعيفءالمغلوبلعقليةفيهامجال
عصريامذهبيألونأتتخذأنمناالنقالبإليديولوجيةبدالكانوإذا
نهتمالونحنءاإلسالميةااا(باالشتراكيةبعضهمعليهاصطلحمافهو

كلمةنرفضالولهذاءوالمحتوىبالجوهراهتمامناواالصطالحبالشكل
الحكمصالحإالبهنعنيالكناوإنءاإلسالمإليمنتسبةاااااالشتراكية

إالءرأينافيتمثلالاا()االشتراكيةكلمةفإنيكنومهماءالمجتمعوعدالة
.االنقالبإيديولوجيةمنجزءأ

تقتبساالنقالبإيديولوجيةأنفلنوضحاإلسالمعنتنحدثدمناوما
وإقامة<الصالحالمواطنلتكوينالتربويةوتوجيهاتهءاألخالقيةتعاليمهمنه

عناصرهاتستمداالنقالبإيديولوجيةإنءوبعبارة.الراقيالمجتمع
الساميةروحهومنءالخالدةاإلسالمرسالةمنوالمعنويةالحسيةاألساسية
الخر«جيمكنالفيهاتنخبطالتيوالروحيةالماديةاألزمةبأنمناايمانأالوثابة
وكلءالصافيةبروحهوبالتشبعءاإلسالمرسالةمنجديدمنباألخذإالمنها
بالخصاثصويزودناءالمثلىبالقيميغذيناأنإالشأنهمنليسهذا

الفردإصالحفيجديدأدورأاإلسالملربسالةأننعتقدوهكذاءالكريمة
قال_كمااللهشريعةأنذلكءالمغربفياإلسالميوالمجتمع»المسلم
وهذاءالبشريةالحياةلتنظيماللهشرعهماكلتعني_قطبسيدالشهيا
وأصولءاألخالقوأصولءالحكموأصولءاالعتقادأصولفييتمثل
.أيضأالمعرفةوأممولءالسلوك
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المغربفيوالديمقراطيةالحكمقضية

عمرهاأدركقصةيشكلاالستقاللمحهدعلىالمغربفيالحكمإن
أطوارهاتعشلمالتيلألجيالالتاريخوسيرويهاءكامألحوألعشرثمانية

للقولمجاالتالمؤرخونفيهاسيجاكماءوغراثبهاوعجاثبهاءوأحداثها
علىتدلفإنماشيآعلىدلتإنوهيءوالتعقيبءوالتمحيصبالتحليل

ألفىءسيادتهوامتلكءاستقاللهواستعادءترابهحررأنبعدءالمغربأن
عويصة<المعطياتتبكةمتالعناصر»مشتبكةداخليةلمشكلةمواجهأنفسه
أشهرتمركادتوماءالفتيالوطنيالحكمتنظيمفشكلةهي<الحلول
ءويتصعدءيترعرعحولهاالصرعأخذحتىاالستقاللبزوغعلىقليلة

اعتسافيأوتصرفات»استئثاريةإلتوتطاوءنظريةاختالفاتنتيجةويتطور
ءاإلرادةمسلوبءأمرعلىمغلوبأضحيتهاوظلءغاليأثمنهاالشعبأدى

حبرغيركانتقلمافصوبصفيإال!بطلالأخاكمكرهءالسيادةمحروم
أنغيرومنالبصر.لمحأوالبرقبوميضأشبهكانتفتراتوفيءورقعلى

مشكلةنعالجونحنءنرىالقصةتلكأدوارعنوإطناببتفصيلتنحدث
مننعتبربمالنذكرالماضيإلىبالبصرنرجعأنءالمغربفيالحكم
<ونموهانشوثهاعلىالكاشفةاألضواءإرسالبغيةوذلكءالموضوعصميم
مشكلةأوالمثماكلأمأوالمشاكلمشكلةغدتحتىوعسرهاويسربما
ءالسليمالتنظيمإلىطريقهعنيبحثفتىءماالذيالمغربفيالساعة
الحريةنطاقفيوالسياسةالحكمومؤسساتألجهزةالصالحءالصحيح
.والسيادة
6955ديسمبر7فيوطنيةحكومةبأولظفرالمغربأنالمعلوممن
قبلالحكومةهذهقيامتموقدءالعرشإلىمنفاهمنالملكعودةعقب
منللتفاوضائتالفيةحكومةوكانت»6956مارس2فياالستقاللإعالن
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تحققتعهدهاوفيءشهرأعشرأحدمنأقلإالتعمرولمءاالستقاللأجل
»فرنسامحجاياةمعافاةوأبرمت<الوطنيالجيشوتأسسالبالدوحدة

تلكأعقبتثم»6956غشت3فىاستشاريوطنيمجلسوأنشىء
مشاركةبدونوتكونتء6956أكتوبر27فيةجديلوزاريةهيشةالحكومة
فيمرةألولالمعارضةحزبيشلأصبحالذيواالستقاللالشورىحزب
فيأساسيعنصرعلىالبالدتوفرةوبقيامهاءالمستقلالمغربحياة

هذاكلممثألالحديثالديمقراطيالكيانوخلقءوالسياسةالحريةمماربة
الصالحسبيلفيالمعارضةبربعالةيضطلعواخرءالحكميتولىفريقفي
والعملءالديمقراطيةإلىالدعوةفينضالهاالمعارضةولمجزتوقدءالعام

ديكتاتوريحكمقيامدونبهذاوالحيلولةءالعامةالحرياتميثاقإلصدار
المتباينللحكامالتصرفوإطالقءالشعبوقهرءالواحدالحزبقوامه
.األمةومقدراتءالبالدوثرواتءالمواطنينمصاثرفي

كما_وخطوة»وقتهفيهامأحدثأكانفقدالوطنيالمجلسإنشاءأما
حياةإقراروهوالمنشودالهدفنحو_الملكيالتدشينيالخطابفيورد

دستوريةملكيةداثرةفيالعامةشؤونهتدبيرمنالشعبتمكنحقيقيةتمثيلية
أنمنوبالرغم.والعاالةءوالمساواةءالحريةوالجماعاتلألفرادتضمن
فقدالمفضوحوالتلفيقءالمكشوفالتحيزأساسعلىتمالمجلس،كيب

تؤديأنوالعنتءوالخنقءالضغطمنجوفيولوالمعارضةاستطاعت
وهكذاءواألمةللبالدالعلياوالمصلحةءالوطنيالواجبباسمرسالتها
بالمغربخطافقاوتسييرأ_ءودكيبأءتنظيمأ_المجلسواقحمنيكنومهما
،استشارةمنمحدودةلفترةولوأوجدتبماالنيابيةالحياةنشونحوخطوة
.والشعبالحكوبمةبينوتعاونوحوار»

مشاركةعلىالقائمالحكمببهأسلواختفى1978أبريل66وفي
باسمالواحدالحزبحكموخلفهءالمستقلينوالسياسييناألحزاب

الشورىحزبفييومئأالممثلةالمعارضةإلىفانضافتءاانجاماااال
ءالحكممنورهابلالمبعدةالمستقلةوالشخصياتاألحزابواالستقالل
منفيكتلةالمعارضةتجسستبينماواحاحزبيدفيالحكمفأمبح
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وشهدءالفريقينبينالصرعاحتدمأنوكان<والشخصياتالهيشات
وأوشكت<والريفءواألطلسءتافياللتفيثوريةداخليةأحداثاالمغرب
تعرفأنيمكنفالأولهاعرفإنأهليأوحربءعامةفتنةفيتقعأنالبالد
وسوءاالنفراديالحزبيالحكمثةكاتالملكيالقصرأدوكوإذذاكءنهايتها
تجرفأنمنالطغيانأمواجيوقفبماالشاذةالوضعيةتتداركلمإنالمال
العامبةالحرياتميثاقإمداواالنقاذوساثلإحاىفكانتءشيآكلمعها
_والكارهينالمخالفينعنبالرغم~تحققوبهذاء6958نوفمبر65في

الشعبمطامحمنكبيرومطمحءالمعارضةلهسعتطالماأساسيمطلب
المذكورالميثاقصدوروفور.مصيرعلىالقلقحريتهعلىالحريص
6958أيمبر3فيالمنسجمةللحكومةحدبوضعاالتجاهتصحيحتحقق
ءوحرياتهاءحقوقهاتؤمنأنتريدالتيالبالدفيعقباهتحمداللماتالفيا

ماوهوءحكيمةوسياسةءقويموحكمءسليمنظامبواسطةومصالحها
24وفي.العقيمالشاذالحكمأساليبمنعانتهبعدماأكثرإليهتطلعت
عنمنشقفريقتوالهاحكوميةتجربةالمغربفيقامت6958ديسمبر
وفيءالبالدملكلدنمنمختارينأعضاءبمشاركةسابقأالحاكمالحزب
فييكنولمء6960نوفمبر7فيالدستورمجلستكونالحكومةهذهعها
ءاالستشاريالوطنيالمجلسمنوتحيزأتلغيقآأقلوتسيرهودكيبهتنظيمه
ثناياهفييحملكانألنهنهائيأواختفىانفجرحتىينصبكادفماولهذا
عنلهأعدالذيالمصيريلقىأنالمحتوممنفكانءومتفجوةمحرقةمواد
.قصدغيرغنأوقصد

الدء.مترةومحاوالتالنيابيةوالحياةالحكمتجاربجميعأنزىوهكذا
وأداة0ءالتالعبوضيعةءاالرتجالوليدةكانتألنهاوالفشلبالخيبةمنية
شتىبينللصرعمجاالتكذلككانتوألنهاءاألهواءومطيةءفنىاألغوا

ثم.وعالنيةسرآناورلتوحلباتءوجماعيةفرديةوالنزعاتاالتجاهات
إالالحظالسيئةالتجاربتلكعهديوعالأنوالظروفاألقدارهشاءت
وهيءقبلمنبالعلىليخطويكنلمجديانوعمنتجوبةعهدليستقبل
مفاجأةفكانتء6960سنةللوجودبرزتنفسهالملكبرئاسةحكومةنشأة



وقتشذمتطلعمغربفيالمجالسحديثوأصبحتءللتعاليتىالعنانأطلقت
بالنظماألخذةالعصريةالدولفيالمألوفالنسقعلىحكمقيامإلى

تجوبةعلىمسبقأالحكمالصوابمنيكنلمولكنءالحديثةالسياسية
وليأمبحبأنالجديدةالحكومةوتميزتءصبيةالمهدفيماتزالكانت
فبراير26فيالخامسمحمدالمرجوموفاةوبعد.رئيسهانائبيومئأالعهد
تحتحكومةوألفهاوس3يومالمغربعلىملكأالعهدوليخلفه6966
ملكيخطابأعلن6962نوفمبر68وفيءاألحزابممثليبمشاركةوثاسته
يستهدف..الدستور.هذاااإن:فيهوودحيثالدستورمشروععن

فيالحكموينظم»أخالقناوسالمةءالدينيةمقوماتنابقدسيةاالحتفاظ
النداءشيآكلقبليعنيالدستورإنءسليمةعصويةأسسعلىالمملكة
جانبإلىيقضيوالدستور..وحرياتهالمغربيالمواطنبحقوقالعلني
والمعبرةءباسمهالناطقةتكونالثمعبمنمنتخبةمجالسبإنثما،كلهذلك
أمبمهماتهاقامتهللتعلمالحكومةلسيروالمراقبة»وحاجاتهمطامحهعن

التيالمجالسأماممسؤولةحكومةيعنيأخيوأوالدستور...بهاأخلت
التاريخوسيقول...المرغوبةالسياسةتسلكلمإناالستقالةعلىتحملها
.اا...بينوالحرامبينفالحاللءهذااتجاهيفيكلمته

بعدجرىوكيفجرىماضوعلىاألمريتدبيأناإلنسانأرادوإذا
فييعيشأهويدريأنيستطيعفالاألولىوالبرلمانيةالدستوريةالتجربة
ماعلىءالممنوحستوراللجاءفقدكانومهما.المنامفييحلمأماليقظة
فوقبشعراتالمعلقةوالحرابالسيوفبمثابةكانتوافاتعللمنفيهوود

دولفيمثيللهايوجدقلمانيابيةديمقراطيةبتجربةءالبرلمانيينرؤوس
البرلمانيةوالتقاليداألنظمةذاتالدولمنعددفيحتىبلءالثالثالعالم

طبقأمهامهوأدىءبواجباتهاألولالمغربيالبرلمانقاموقدءالحديثة
فيالمغربمللنهبهتحدثمماهذاعلىأدلوالءالقوميةولألمانيللدستور
يؤكدالدستورااجاء:قالحيث6962ديسمبر62بتاريخصحافيةندوة
المغربإنحيثالكلمةمعنىبكلالعصويةالدولةمرحلةإلىالمغربارتقاء
والعالقاتاليوميةحياتهتنظيمعلىأخرىأوجهةمنضغطأيدونعزم
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مقبولإطارفيوالجماعاتالدولةوبينءواألفرادالدولةوبينءاألفرادبين
أضمنإننيثم...ونقدهلدراستهالجميعمحلىمعروضءالجميعلدنمن

فيالمباشرةغيرأومباشرةبصورةاالشتراكحقستوراللبواسطةللجميع
فيوالمراقبةءالمراقبةفيخاصةبصفةاالشتراكوفيبلفحسبالتدبير
افتتحت1963نوفمبر18وفي.اا..التدبير.منبكثيرأهمالعشرينالقرن
فييخامرناالذيالشعور((ليس:فيهجاءمماملكيىبخطابالبرلماندورة
عهدينبينالفاصلةاألونةهذهوفيالوطنيةحياتنامنالتاريخيةالبرهةهذه
واالعتزازالغبطةفيهجتتشعورهووإنماءفحسبوارتياحمسرةشعور

_حإقامةسبيلفيالكبرىالخطوةاليومنخطونحنوها...والطمأنينة
أنالمناسبةبهذهيفوتناولن...وأركانهاأعاثمهاوتثبيتالديمقراطية

عليلةيمارسو~نكانواالبالدهذهعرشعلىتعاقبواالذينالملوكبأننزهكم
نحنأماءالمطلقةالملكيةاختصاصمنعادةهيالمهاممنطائفةقرون
هذهمنجملةعنلألمةإرادتناوطوعاختيارنابمحضنتنازلأنإالأبينافقد

البالدفيالدولرؤساءيزاولهاالتيالمهامعلىمقتصريناالختناصات
.اا...الديمقراطية
النفسألمما((وإنه:1)1965مارس3(العرشخطابفيوردكما
التيالديمقراطيةترىأنءوحبورأانشراحأالقلبويغمرءوسرورأفرحأ

وتترعرعءغروسهاتنموءأسلوبأللعملوجعلناها»لحامأللحكماتخذناها
ءالمطلوبةثمراتهاوتؤتيءالميمونعهدنامنالرابعةالمعنةفيأقنانها
زمنالمغربفيللحكمنظاماإقرارهاعلىيمضولماءالمرغوبةوقطوفها
ءواجبهموالمستشارونالنوابوأدىءبمهامهالبرلمانفاضطلع...طويل
الوطنية.ءالحياةتوجيهفيومناقشاتهمءواستجواباتهمباقتراحاتهموساهموا
مدلوألالبالدهذهفيللحريةأنكلهبهذامثبتينالعامةالشؤونوسير
حوارهوبلءسطحيأحوارأليسبالبرلمانيدورالذيالحواروأنءحقيقيأ
وإقرار»األصلحعنالبحثيستهدف»الغاياتبعيدءالمقاصدعميق
األحوالمعالجةفيحكومتنابهوتستهديءاألمةمطامحوتلبيةءاألنفع

الفتيلبرلماننابالنسبةكانتالمنصرمةالسنةأنومع...األعور.وتصريف
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مارسإذموفورأوسعيأءملحوظأنشاطأشهدتفلقدوتمرينتجربةسنة
ءلمهمتهمفهمهممدىعلىدلتممارسةمهامهموالمستشاارونالنواب

شيئأأحيانأيكتسيكانالذيوالنقاشالحواروأظهر<لمسؤوليتهموتقايرهم
ءألمتهمالخيرمنيمكنماأكثرتحقيقفيالملحةرغبتهمالحدةمن

الحياةومرافقالدولةأجهزةمنإصالحهيمكنماأكثربإصالحوالتعجيل
حاولواالتيوالغاياثءعنهاأعربواالتيالرغائبوكانتءعامةبصفةالقربية
يدلالحديثهذاوكل،اا...وأهدافهاالحكومةوغاثبمعتلتقيبلوغها
كانتالمغربفياألولىالنيابيةالدستوريةالديمقراطيةالتجربةأنعلى

مناسباتمحدةفيالمغربملكأبىولهذاءبعيدحدإلىوصالحةإيجابية
ءوإنصافأاعترافأبرجالهاوينؤهءمؤسساتهاعلىويثنيءبهايشيدأنإال

واألمةءوجهتهاأحسنتالبالدأنعلىالبرهانقاموهكذاءوتأييدأوتشجيعأ
واالطمشنانالرضىوسادءهاشأهبلغتالعامةوالمصلحة»طريقهاوجدت
ستسيرالفتاةالنيابيةالتجربةأكفيأحديشكيكنولمءواألقوامالوبوعساثر
واالزدهار.واالرتقاءالنموسلمفيمتدرجةأحسنإلىحسنمن

األحزاببقادةالملكياالتصالتماا(6965أبويل20وفي
ااالتوجيهاتمنمطبوعةمجموعةلهمسلمتحيثالنقابيةوالمنظمات
باسممقدمتهافيوردكماهذاوكانءعليهاواإلجابةلدراستهاااالملكية
حولاألمةصفوفوتوحيدءالجهودوتكاثفءالقوىوتعبئةءالكلمةجمع
تضاربنتيجةوالبلبلةالحيرةمنالخر»جيمكنوبهذاءمعينةوطنيةأهداف

الحدثهذااعتبروقد.االقتصاديةالمناهجوتعاد»االجتماعيةالنظريات
إصالحيبربامجلتطبيقاثتالفيوطنيحكملقيامومشكورةمحمودةمحاولة
عثةمتفقةتكونأنأحدينتظريكنلمالتياألحزابأجوبةودربتءمحدود
كاناألمرمادامالتوجيهاتمحتوىعلىالنسبةبنفسمصادقةوالالمئةفي

معالتشاورأسمىاالقتراحوحقءالنصحوواجبءالرأيوحريةءشورى

بتاريخالوزانيحسنمحمدقدمهاالتيالمذكرة660صإلى629صمنالمالحقفيإقرأ)6(
حسنمحمدتصريحالملكية_رابعاالستشاراتنطاقفيالملكجاللةإلى6965أبريل26

.653_مفعة2محفية_جتصريحاتكتابهفيالوزاني



أدواتإصالئحلمشكلةتتعرضلمبجيهاتالتوأنبالذكروالجدير.األحزاب
مشاريحعنوالتعبيرءومقاصدفواياإبااىعلىاقتصرتوإنماءالحكم
ءواالقتصاد»والشبيبةءوالتعليمءالتشريعومراجعةءباإلدارةخاصة
هذهأهميةومح.والماليةءاالجتماعيواإلصالحءوالصناعةءوالفالحة
لهالمااألولىبالدرجةاألحزابتهمكانتالسياسيةالمشكلةفإنالقضايا
لنداءاستجبنافقديخصناوفيماءالعامةاألهورسيرعلىوتأثيرشأنمن

لتنفيذمحكمسياسيوتكتلوطنيميثاققياممقترحينوالتكتلالوحدة
الحكممنجديدنمطإيجاداقترحناكما»األدنىالحايعتبرمشتركبرنامج
لفنيينتسناتسييروزاراتأحدهماشطرينذاتصالحةحكوبمةقوامه
ويتوفرءبارزةسياسيةشخصياتإلهاتتووالمشورةللرأيدولةووزاراتءأكناء
:والنجاحالفعاليةعناصرمنيعوزهاماالحكمألداةالجديداألسلوببهذا
.والتقنيةالرأي

فييذكركالمالملكيةالتوجيهيةالمذكرةخاتمةفيوربهوقد»هذا
وبوا.جبهءالدولةبربيسأنيطتالتيالدستوريةبالمسؤولياتقويأعبارات
قوةمنأوتيمابكليدفعأنعلىوبعزمهءاألمةوحدةعلىالمحافظةفى

بابهوأنءالكفاياتبجميحيربحبأنهمضيفأءاألمامإلىبأمتهالتقدممحجلة
<التمثيليةبالمجالسأمتهممثليفيقويأملهوأنءالجميعأوجهفيمفتوح
.كافةلربقاياهمبسوطةيدهوأن

بصيرةزيكليفتلمولكن»ومقبولومعقولحنكالمهذاكل
ماويستشفءيقالكماالسطورهبينيقرأأنمرهفةسياسيةوحاسةءنافذة
هينذيرهبمثابةكانتعبارةوهناكأسرار،منوتواريهءخغامامنتكنه

بيتكانتبل<الكالمصلبفيعفوأتردلمالتيااالتمثيليةااالمجالس
حقيقةتنبينأننستطعلمولهذاءوالغموضاللبسوراءاختفتوإنالقصيأ
تمضفلمءقليلبعدالحالةإليهتطررتماضوعلىإالومدلولهاأمرها

ااحاألبإعالنغموضكلوتبددءالتباسكلارتفححتىمعدودةأسابيع
بشيآحبلىكانتالتياأليامتمخضتوبهذاء6965يونيو7فياالسثثناءاا

الصفرإلىالنيابةالدستوريةيمقراطيةباللوالرجوعءجذعأاألمرإعادةهو
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مشروععناإلعالنمنابتداءتعمرولمءالوجودتعرفلمكأنهاوالعدم
يونيو7فياالستثناءحالةعناإلعالنإلى6962نوفمبر68فيالدستور
وتصريحاتخطببهاشهدتكماالناجحةالقيمةالتجربةفكانت6965
اافرغمحلهاوحلالدستور،وتعطلءالبرلماناختفىوهكذا.عديدةملكية

فينشاطهاينحصرالتيااالتمثيليةااالمجالستمألهأنتستطعلمسياسياا
أحديقتنعلمالديمقراطيةالنكسةتللتوأمام.الوطنيالصعيددوناألتاليم
أنالجمعوأيقنوأعذارهأسبابمنلهاالتمسبماوالخا:جالداخلفي
فلتاتمنفلتةكانإنماالنيابيالدستوريالديمقراطيالحكمنظامقيام
منمعينةفترةفيعنهامحديكنلممرحليةوتجربةءالمغربفيالدهر
األمةلخيروتثمروتستقر،ءلتدومتقملموهكذاءالقوميةالحياةتاريخ
والأقلالضروريةفترةواجتيازءألزمةمرحلةقطعبهاقصدوإنماءوالدولة
أكثر.

الزثاسةتحتجديدةحكومةتشكلةاالستثناءحالةقياموفور
مماشيآكلاتضحاالستثناءحالةالعالنالملكيالخطابوفيءالملكية
تنحملأنعاتقناعلىأخذناااإننا:فيهجاءومما»ملتبسأأوخفيأكان

طريقعنللبالديتأتىأنإلى...الحكملتيبرالمباشرةالمسؤولية
ويتؤمأوضاعهاتصححأنبعدبرلمانيةبمؤسساتتزودأناالنتخابات
.اا...اعوجاجها
سنواتخمسمدةالبالدعلىمخيمأالمهولالسياسيالنرغوطال
التي6970ليوين20فيالملكيةالصحفيةالندوةكانتثمءتقريبأوشهرين

وليستبرلمانيةوأقول~المغرببهامربرلمانيةتجربة)افبعد:فيهاورد
شخصيأقمتوقدءويراجعهدستورهفيالنظريعيدأنعليهتعين_دستورية
.ااالمراجعةبهز»

الدستورإلغاءوعن»االستثناءحالةإنهاءعنأعلنيوليو36وفي
التيالمراجعةعمليةبعدالممنوحالجديدالدستورنخهالذيالسابق
انتخاباتوأجرت.الحكومةءاألساسيةوأحكامهنصوصهمنكثيرمنأفرغته
مجلسواجتمعوتفصيألىجملةالدستورلرفضهااألحبزابجميعقاطعتها



والءأحزاببدونبرلمانأوكانء6970أكتربو9فيكبرلمانالنواب
المكناةالمحليةالمجالسنسقعلىفجاء»وأقليةأغلبيةوالءمعارضة
حتىسنةمنأكثرعليهتمضولم.النواببمجلسيسمىوإنءبالتمثيلية
فيالسياسيةالحياةإلىالفرغوعادءدستورهمعهوتعطلءبدورهاختغى
للبقاءقابلوغيرسليمغيرلوضعتصحيحهذافيكانولعله»البالد

ممتبشى.والواضغيرقوميمحيطفيواالستمرار
الشاذةوالظروفءمرتالتيالخطيرةاألزماتاقتضت6972ينايروفي

أخفاختياربابمنولواألحزابإلىجديدمنيلتفتأننشأتالتي
تسفرلمالتياالستشاوات((افكانتءوالسياسةالحكممجالفيالضروين

()اللعبةفيوموقفهبنظريتهجانبكللتمسكنتيجةعنالنهايةفي
~طالمايستقيمولنءالمغربفياليومحتىأمرهايستقملمالتيااالسياسية

فيالواحدالحزبنظامقيامإلىسبيلالأنهوهيالحقيقةبهذهيؤخذلم
الأنهكماءالملكيالنظاممعيتعايشالوألنهءدستوريأمحرمألنهبالدنا
<األحزابمعوتعاونباتغاقإألالمرهبالسياسيالنرغإنهاءإلىسبيل
اسمهايطابقوصحيحةسليمةديمقراطيةنطاقفيبعسيرليسماوهذا

.ومعنىحسأاعقدةكلوفكتءصعبكلهانوجدتفمتى<مممماها

6972يناير65بتاريخقدمهاالتيالمذكرة6((صإلى663صمنالمالحقفيإقرا)2(
إلى6(8صومنالملكيةاالستشاراتنطاقفيالملكجاللةإلىالوزانيحسنمحمد
الملكجاللةإلى69(2أكتوبر5بتاريخالوزانيحممنمحمدبعثهاالتيالمذكرة680ص
.69(2شتنبر23فيالمؤرخةالملكيةالرسالةعلىجوابأ



.___

المغرب:فياألولىالمشكلة
والسياسةالحكممشكلة

هيكانتسياسيةأزمة»6964يونيوشهرفيءالمغربعاشلقد
كيانهافيذاكإذالقائمةالحكومةتهددكانتأزمةوهيءنوعهامناألولى

حولءالنوابمجلسفيءجاريةكانتالتيالمناقشاتنتيجةءومصيرها
اإلنقاذبعمليةءاستطاعتقاكورةالمأالحكومةكانتوإذا.الرقابةملتمس
ءلهاتتعرضكانتالتيالخطيرةاألزمةتجتازأنءساعةآخرفيتمتالتي
تزجولمأخةكلمنتسلمولمخطرىكلمنتفلتلم_يقال_والحقفإنها
.والرياحنالزهوربأكدليلالرأسمكللةالمحنةمن

ءالمتوقعللطارىءىضةالحكومةأصبحتالحينذلكفمنذ
صاركماءنفسهاإلىتنظرفصارتءالموعودوالمصير<نقبالمزوالحدث
المصير.ومقررةءاألجلموقوتةحكومةكأنهاءإليهاينظر

علىالتعديللعمليةأخضعتحتىثنهرانعليهايمضلموهكذا
يطرأالذيوالتعديلءوبعدهالدستورعهاقبلالمغربفيالمألوفالنسق
لهذهوالكاملالصحيحبالمعنىالتغييريعنيالعادةالحكوماتعلى
ومن.ولزومأحتمأحاإلصكوالالتجديدالتعديليقتضيالولهذاءالكلمة
التيالوزاريةباألزماتيسمىمايعرفوالءيعرفلمالمغربأنالمعلوم
منالحكمانتقالفيسببأتكونوالتيالجماعيةاإلقالةأواالستقالةعنتنتج
واالختبار.للتجربةالميدانتدخلجديدةفئةإلىالنهايةفيحظهاساءفئة

الحكوماتغيريعرفلمالمغربفإناالنسجامحكومةاستثنيناوإذا
يظنكانولقا.المعتادةالمغربيةالطريقةعلىالتعديلعملياتعنالناتجة
فيالديمقراطيالنظامينشأمابمجردمطردةكقاعدةستنتهيالطريقةهذهأن

منيغيرلمالدستورولكنالدستوريةالحياةعهدفيالدولةوتدخل»البالد
إقالتهمبحقخصهكماالوزراءتعيينمهمةالملكإلىوأسندشيئأالوضع



لماذالبرنطاقعنخارجةالعكومةتضيةالدستورجعلوهكذا0أرادمتى
األثعوالنيإالتنعيتهانيوالتكيلهانيمطلقألهدخلالالذي

تمعأذبعدالعكوبةمنالقةسعبوهي0الدستورنيعليهاالمنمومى
هذهنفي،الرتابةملتسلصالحوالتقويت<الوابمجلىأماممسألتها
أيالنوابلمجلىيكوذوال0الجماعيةباالستقالةالعكومةتسقطاألثعوال
وهوءوتعليلهتفيرالومنولهذا.تخلفهاالتيالعكومةتكيلفيتدخل
<واحدااآذنيويعكماايودالملكتجعلالمغريةالدستوريةالمكيةأذ
يطابقالتيالدستوريةالملكيةفيالشاذهوكمايقكمواليسردتجعلهوال

إلىترجعإنهاحث0أساسيةبل<شكليةالمسألةوليببت0سماهااسمها
يماريهاالتيالفعليةوالمؤولياتواالختصاماتالسلطومدىحقيقة
أويقكمواليسردالملكتجعلالتينهي0الدستوريالنظامفيالملك
تمكنوال0األخيرالنوعمنالمغربيوالطام0واحدوتتفيويعكميود
تواعدهلهمعينسياسيمنظهيالتيالدستوريةالمكيةإلىنسبته

وتمارس0معروفةبقيودالمكيةتتقيدنطاقهوني0وميزاته0وخصاثمه
لتمبحبدستورالسكةتزودأذيكفيوال<تتعداهاالحدودنيسطتها
تصيرأذغيرمنتتدسترالمكيةأذاألمرنيماوكل0دستوريةنيهاالملكية
.وشمىاسمأدستورية
فرنيمحفيإلىالملكجاللةتحد~بسةالدستوروفعوقبل
مباشرةبكيفيةتمارسالسعلةأجعلأذاآلذيمكنيااال:بقولهلهنمدح
أوبرنإمجحوليتجناألذمهيأليىشعباألذولماذا؟0عليههيمماأتل
.ااوزمرة0رجاليتبعأذإلىيحتاجفهو0مذهبحول
ا)ءدد6)دء´د«»أدده)ءاط)ددءءءءا(ء»)ء«ء»ء»هدء»د»دء»أه>أ»
)ءء»1ءءأء»ءءء´دهده»ه.»ذه9ده»ده:أه9ءءممهءدود»ء»)هدءمءام
م.ودم.رر،._روومدوو..م.ررمرر.رمرررر.رمومر.رر~ررومررو

رم.ر.رموم.روورروو.م.ر.رمر__رمررم>>ور.ر~رررمرو.ر_ودم
وته.4ء«دد«أل6ا)«.(ء«مه5.ءد«)«ءمه7هءهه264ددءءءء»ط(961(

نيالماكبهاأدلىالتيالتسريحاتهذهمىتتريبأسواتثال~ممت



مااا~يللشعببالنبةالمغربفيالياسيالفهميتطورأندونيفرانا
.6961فيإليهينظركانكما6964سنةفيإليهينظرثتىء

نقولأننستمئيحالمغربفيالعملبهيجريالذيالنظامعلىواعتمادأ
اإلنجليزيالنمطعلىالالمغربيالنقعلىالملكحكومةالحكومةان
مساعدينمنمؤلفةهيشةكونهاعنتزجالالوزاريةالهيئةوإن.طبعأ
.إرادتهبمحضويقيلهميعينهمالذيا~

المغربيالدمتى.بينيوجدالذيالكبيربالتناقضنذكرأننرىوهنا
تنظيميتساهمبصفتهاالياسيةباألحزابالثالثفصلهفييعترفالذي

قادةاستثارةعدممنالسياسيةالعادةبهجرتماوبينءوتمثيلهمالمواطنين
عهدنونثأنيريدعهدفينحموممأالحكوماتتشكيللدىاالحزاب

.البالدهذهفيالنيابيةالدستوريةالديمتراطية
إنالمغربه؟فيالحكومةحقيقةهيماءكلههذاعنالنظروبقطع
وأمامءالملكأهاممسؤولةالحكومةأنعلى65فصلهفيينصالدستور
.لنوابمجلىا
وهي.معأالنوابومجلىالملكبثقةالحكومةتتمتعأنيتطلبوهذا

.ريبوالشكبالاألخرىإحداهماتقصوروالءومزدوجةأساسيةثقة
ءالحكوميالمنصبفيوالتعييناالختيارعلىفتقومالملكثقةأما
وأداءواجباتهابجميعالحكومةقيامفيمبررهافتجدالنوابمجلىثقةوأما
وتأييدبموانثتةتحظىالتيالمرسومةالسياسةنطاقفيمسؤولياتهاساثر

من65النصاربحكمءمقيدةالحكومةأننرىوهكذا.النيابيالمجلس
منالنوابمجلروسلطةوبإرادةءجهةمنالملكوسلطةبإرادةالدستور،
.أخرىجهة

ملطتها؟هيما:نألاألساسهأاوعلى
تنفيذعلىتسهرالحكومةبأنمتوراللمن66الفصلويجيبنا

اإلدارةيأنالمذكورالفصلويضيف»البرلمانيقرعهاالتيوهيءالقوانين
.الحكومةتصرفتحت

اإلدارةتيبرعلىتشرفأنهاكماتنفيذأداةالحكومةأنهذاومعنى



للدولةالعامةالسياسةوقيادةتخطيطأنهزأمنويتضحءللدولةالعامة
فييجمعالذيالملكاختصاصمنبل»اختصاصهامنليساواألمة
معولوالحكومةورئاسةءالدولةرئاسة:الفعليتينالرئاستينبينشخصه
حيثاختصاصهالدستورمن68و67الفصالنيحدأالذيأولوزيروجو«
بمكتبمشروعاتهاوبإيدعالقوانينباقتراحالتقدمحقاألولإليهيسنا

تحديدفيالثانيينصبينماءالوزراءبمجلسشأنهافيالتداولبعدالبرلمان
التيالموادعدافيماالتنظيميةالسلطةيمارسأنهعلىاألولالوزيرسلطة
.التنظيميةالملكسلطةإلىبإسنادهاالدستوريصدح

الملكبينءدستوريأءموربعةالتنظيميةالسلطةفإناألساسهذاوعلى
إالاألولالوزيرسهنايمارالالسلطةهذهإنالحقيقةوفيءاألولوالوزير
.الحكوميمنصبهفيويعينهيختارهالذيللملكتابعأنهباعتبار

فيالحكومةإلىإسنادهايمكنسلطةهناكفإنهذاإلىوباإلضافة
لهايأذنأن97للنصلطبقأيمكنهالذيالبرلمانطرفمنءخاصةأحوال
يقعمراسيموبمقتضىءمعينةولغايةمحدودالزمنمنظرففي،تتخذأن

.باتخاذهاعادةالقانونيختصتدابيرءالوزاريةبالمجالسفيهاالتداول
للحكومةيمكنأنهمن58النصلعليهينصماوأغرببلءهذامنوأكشو
البرلمانيةاللجانمعوباتغاقالدوراتبينالفاصلةالفترةخاللتصدرأن
أثناءفيالمصادقةبقصدعرضهإيجبااقوانين_اامراسيماألمريعفيهاالتي
فيالحكومةإلىمسندةأخرىسلطوهناك.للبرلمانعاديةمواليةدورة

الحكومةلحقيقةالعريضةالخطوطلنايرسمهذافكل.53و(2الفصلين
مسؤولةفإنهاسلطتهاحدودكانتومهماءأمرهاكانوكيفما»بالعففي
الدستور،بحكمءيملكالذيالنوابمجلسأمامالسلطةهذهممارسةعن
ءالميادينجميعفيالحكومةوتصرفاتأعمالعلىالعامةالمراقبةحق

إلىالموجهةوالشفويةالكتابيةاألسئلةوهيءوساثلهذافيويستعمل
ء)59(الفصلمعينأجلفيعليهابالجوابالدستوريلزمهمالذينالوزراء
ينصالتيالبحثولجانءالبرلمانيةالمناقشاتأثناءالمسؤولينمحاسبةثم

ماهذاءعليهغبارالدستوريقانونوهوللمجلسالداخليالقانونعليها

»9بمامذواالالنهضأالاالعوذ•ه



الثقةسحبمسألةأما.وسياستهاالحكومةسيرعلىالبرلمانرقابةيخص
(الفصلالرقابةملتمسلصالحالنوابمجلسفيالتصويتنتيجةفتكون
األولالوزيربهيتقدمكماالثقةطلبلصالحالتصويتعدمأوء)86

المصادقةيطلبنصبشأنأوالعامةالسياسةموضوعفيلهتصريحبمناسبة
إسقاطحقالنوابمجلسيعطيالدستوركانوإذا.)80(الفصلعليه

الدستوريةالحاردوفيا~حواا،فيإالتكونالالحقهذافمماربةالحكومة
سقوطفرصيجعلماوهذاءوبظروفبشروطمقيدحقإذافهوءالمذكورة
االستقرار.مننوعألهاويضمنءنادرةالحكومة
تبيانمجردهوليسالسابقالغرضمننقصدهالذيالشيآولكن
فيالوزاريةاألزماتنشوعدمأنهوبلالدستور،عهدفيالحكوبةحقيقة
نحصرالأنيجبالذياالستقرارعلىتتوفرالبالدأنمعناهليىالمغرب
االستقراربلغيرىالالحكومةنطاقوهوءالضيقالشكلينطاقهفي

االستقراروهوءأعماقهوأشدنطاقهأوسعفياالستقرارهوالمنشودالحقيقي
والسياسةءالصالحالحكمنظامظلفيواالجتماعيءوالسياسيءالمعنوي
.أمينسعيدحربلدفيبالمواطنينجديرةتكونالتيوالحياةءالمثلى
.المجتمعوفيالبالدفياالستقرارأخروشيآءشيآالحكومةفاستقرار
عدمأنهيأخرىوحقيقةءمراءوالفيهاجدالالواحدةحقيقةهذه
عهدفيءبالدناأنمعناهليىالمغربفيالوزاريةاألزماتوجود

ليتوالسياسةالحكموأزمةءوالسياسةالحكمأزمةتعانيالءاالستقالل
كانولقاءاالستقاللعهدمعوترعرعتءوشبتنشأتبلءاليوموليدة
ومح.ودسترهاءونظمهاأقرهاولكنهءألصالحبحلهاسيأتيالدستورأنيظن
كانتوقدءهيهيوالسياسةالحكمأزمةظلتءهذاعنوبالرغمءهذا

فجنمنذالمغربفيهايتخبطالتيالمشاكلوأمءاألزماتأةهيوماتزال
ءاتساعأإالوالتطوراتواألحداث»»األيامتزيدهاوإل»االستقالل
وإخراجءعليهاالتغلبأجلمناديالبالعملأصبحلهذاواستفحاأل.

يشعرونكاتواإذاالمسؤولينعلىواجبوأكبرأولورطتهامنواألمةالبالد
شدةويدركونءوالسياسةالحكمأزبةبوجودالمواطنينمنغيرهممثل

رم



.أجمعينوالمحكومينالحاكمينعلىخطورتها
ءاألزمةتلكعناصرتحليلفيالدخول_اإلطالةخشية_نريدوال
ماالمواطنينساثروأنخصوصأءعنهاتنشأالتيالمشكلةحقيقةوتصوير
األزمةتلكءطبعأحسابهمعلىءيعيشون_سنواتعدة_منذفتثوا

نصفأنلناكانفإنءالدفينداءهمامحسوسةبكيفيةويدركونءومشكلتها
الدولةأزمةأنهامنبأكثرنصفهافلسناالبال«فيوالسياسةالحكمأزقة>

عبارةمنوأصحأنسبالدفينداثهاعنللتعبيرنجدولسناءالفتيةالمغربية
فيوفسادءالدولةسيرفيوفسادءالدولةجهازفيفسا«:الداخليالفساد
.الدولةسياسة

الذيالداخليالفسادبهذاالدستورااااجريدةفينددتمنتينومنأ
ببالعفبأنأوضحتكماءمعأوللمجتمعللدولةالعضالاءاللاعتبرمه
المنهوكةالعليلةالدولبه~الذيااالمريض()الرجلذلكبسببهأصبح
الذيالدواءأما.جانبكلومنساعةكلفيباألخطارالمهددةءالقوى
جديدةقيادةيدعلىااااانقالبنوعمنإلجراحيةالعمليةفهيإليأأشرت
الماهر.الجراحالطبيببمثابةتكونصالحة

المختارةالنخبةغيرالصالحةةالجديلبالقيادةأعنيأكنولم
المنبرهأافيسابقأمميتها_كماجديدنوعمنحكومةوهي»الحاكمة
النسقغيرعلىحكومةإألتعنيالجايأنوعمنحكومةوكل~نفسه

تكونوبهذاالير،أوالتنظيمأوكيبالحيثمنسواءءعندناالمألوف
للحكمصالحةحكومةوتكونءومفعولهامدلولهالهاحكومةالحكومة
فيالعملوهمةءواالستقامةءوالنزاهةءالكفاءةعلىمتوفرةأيوالسياسة
.العامالصالحسبيل

علىتلقىالتيالمسؤولياتمستوىفيتكونشأنهاهذاوحكومة
الحكومةهيهذه.البالدومشاكلالشعبمطالبمستوىوفيءكاهلها
كلماوينتظرهابهايحلمالشعبفتىءماوالتيءالمغربإليهايفتقرالتي
.اريالرنالتعديلعنالحديثتجدد



الوزاويالتعديل
يؤملوالشعبيونيوىشهرفيءالرقابةملتمسمناقشاتختمتمنذ

!والمطالب»واألحالماألمانيحكومةمرةألولتكونجديدةحكومةقيام
ويثمتايقوىالسعيدالحدثإشراقةبزوغإلىوالشوقاألسابيعمرتثم

.التواقةالنفوسفي
أنيستحقالذيالحكومةبتعديلالعامالرأيفوجى،غشت69وفي
.واستقراءوتحليلبحثوقفةعندهنقف

وكتابالوزراءكثرةللحكومةاألخيرالتعديلفيالنظريلفتماأول
ومما<السابقةالمغربيةالحكوماتفيمثيللهيسبقلمربمابشكلالدولة
كانتالتيالوزاراتبعضعلىطرأالذيالتفكيكالكثرتلكعلىمماعد

الوزاريةالهيئةأنهذامعنىوليس،وزاراتعدةمن~كبةمنهاالواحدة
يدريوال،الدولةكتاباتمنيتبعهامامعمختلطةوزاراتتضمالالحالية
لهمبررأيجدومايزالكانالضخمةالوزاراتمنالنوعهذاهلبالضبطأحد
أووقتيةأوشخصيةاعتباراتوليدهوإنماأوالعامةالمصلحةفي

رقعةعاسعلى_بحق_يالحظماأولفإنا~مرمنيكنومهماءاضطرارية
التخلفنظرةوال<الماليالعجزفكرةتمليهالأنهالحاليةالحكومة
منكليحتمهاالتيالتقشفسياسةوالءالمغربيعانيهالذياالقتصادي
الذياالقتصاديالتخلفومنءللدولةالعامةالميزانيةفيالفاحشالعجز
ءومصاثبهأخطارهمنلالفالتوطويألجبارأمجهودأالمغربمنيتطلب
لتكديستالفيأبعضعنبعضهاالمختلطةالوزاراتفصلنحبذكناوإذا

وقتفيالحكوبةتضخمنحبذفلسناواحدوزيوكاهلعلىت0المسؤوليا
خصوصأ«والتقشفواالقتصاداالختصارإلىفيهيكونماأحوجالمغرب
بحلالمعجزةتحققأنشأنهامنليسالحكومةضخامةبأننرقىونحن

.السابقاليوممنأكثريومكلالمسؤولينعلىنفسهاتفرضالتيالمشاكل
أنإلىحاجةفيالمغرببأنالظنعنالناسأبعدفنحنهذاإلىوباالضافة
.وكثرةعددأالحكومةبضخامةغيرهبياهي

بعضتركعليهاأدخلالذيالتعديلأنالحكوبةفيالنظريلفتومما



مهامهمفيوزراءاستمرارضامبدثيآولسنا»مناصبهمفيالوزراء
الصالححسابعلياالستمرارهذايكونأننخشاهمماولكنءالحكومية
مدىالمنصببشغلشيآأشبهيكوناستقرارأكذلكيصيروأنءالعام
التعديلفياعتمدتالتيالمقاييسعننبحثأنبنايجدروهنا؟الحياة
:أساسعلىقامقدالتعديليكونأنتقدير_أقلعلى_ونتبعدءالوزاري
غيرالقاعدةهذهوتقضي<للوظيفةالعضوخلقالللعضوىالوظيفةخلق

الءومجاملةترضيةإليهمالمناصبوبإسنادءاألشخاصباعتبارالرشيدة
ءوخصالءمواهبمنعليهيتوفرونلماوذلك»واستحقاقأءوجدارةأهلية

بحقالمنصبيتولىالشخصتجعلوصالحياتءوتجاربءوكفاءات
واقتدار.
المناصبإسنادنفسأنيمكنفبماذاالمقياسذلكاستبعاناوإذا
الجدد؟الوزراءإلىالحكومية
بأنالوزراءلهؤالء_حأنهمنالملكإلىالصحافةنبتهبمانذكروهنا

.وللعرشللوطنإخالصمنفيهمجربهماهوكوزراءلهماختيارهقادما
وحدههذاهلولكنءالوقتنفسفيومهمصحيحمقياسوهذا
ءالعقباتعلىوالتغلبءالمعابمواجهةعلىالقارةمنالحكومةيمكن
هأااليوم؟مغربنافي!وأعقدهاأكثرهاوماءتجابههاالتيالمشاكلوتسوية
وباألخصاألياممتتكفلوإنماءعنهيجيبأنألحديمكنالخطيرسؤال
معنىوهلءوالصحيحالصريحجوابهبإعطاشهوتصرفاتهاالحكومةتجارب
لدىالطالعبحن_السياسيةتجربتهاانتظارفي_تحظىالحكومةأنهذا
اإلجابةدونبوضعهنكتفيثانسؤالهذاى«أة««)ةه«)د»ه(ءاطالعام؟الوأي
.عليه

نقفأننرىأولهاالحكومةعلىالسياسيةالتجربةتحكمأنوإلى
.الوزاراتبعضعندقليأل

والتيءإبانهافيجاءتالتيءالفالحياإلصالحفيالدولةكتابةأولها
اإلصالحتحققأنهولهانرجوهماوكلءميالدهانحييأنإاليسعفاال

خاللمنتخاموأنءديماغوجيةوالءارتجالوالءعجلةغيرفىالفالحى



والءشهوةغيرمنالمواطنينوكافةالبالدمصلحةالفالحياالصالح
السياسةومناهجبقواعدقليلأوكثيرفياألخذودونتحيز»وال»غرض
ءغيرهمفتظلمالمحرومينالمواطنينمنفريقاتنصفأنتريدالتيالخرقاء
التيالسياسةوهيءقصاغيرعنأوقصدعنبهموتعسفءعليهموتجور
!الفقراءلتغنياألغنياءتفقرإنها:حقهافيقيل

اإلصالحفيالدولةكتابةمحنتنحدثونحننضيفهمالناكانوإذا
ومنثمآتعملياتتصبحأنعنعنهاالمسؤولونبهايناىأنفهوالفالحي
منواالستغاللءوالتالعبءللعبثومجاالتءمناسباتالفالحياالصالح
منبعثتأخرىلوزارةءهذابعدءونتعرض.والغسادالسوعناصرطرف

تكونالأنهولهانرجوهماوكلءالعامةالوظيفةوزارةوهيءمرقدها
التياآلمالتحققلمإنهاحيث<الماضيةالحكوماتعهدعلىكسابقاتها
التنظيمتتطلبكلهاكانتوالتيءبهاأنيطتالتيوالمهام<فيهاوضعت
أدركناالدولةفياإلدارةأساسهيالعامةالوظيفةأنعلمناوإذا.واإلصالح

أننستطيعاألساسهذاوعلىءوسيرهاالدولةكيانفيوأثرقيمةمنلهاما
وزارةوقيامءالعامةالوظيفةبقيمةتكونإنماالدولةجهازقيمةإن:نقول

اإلصالححققإذاإالمبررلهيكونأنيمكنالالعامةبالوظيفةخاصة
يهمناولهذاءالدولةجهازسيروحسنءتنظيمحسنإليهيفتقرالذياإلداري

الوظيفةوزارهأجلهمنأسستالذياالدارياالصالحبرنامجهومانعرفأن
أنيجببل»وحدهاالوظيفةعلىاالصالحهذايقتصرالأنونوىءالعامة
أوالبشريالعنصروهوعامةوظيفةكلفياألساسيبالعنصريهتم

لالصالحهدفوأولءبهاوالقاثمالوظيفةاإلصالحيشملحتى»الموظف
ومنءالحيثياتجميعمنوالموظفالوظيفةمستوىلرفحالعملهواالداري
لدىالعامةالوظيفةمجالفياإلصالححققهماأحسننقتبسأنالمفيد
»واالستقامة،والعمل»النظاممثالفيهااإلدارةتعتبرالتيالدولمنغيرنا

منكثيرإلىبالدنافيالعامةالوظيفةتحتاجالوجهةمنذهومنءواالنتاج
ءبهاالمنوطةالخدماتأداءفيوفعالةصالحةأداةلتصبحاألساسيالتغيير
إلىيحتاجبلءوالمنشوراتالمراسيمإصداربمجرديتحققالإصالحوهذا

«ى



.معآوالموظفالوظيفةلتطويرالفعالةالوسائلكلاتخاذ
ومنهاتعرف»أنمنأشهربالدنافيالعامةالوظيفةوآفاتوعيوب
ءوالرشوةعامةبصفةالمهنيالضميروفقدانءوالروتينءالالمسؤولية
والتدخلءالحزبيوالتحيزءالنفوذواستغاللءوالمحسوبيةوالعجزه
.السياسيأوالشخصي
بمستواهوينزلءكبيرافساداالدولةفياإلداريالجهازينسدهذاوكل

الدولةويجعلءالمشاكلحلويؤخرءاألعمالويعوقل<الحضيضإلى
التدبيروبسوءالمستوياتمختلفعلىالقيادةبأزمةأساسهافيمصابة
خدمةفيوبالتقصيرءللمشارينبالنسبةالنتائجوبعقمءالعامةللشؤون
_العامةالوظيفةفسادبسبب_الدولةإننقولأنيمكنبلءالعامالصالح
.عموماوالمواطنينالبالدمصلحةتخدممماأكثروأصحابهانفسهاتخدم

كلعنالعامةالوظيفةإبعاداإلدارياإلصالحيحقتهأنيجبومما
ءوالكفاءةاألهليةوعدمالعجزعناصرومطاردة»سياسيتأثيرأوتدخل
ءنقيةالعامةالوظيفةتصبححتىءوالفسادالسوعناصرمنالوظيفةوتطهير
.صالحةسليمة

حتىوتعويبهاالعامةالوظيفةبمغوبةالتعجيليجبهذاإلىوباإلضافة
.واالستقاللالسيادةعهدفياألجنبيةالعناصرسيطرةتحتتبقىال

أفأتمنسالمتهاضمانالعامةالوظيفةإصالحيقتضيهومما
وتوضيحءوخاصةقليلةفئةأيديفيوالنفوذالسلطة«كيرومنعءالبيروقراطية

ومنعءاإلداريالسلممراتبفيالمسؤولياتوتحديدءاإلختصامات
خدمةجادةعنواالنحرافءواالختالسواالستغاللوالتبأيوىاإلسراف
.الواجبأداءفيوإهمالوتهاونتقصيروكلءالعامالصالح
االقتصادوزارةالرثييةمهامهاإلىاإلشارةتجارالتيالوزاراتومن
األكبروهدفها<المسؤولياتجسيمةءالمهامعظيمةوزارةوهي»الوطني
الثرواتاستثمارحسنوضمان<لتنميتهوا~لءالمغربياالقتصادتطوير
ءللمواطنينالعيشمستوىورفعءالقوميالدخلوتنميةءللبالدالطبيعية
هووليسءالمغربفياالقتصاديالتخلفعلىبالقضاءكفيلهذاوتحقيق



تبذلأنالوطنياالقتصادوزارةعلىيجبلهذاءالمنالالقريبالهينباألمر
وللسيوءالبالدتهدداقتصاديةكارثةكلأخطارإلبعادجهدهاقصارى
والتقدمالتحررأساسمحلىحقيقياقتصاديتطورنحوقدمأبالمغرب
قدمعجزةولكنهاءالمعجزةتحقيققبيلمنهأايعتبروقدواالزدهار،
فلماذاءالقاراتمختلففياقتصاديأالمتخلفةاألقطاربعضفيتحققت

ءالهمموقويةءالعزائمصحتإذاببهالمغرفيالمعجزةنفستتحققال
الوسائل؟وتيسرتءالجهودوتوفرت

تقامأنوالماليةاالقتصادوزارةعلىيجبفإنههذاعنالنظروبقطع
المداخيلبينالتوازنمرةألولتحققعامةميزانيةمشروعللبرلمان
تتناسبميزانيةالمغربيةالعامةالميزانيةتكونوبهذاءالعامةوالمصاريف
أخرىوبعبارةءالبالدفياالقتصاديةواإلمكانياتءاالجتماعيةوائحقاثق
المغربيةالدولةبجعلالتقشفتحققأنوالماليةاالقتصادوزارةمننريد
بواسطةيمكنماوهذاءوالثمعبالبالدمستوىفوقالوفقوتسيرتعيش
التيالسياسةهذهءالزائفالنفوذلسياسةأثرمعهايبقىالمثلىماليةسياسة
ضعيفةلبالدالعامةوالميزانية«الوطنياالقتصادعلىكبرىطاقةتعد

.كالمغرباإلمكانياتمحدودةءالوسائل
وزارةوهي»التعديلحسناتمنتكونوقدءأسقطتوزاراتوهناك
أندستورهايعلنإسالميةبالدفيوضاللةبدعةكانتالتيسالمية9االشؤون
يفدلماالسالميةالشؤونوزارةوجودكانوإذاءالرسميدولتهاديناإلسالم
الدولةلميزانيةيوفيأنشأنهمنإلغاءهافإنشيآفىالمسلمينوالاالسالم

.والضاللةالبدعةإزالةمنفيهعمافضالالمليارمنيقرميما

الحكومةأنولوألغيتالتيوالصحراءنياموريتاوزارةهيأخرىووزارة
أجلمنكانإنإلغاءهالنحبذوإناءبهذاوالتصريحاالعترافعلىتجرأال

حلنحوبناتسيرأنشأنهامنجديدةسياسةوسلوكءالعامةاألموالتوفير
الماولكنءالعلياالبالدومصلحةيتفقبماوالصحراءنياموريتامثكثة
ءالمغربيةالوحدةمطالبعنوالتخليالتراجعسبيلعلىإلغاؤهاهونحبذه
!غريبإنه:فيهيقالماأقلسكوتهذاكلفيالحكومةومكوت
ءوربجالهالجيشلتقديرمظهركبارلضباطالوزاراتبعضإسنادإن

رر



كيانعنالدفاعفيالحسنالبالءأبلواالذينالرجالوهؤالالجيشهذا
جانبلهاالتيالعامةالسياسةتدبيرفيبمساهمتهمواألينءالوطن
سالمةعنمسؤولينكرجالبهمالالئقةالمناصباليومأونيتبقهامعسكري
هذافيبأعمالهماالعترافمنأيضأهذاوفيءالمواطنينوأمانالوطن
يتحملونوأصبحوا»الحكملميدانبرزواأنبعد~نطالبهميجعلناماالبيل
القيمحفظعلىالحرصكليحرصوابأن_وجسيمةجديدةمسؤولياتبببه
هذهجعلوعلىاألخرىالوطنيةوالقواتالجيشعناصرساثرعندالسامية
حقهونصرءوسالمتهالوطنكيانعنللدفاعأهبةأتمعلىكلهاالقوات
.وأذىمسأبهيروممنكلعلىالمقدس

أننوىالعامالصالحيمليهاالتيوالمالحظاتالخواطرهأهوبعد
بكلهزلمونفعلءالوزاويالتعديلمنخرجتكماالحكومةفيرأينانجعل
هذافيآحذينوغيرءنشاهدهاكماالحقائقإالمعتبرينغيرونزاهةمراحة
.العامالصالحبمقتضياتإال

الوزاريالتعديلفيتضاربتقدوالخا:جالداخلفياآلراءكانتوإذا
المغرببأنحكمواالذينمعنذهبفلسناعنهتؤلدتالتيالحكومةوفي
.حكومةعلىال<وزاريةهيشةمجردعلىيتوفيأصبح

المغربتزوياهيليستاألولىالجوهريةالمسألةأننحنونوى
ورمثمءمثلىعامةسياسةتخطيطشيآكلقبلهيبلءمابحكومة
المرجلةهيفهذهءوالمستقبلالحاضرفيلناصالحةواضحةإيديولوجية
تلكأداةالمغربإعطاءحتمأتقتضيهاالتيالثانيةالمرحلةوتكونءاألولى

وإعطاؤهءالدولةفياإلداريوالجهازالحكوبةوهيءالجديدةالسياسة
.المختارةااليديولوجيةتلكتتلبهالذيالتشرمنكذلك

ءإليهالمغربحاجةتشتدالذيالسياسياإلصالحأساسهوفهذا
عهدفيالمغربيواجههاالتياألولىالمشكلةحليمكنفبتحقيقب
المشاكلتظلحلهابغيرإذءوالحكمالسياسةمشكلةوهيءاالستقالل
فيوتجاوبناءسبيألالصحيححلهاإلىالمسؤولونيجدالقائمةاألخرى
فشلمنبهمنيةماعلىإآلتدلالءوحاضرأماضيأءوالحكمالسياسة
الفاسدةببهالتجاروعافتملتقدالبالدأنالبيانعنوغني<مبينوخسران



غيرعنأوشعورعنلمواصلتهانهائيحدلوضعاألوانآنوأنهءالفاشلة
سيئةتكونإنماالتجاربتلكنطاقفيالمشاكلأنالمعلومومنشعوره
يقسرماوهذا»ه_)1دء»(دء»اهالحلسيئةتكوناد_)كماد«م(دءةالوضع
وفيبلةالطينفيزادومما.االستقاللعهدفيالمتواليةالحكوباتخيبة

واأساءوإما»مسؤولياتبدونكانواإماالمسؤولينبجالالرأننغمةالطنبور
أخرىوحقيقةءواإلدارةالحكمفيماربوهامابقدرالمسؤولياتاستعمال

وهيءالنجاحلعناصرفاقدةكلهاكانتاالستقاللعهدحكوماتأنهي
أيةتتمتعالمنذاوبغيرءالنفوذوقوةءالسمعةوحسنءواالستقامةءالنزاهة
وبالجاهءه(»»)(ا«ء_ءههاقوباالشراد)ءطأا»هه6(الجاذبيةبسحرحكومة

.اأ»«»أ))ء)(ةءوبالفعاليةءأ)ء2(ء»ءء«وبالنخوذ(ء«أ)دء»م)»

تحدثأنتستطعلمأنهااالستقاللعهدحكوماتعلىيالحظومما
ءالنفسيةبالهزةمحنهيعبىماوهوءوالتأييدوالثقةالخماسعنصرأولبنشرثها
حكوماتوتولدولدتوهكذاء»)6ءهدم»م8ه1(ء»وأىهالمعنويةوالفيضة
ءالشعبيةعديمةوقتهناأولمنفتكون»_)1»«ه»»د2(تهسيئةوالدةالمغرب
الإنهاشأنها؟هذاحكوماتتستطيعوماذاءالعامالرأيمناإلبناد~ومة
الدعايةمسرمةوعلىءالقوةعلىوالحكمالسياسةفياالعتمادغيرتستطيع

ومماءتنفعهاهماأكثرإ(يهاتسيآبننفعأتجديهاالالتيوالديماغوجية
منتسلمالكحكوماتتقومأنهاالفشلبداءانمغربيةالحكوماتيصيب
ءاالرتجالطابعتحملكما0ه»)ادء)ه(ةءوالجدالوالنزعءوالقيلالقال
._ن~~.~م)~0م.(~~~~~نال~~ر0ر~م

أشرناقدذكرنإليهاوباإلشارة»بيةالمغمالحكوماتآفاقأهمهيتلك
يجودأنوننتظرءبهانحلمومانزالكناالتيالحكومةإلىالوقتنفسفي

مجالفيالحظسيآبأنهالقولفيمبالغةالالذيالمغربعلىبهاالدهر
المغربية؟واألحالماآلمالحكومةهيما:ولنسأل.والحطمالسياسة

البال«فيتقومأنهو~نفسهالمنبرهذافيسابقأقلناكما~وجوابنا
وهكذا0الميدانفيسبقتهاحكوبةكلوآفاتصفات~حملالحكومة
أنهوبهتمتازأنيجبهاوأو(.ءسميناتاكماجديدنوعمنحكومةتكون
الشعبولصالحالشعبمذادمعتفعلوأنءوتحكمتسوسحكومةتكون

~و



برنامجذاتتكونأنيجبهذاأجلومن»ءه«))ءمه»نه1دء(دءدده_
الجذريةواإلصالحاتءالقائمةللمشاكلالصالحةالحلوليتضحنواضح

تكونأنيجبالحكومةأنهذاومعنىءالميادينمختلففيواالنقالبية
وحكومةءواإلصالحءوالتشريعءبالسياسةولكن<بالقوةالانقالبحكومة
ءوالسياسةللحكمصالحةعناصرمنتتألفأنمنلهابدالالنوعهأامن
هذاشأنومنءالشعبوترقيةءالبالدلتطويرثوريبرنامجعلىتتوفروأن
ومتمتعةءوصحيحةسليمةأسسىلمىقائمةفعليةحكومةيجعلهاأنوذاك
.والخارجالداخلفيوإشراقونفوذوهيبةحرمةبكل

االنقالبحكومةتكونجديدنمطمنحكومةنريدءواحدةوبكلمة
تدبرأساسعلىهذافيوتعملءواالجتماعيءوالسياسيءالمعنوي
ءالميادينشتىفيوالمنجزاتبالمنشئاتوتحقيقهاءوالمبادىءاألصول
وصالحة<وأعمالهابعناصرهاجيدةالحكومةتكونأنيتحتمأنههذاومعنى
.والبناءالتجديدمجالفيوأساليبهاببرامجها

وتأييدبثقةوتتمتع<النفسيةالهزةتحدثأنمنبدالكهذهوحكومة
الرضىوسطالعامةشؤونهاوتدبيرالبالدحكممنوتتمكنالجماهير»
.والتأييدوالحماس
أسلوبأنفنعلنالمدلولفيوإيضاحأالتعبيرهفيدقةوأيناونزيد
عهدفيالمألوفباألسلوبهووليسيتعددءالواحدالصالحالحكم

التجاوبهذه<الفاشلةالتجاوبذاتالحكوماتأسلوبأيءاالستقالل
.العامالصالححسابعلىأخرىموةتتكرروالتنتهيأنيجبالتي

ءمثلىعامةسياسة:وهيءالغاليةالوطنيةاألمنيةمتتحققفمتى
نؤملهماهذامختارة)حاكمةوقيادةءانقالبيوبرنامجءصالحةوإيديولوجية

يتطلبإنماوللشعببالثنغبالحكمبأنمنااعتقادأوإخالصقوةبكل
الكبرىالمشاكلمستوىفيوأعمالهابرجالهاتكونصالحةحازمةقيادة
ءالعامةاألوضاعبهاتتحسنكاملةصحيحةحلوألتنشافتثتماالتي

.المتقلالحرببهالمغرفيوالمجتمعالدولةإصالحبهاويتحقق



__

ا~بياتا´الشبابإلى

االشتراكيهميتناتشه
اللحظةهذهفي<يخالجنيمحمالكمأمحبوأنإلىحاجةفيلست
.وإحساسشعورمنوالمناسبة
ويلهمانالنفمىءيغمرانفياضوإحساس<جياشلثمهوروإنه

.القلبويروحان»بحالرو
الرضىإحساسإحساسيوالءوالمسرةالغبطةشعورشعوريوليس
ءبالشباباالعتزازشعورءهذاإلىباالضافةهوبلءفحسبواالرتياح
.الشباببرسالةاالفتخاروإحساس
وأناءالشبابأيهاءنحوكموإحساسيشعوريهذايكونالوكيف

وإليكم؟ومنكمءبكم
ءشكوال<تماعتبت_قدهذاالشبابلمؤتمرأعوتموني_حينهاإنكم
حداثةأعمارناتفاوتتوإنبيننايوحأالذيالفكرشبابأقلهاشتىاعتبارات
.وكبرا

مابقدرالعمرشبابفيكمأعتبرالأنني_جهتيمن_أكتمكموال
علممنويرفعهاالقيمةهز»ويغني»الشبابقيمةيكونماكلأعتبر
.وأعمالومطامحوأفكارومشاعروتهذيب
امتازصفةفيكمأقدوهاالتيالصفاتأبرزمنأنكذلكأكتمكموال

بلءالكبرىميزاتهإحدىغدتحتىءوحاضرأماضيأالمغربيالثمباببها

االتحادمؤتمرفيبأكملهالوزانيحسنمحمدألقاهالذيالخطابننشرءالعنوانهذاتحتاال)
.6960شتنبر25_24_23أيامالبيضاءبالدارالديمقراطيةلنشبيبةالمغربي

الوزانيحسنلمحمد2:~ج:كتابفيسابقأنشرتالخطابهذامنمقتطفات
.80_(6صفحات•



الوطنيالشعوربمعنىالءالو~هيتلكءالغالبةميزتهتعتبرلعلها
.وتضحيةءوكفاحأوعمأل<وفكرةءشعورأالوطنيةبلفحسب

ءوإيمانهءبإحساسه:وطنيأشبابأومازالكانالمنوبيفالشباب
.وأمتهاالبالدسبيلفيوجهادهءونهضتهءوبعقياته<وإخالصه
والحاضر_الماضيفي_شبابنااستطاعالفعالةالوطنيةهذهمنوبدافح

ميدانفيالمقدسواجبهويؤديءالقوميةالنهضةفيالكبيردورهيلعبأن
والحربية..السياسيةأطراوهاجميعفيالتحريريةالدكة

األنعليهامضىوقد_األولىلوطنيةالدكةنشأةمنذ_شبابناإن»نعم
ءوع..حشيشبابهعلى.أنهالبراهينيعطيفتىءما_سنةثالثينمنأكثر
أهدافهاومحقيقءالنهضةبناءفيوأهلهاالبال؟محمدةوأنهءعاملءطموح
.القوميةالحياةميادينمختلففي

الوطنسبيلفيتضحياتمنالشباببألهوبماءكلههذافبسبب
العصر.شبابجميعبينالشرفمقعديحتلبأنجديرأأممبحوالشعب
»واالصالحالنهضة~كةلشبابهمدينأالمنوبيالوطنكانوإذا
عهدفيلشبابهكذلكمحتاجفهوءواالستقاللوالتحريرءوالكفاحعوالدف
.موفقةصالحةقيادةوالبناءالتنظيم~كةليقودواالستقاللالسيادة

الوطنسبيلفيوالتضحيةالعراكجيليؤلففتىءماشبابناإنوبعبارة
.وجهادعقيدةالحياةأنلحمعارهمباؤهسيظلبلءمايزاللهذاءواألمة

نسميهأنيمكنماالمغربشباببينيوجدالأنههذامعنىوليس
الحياةتهاوأفسلاألهواءبهاعصفتعناصرمنكبتوهوءبالحطام
بالقيموإلوالحضاريةاالنسانيةبالقيماهتمامأيلهايعدولمءالسهلة

الشبابيجردلماوأذعنتءسفالسفامحفانساقتءالقوميةوالمطامح
.مجتمعهوفيءنفسهفيقيمةكلمنخامة

لمساوىهفريسةأضحىالشبابهمنالنوعهذاأنشكغيرومن
ءخاطئةمفاهيممناالستقاللعهدمنذعليهاستولىلماوضحيةءالحياة

يجعلمماءواالنحاللوالغرورهءواليأس»كالشكفاساقومؤثرات
منليسمعنويةوحيرةءنفسيةأزمةفييعيشاألفأتبهذهالمبتلىالشباب



ءالرشيدالواعيالحيالشبابحظيرةإلىليعو«قبضتهامنيفلتأنالسهل
بهتسعدالذيالصالحالشبابوهوءوالتضحيةءوالكفاحءالوطنيةشباب
أنيجبالمغربوشبابه.األجيالبهوتفتخرءاألممبهوتعتزءاألوطان
بعضعلىصعبوإذا<الصالحالشبابهذامناستثناءوبدونكلهيكون
هذامنأنفسهمينقذواأناليائسينأوالحائرينأوالمنحرفينشبابنا

يعملواأنالشبابمنغيرهممحلىالواجبمنفإنهءالخاصةبوساثلهم
ذلكأزمةيجعلمما<انحاللأوانحرافأوحيرةمنفيههممماإلنقاذهم
.البالدهذهفيومصيرهكلهالشبابتهمأزمةالشبابمنالفريق

تمكنالالشبابمناألزمةهذهضحاياالنتشالالعملوبدون
أداءنتيجةومكانةوكرامةقيمةمنمالهوعلىشبابناوحدةعلىالمحافظة
.واألمةالوطنسبيلفيالجسيمةمسؤولياتهومواجهة<الساميةرسالته

وفي_جالهاأمةكلأنالشبابففوسفييوسخأنيجبماوأول
وأنءالمسؤولياتبأعظمكاهلهتنيطالمهمةهذهوأنءالشبابمقدمتهم
كلالبالدتدركلماالستقاللبتحقيقوأنهءبغايةوليسوسيلةاالستقالل
ومرهقأءبالقيودمثقألمايزالالذينفسهاالستقالللهذابالنسبةحتىأمانيها

حدكةفيوافربحظساهمالذيفالشبابباألخطار.ومهددأءبألمشاكل
تحقيقيتمحتىوتضحيتهكفاحهيواصلبأنمطالبوالتحريرالكفاح
البناء-كةفيوافربحزبالمساهمةمطالبالشبابأنكماءالوطنيةاألماني
فيالشبابودور.االستقاللعهدفيإليهاحاجةفينحنالتيوالتنظيم
علموإذا.الوطنيالكفاح.-كةفيدورعنيقلالواإلصالحالتشييدكة

فييكنلماآلنلحدتحققكمااالستقاللأن_يعلمشكالوهو_الشباب
كلهاليستمعروفةمحظوظةفئةصالحفيوالزالكانمابقدرالشعبصالح
سيظلوربمافتىءمااالستقاللوأنءسبيلهفيوضحتكافحتالتيبالفئة
تحمداللماضأمهمشوهأناقصأاستقالأل_اللهقدرال_أخرىسنوات
منا_كامذلكعنناشئةأثقالمنكاهلهبهينومابسببوذلكءعقباه

عهنأفيالناشئةأواالستعمارعهدعنالموروثةسواءءالكبرىالمشاكل
لمالمشاكلهذهأكثرأنأيضأوعلمهذاكلالشبابعلمإذا.االستقالل



أووالتقصيرهءاالهمالبسببالزمانمرورمعتعقدتبلءاآلنلحاتحل
أيقنءناقصةأوبجاءعرحلولهاكانتمنهاحلتالتيوأنءالتصرفسو
وأنءالماضيفيكانتمماأضخماليومالشبابمسؤولياتأنشكبدون
.ولمجفاحهحياتهفيعرفهاواجباتوأقدسأعظمواجباته

خطيرةأزماتمناالستقاللمحهدفيتعانيالبالدإن:واضحإذأفاألمر
فيالناجعةالحلولتتطلبكبرىمشاكللهاوإن»المجاالتمختلففي

منالبالدإلخراجالعملتولواالذينوإنءمؤجلةأومعجلةالمناسبةاآلجال
أسفبكليتمكنوالماالستقاللمنذمشاكلهاوحلمعضالتهاوفكأزماتها
ظنواحتىالخاصةبمآربهمعندهمالتبسماكثيرأالذياألمةمأرببلوغمن
.هذاغيروالحقيقةبخيرههمكانواطالمابخيرالشعبأن_وخطأإثمأ_

بسرعةيتطلبأماكذلكفواضح_قلت_كماواضحأاألمركانفإذا
.مهددةواألخطارءمتواليةواألزماتءقائمةالمشاكلتبقىالحتىوشاة
الحاكمينمنفيهاالصالحةالقيادةإيجدألهؤاألمةهذهأمريتطلبهماوإن

والصفوةالمختارةالنخبةالصالحةبالقيادةوأعنيءالسواءعلىوالمحكومين
وحزمهمءونزاهتهمبكفاءتهميكونونالذينوالحكماألمةرجالمن

أنيتحتمالتيواألزماتءتحلأنيجبالتيالمشاكلمستوىفيوسلويكهم
بالمسؤولياتالشعوركاملعلىالقيادةتتوفرأنيجبءوبعبارة.جتنف

وبهذاءوأمتهاالبالدخدمةفيالشعورهذاىبمقتفتعملوأنءوالواجبات
المناهجابتكاريجبالصالحةالقيادةإيجادومح.والرضىالثقةتحوز

البرامجوضعيتقينكماءالقعاا_األساليبواستعمالءالصالحة
وفقءمعينةوهراحلآمادفيلتنفيذهاالوسائلوإعداد»المحكمة
أنمناوالمصلحونالعاملونيستطيعوحدهوبهءفبهذا.مخططةتسميمات
هو:الذياألكبراألمةعدوعلىيقضوا

تحورباالذياالستعمارعنوخطرأشرأيقلالوهوءالداخليالفساد
.ألتضحيةوغاليءالكفاحبمريرمنه

ءالقويمةوالمناهجءالمنشودةالصالحةالقيادةيوجدأنيستطيعفمن
يوجدهالمإنالجيدةوالتصميساتءالمحكمةوالبرامج<الفعالةواألساليب
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<طليعتهمفيبلءبينهمومن«الشعبأبناءمنوالمخلصونالمستنيرون
الواعي؟النافض0الحيالشباب

هذهإنبل0معينةبغشةخاصةأعنيهاالتيالصالحةالقيادةوليست
<العلياومصلحتهااألمةحياةإليهتحتاجمابقدرقياداتمنتتألفالقيادة
فيقياذةإلىمفتقرنشاطوكل«ومتنوعةكثيرةالعامالنشاطميادينأنذلك
فيالسياسيةالقيادةطبعأتوجدالقياداتتلكجميعوفوق0الخاصمجاله
.البالدفيالكبرىوالمسؤوليةالقوميالتوجيهقيادةبطبيعتهاوهيءاألمة

على_حتمأ_متوقفانومستقبلهالمغربحاضرأنيتضحذكرومما
حاضرأنكذلكوبديهي0الكاملالصحيحبمعناهاالصالحةالقيادةوجود

فيمنهايتجزأالجزءهمالتيالقيادةهذهبوجودرهينانالشبابومستقبل
.ناهضةأمةكل

جيلهوإنماءشبابنامنهوباألخص<جيلناأنندركهذاومن
الدكةطوالهكذااألمركانولقد.والتضحيةوالكفاح»والواجبالمسؤولية
فيكذلكاألمريكونأنويجبالتحريرهحدكةوأثناء<السياسيةالوطنية
.الداخلفيوتحريرءوتنظيمءكفاحعهدهوالذياالستقاللعهد

التنظيمفينتخذ»أنيجبالذياالتجاههوما:نسألأنيجدروهنا
االستقاللمعانيجميعلنحقيتىالداخلفيهناالمطلوبينوالتحرير
حقأيظفرأنمن_الكلفيالكلهوالذي_الشعبولتمكينءوالسيادة
بكاملالصالحةالجديدةاألنظمةظلفيويتمتعءالوطنيالتحرربمكاسب
وحرياته؟حقوقه
لطائفةبالنسبةالاالستقاللماهية_أخرىبعبارة_يعنيلسؤالإنه

استقاللهيكونالالذيللشعببالنسبةولكن0واالستغالليينالمحظوظين
.فعألصالحهفيكانإذاإالحقيقيأاستقالأل

لمابإيجازالتعرضمنمناصالالهامالسؤالذلكعلىوللجواب
عهدفيوالبناءوالتحريره0حواإلصثالتنظيم~كةعليهتقومأنمجب

أنيجبأوضحوبعبارة»وخططومناهج»وآراءمبادىءمناالستقالل
والتنظيمالتجديد~كةالتوجيهيةوالفلسفة<السياسيالمذهبعننبحث
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.وأمتهاللبالدالعلياالوطنيةالمصلحةتقتضيهماكما
العامالوطنيالمؤتمرفيعنهتحدثتكنتبماكمأذكأنأرىوهنا
فيأعلنتفقدءالماضيالعاممناألسبوعهذامثلفيبفاسانعقاالذي
طرفهمنباإلجماععليهوالمصادقالمؤتمرعلىالمعروضالسياسيالبيان
ءالمتحررةبالقوميةوذلكءصالحانقالبيمجتمعتأسيسهيغايتناأن

.االشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية
ننشدهكماالجديدالمغربيللمجتمعالكبرىاألسسهذهوشرحت

فلسفتناأسمىكأحدنتخذهاالتيالقوميةأنفأوضحتءسبيلهفيونسعى
أوءالدينأواللغةأوءبالجنسولزومأحتمأمقيدةليستالسياميومذهبنا
عصبيةوالءشعوبيةوالعنصريةفالءوإرادةوشعورهفكرةهيبلءاإلقليم
التيالضيقةالقومياتعصرفيمستطيرأشراكانومماءكانتنوعأيمن
مسجلهوماوالحروبالويالتمنبهاالمبتالةواألمماإلنسانيةعلىجزت
.التاريخفي

جديرةءصالحةءرشيدةقوميةهيبلءالنوعهذامنليستفقوميتنا
بهذافهي.والجماعةالفردلصالحوالتجديدوالتطورهءوالرقيالعلمبعصر
دونوقومهوطنهيحتمنهوفظربافيالقوميإنأيءالراقياإلنسانقومية
يدبهاليصافحمبسوطةيد»يمزفهوءاإلنسانيةعنالحبهذايضيقأن
وضوحبكليتجلىهذاومن.بهاليضربهمقبوضةيمدهاوالءاإلنسانأخيه
ءوالعقلءواالنسانيةوالوطنيةءالفضيلةعلىترتكزمختارةقوميتناأن

.والصالحءوالحكمة
لتحقيقسبيألالقوميالعملمنتجعلالقوميةفإنالصفةوبهذه
القوميةبأننؤمنولهذا.ورفاهيةءوعدالةءرقيمناالجتماعيةاألهداف
اإلنسانيةوالقيمكالوطنيةخالدةوبأنهاءواجتماعيةإنسانيةضرورةالصالحة
.أبدأتنقطعالدائمةرسالتهاوبأن

تاريخفيفعالقويدورمنالمغربيةللقوميةكانماالبيانعنوغني
أكبتهبلءاالستقاللبإعالنينتهلمالدورهذاأنونعتقد.الوطنيةالدكة

لمالقوميةأنذلكءبيانإلىيحتاجالمااألهميةمناالستقاللمقتضيات



سبيلفيوالكفاحنفسهاعنوالدذحءكيانهالحفظاألمةفعلرد~دتكن
كلههذاإلىباإلضافةءالقوميةكانتبلاالستعماوءسيطرةمنتحريرها
عهدهواالستقاللعهدأنوبماءالمجاالتمختلففيبناءةمصلحةقومية
البالدإليهتحتاجماوتحقيقءوحريةءسيا«ةمنالتحريرمكاسبتثبيت
وأقوىوأعظمأهمأصبحلمقوميةدورفإنءوبناءوإصالحتنظيممنواألمة
.صميمقوميعمللهوالعامالصالحيستهانعملكلوإن.وأجدى
ءخالقةوعقيدةءجهةمنإرادة<وشعورأءفكرةءبهانؤمنكماءفالقومية
.أخرىجهةمنءفعالةوقوةبناءةو~كة

ءالحياةلضروراتومسايرةءالزمانمحمتطورةقوميةيجعلهاهذاوبكل
.العامالصالحسبيلفيإيجابيةوتظلءاألمةواقععلىترتكزوبهذا

المغربيةفالقوميةالتحرر.وهيءقوميتناتحملهاأخرىصفةوهناك
إلكمالتعملالوقتنفسوفي»الفاسدةالضيقةالقومياتيشينممامتحروة
الفردتحريرإلىتهدفكمااالستعمار،رواسبمنواألمةالوطنتحوير

.الميادينمختلغهفيواإلنشاءوالتطويرهءالتجديدطريقعنوالمجتمح
وا~كةءالفعالةواألداةالدافعةالقوةتعتبر_المثابةبهذه_فالقومية

جديدةبأوضاعواستبدالهاالفاسدةاألو~ععلىبالقضاءالوقينحوالوثابة
.والمجتمعالفردلخيرصالحة
السياسيمذهبناأسسأحدنتخذهاالتيالمتحررةالقوميةهيهز»
.التوجيهيةوفلسفتنا
.المثلىبالديمقراطيةسميتهمافهوالثأنياألساسأمام

نختارأنمنبدفالءومثلىبصالحةليستديمقراطيةكلأنذلك
ءمنهاجأوأحكمهاءنظامأأملحهاأي»الديمقراطياتأقومألنفسنا
.نفعأوأجداها
المناوبةسميولهذاءبالطبعديمقراطيالمغربيأنجدالوال
األحرار.أوااااباألمازيخ
النهضةلنقيمنعمل0فتثناوماكناللشورىكدعاةأنناأيضأجدالوال
واقتصاديةءواجتماعيةءسياسيةديمقراطيةأساسعلىالمغربيةالقومية



والنهضةءالشوريةالدعوةهذهسبيلفيتحملناوقد»الشعبلصالح
ءاالستقاللعهدفيأواالستعمارزمنسواءواضطهادمحنةكلالديمقراطية

فيباذلينوشجاعةقوةبكلالمعدكةواصلناكلههذاعنبالربنمولكن
بهمايظفروالءثمنهماوللديمقراطيةفللحريةءالتضحياتأنرعكلميدانها
سبيلفيوتضحيتناعراكناولوالءواختيارأءطوعأالثمنهذايؤدلممن

قبضةفيالشعبلوقع_االستقاللمنذخصوصأ_والديمقراطيةالحرية
خصوصأمنهمينوللمضطهاءعمومأفللثوريينءباغيةفظيعةدكتاتورية
.ذووهإاليعرفهالالفضلفإنءالطغيانشيعةأنكزنهإنءفضلأي»فضل

عبرالتيالسيادةهذهاألمةبسيادةاإليمانعلىالشورىجوهرويقوم
.مبينهمشورىوأمرهمم:بقولهالقرآنعنها

وحقالنصيحةوحريةعنهالتعبيروحرية»الرأيحريةالشورىوقوام
.والمعارضةالمراقبة

قولوهيءلناشعارأاتخذناهاالتيالخالدةالكلمةكلههذاعنوتعبر
أحرارأ؟أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى:الخطاببنعمر

بهاأتىالتيالثورةحقيقةعنتعبيرهيإنماالرائعةالكلمةفهذه
تاريخهممناألولالصدرفيالمسلمونثمالرسولوقادهاءاإلسالم
.المجيد
إلىالتحريريةالثوراتجميج0سبقتقداإلسالمثورةأننأربكهناومن
ولهذا.ونتاثجهاومظاهرهامعانيهابجميعالحريةفياإلنسانحقإعالن
.والمجتمعالفردتحريراإلسالمظلفيتحقق

فيتختلفال_االسالميةالثورةتعاليمأسستهاكما_فالديمقراطية
شورىوأمرهم:فعبارة<الصحيحةالعصريةالديمقراطيةجوهرعنشيآ
حكمأي»الديمقراطية:كلمةعنهتعبرالذيالمعنىنفستؤديءبينهم
.الحديثالسياسيالتعريفحسبءوللشعبءبالشعبءالشعب

والمساواةوالحريةءاألمةسيادةعلىتقومكالديمقراطيةءوالشورى
.القانونوسيادةءالصالحوالحكمءاالجتماعيةوالعدالةءالقانونأمام

وشكألصورةاالتكنلمءببهالمغرفيطبقةكماءالشورىأنغير
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ءالصحيحةوللديمقراطيةءاالسالمفيالشورىلحقيقةمشؤهأونظامأءزائفأ
.ونريدهانفهمهاكما

البالدلصالحالدولةوبديمقراطيةءالحكمبشورىنؤمنونحن
»المتنحأومنهالسافرسواءاالستبداديالحكمأنظمةكلونعارضوالشعب

الهذافإنءأعمالمنصدفةاالستبداديحقتهأويدعيهقدلمافنخاعوال
من~أيتحملهماهووخطيرثقيلمترهلدمحعلىالشعببحملإاليتم

الشرفوهو»يملكبماوأقدسأعزمنحرمانهمنهاوتضحاتتكاليف
.والحرياتوالحقوق»والكرامة
منبلحمهمامستبدأييستطيعوالءاالستبدادلحكممطلقأمبررالإنه
ووسيلة»وفالحصالحاالستبدادأنيوهمناأنءوالخدعوالدهاءالمكر
ينصرفإذنفسهإاليخدمالاستبداديحكمفكلءالعامالصالحلخدمة
.شرعتهويديمءوجودهويضمنءكيانهيحفظماإلىكله

نافجغيرفهوولهذاوقاصرهجاهلالشعبأنونالمتبديدعيوقا
الذيالشعببأنالباطلاالدعاءهذاعلىالرأوليسهلءالديمقراطيةلحكم
سيطرةمنوبتحريراستقاللهبانتزعوذلكنضجهعلىالبرهانأعطى

وحرياتهحقوقهبكاملبالتمتحوجديراناضجأيكونأنإاليمكنالالغاصبين
كافحالذيفالشعبءالصحيحةالديمقراطيةونظامالشورىحكمظلفي

ءجديدةمحبردية~يةيستسلمأنيأبىاالستعمارأقالللتكيروضحى
.وحربمانءومهانة»ذلةفي_االستقاللعهدفي_ويعيش
سومنالقاصرالشعبعلىالخوفهأنالمتنحاالستبداددعاويومن
القوميةالسيادةومزاولةءالحقوقمماربتهفيتصرفهوسوءءالحريةاستعمال
أنظمةمنالمواطنينبتمكينالتعجيلعدمإلى_السقيممنطقهفي_مدعاة
والتدريبالتجربةنتيجةليسالدرايةحسنكأنءوالديمقراطيةالحرية

بحقوقهيتمتحوهواإلنسانيخطى،أناألفضلمنليسوكأنهءوالمماربة
.الخطإهنمحليهالخوفبدعوىمنهايحرمأنمنوحرياته
ألغهعماالمثلىوالديمقراطية»االسالمفيالحكمشورىأبعاوما
أوالحقةالشورىأما.وألهيةخدعةكانتالنتيالمشورةأشكالمنبةالمغار
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منفهي<البالدفيلتحقيقهاونعملءبهانؤمنكماءالمثلىالديمقراطية
وتستمدءإوادتكممنإرادتهاتستمدديمقراطيةااإنها:فيهقيلالذيالنوع

والءاألغلبيةباسراألقليةفيهاتحكمالديمقراطيةءوجودكممنوجودها
أواالستغاللفيهايتحكمالديمقراطيةءاألغلبيةلتخدعاألقليةفيهاتحكم

.االستبدا«اا
بقيادةالبالدفيطريقهااليومتشقالتيالمثلىالديمقراطيةهيهذه
نظامهالجديدالمغربيللمجتمعتكونأننريدوالتي<المناضليناألحرار
.بديألبهنبغيالالذي

التقدميةوهوالسياسيمأهبناعليهينبنيثالثأساسوهناك
.االشتراكية
اشتراكيةتوبجدالوأنه<وأشكالأنرعاالشتراكيةأنأحدمحلىيخفىوال
كانومهماءعالتهاعاىاالشتراكيةنأخذالونحن.وتطبيقأمذهبأواحدة
ءوالمجتمحالفردوتطورءالعلمتقدمعنهاكشفوعيوبنقائصمنفيها
مافيآكثيرةأممعندبهاجرتالتيالتجاربمختلفعليها«لتكما

.وحاضرأ
الوأننااالشتراكيالمذهبعلىأساسيةمآخذلنا.أنهذامنويتضح

.مطلقاتسليمافيهمابكلنسلم
االشتراكيينوكلأننابهذانعنيفالاشتراكيونتقدميونإنناقلنافإذا
فيمعهمونختلفصالحةأساسيةأشياءفيمعهمنتفقأننانعنيبل»سواء
ءالحقيقةبالتقدميةيمتازألذيكياألشترامذهبنالناإنءوبعبارة.غيرها

االستبداددونوالديمقراطيةالحريةوبخصاشصءجنبية9االالقوميةوبالميزة
معتتالءبوخاصةاشتراكيةفاشتراكيتنا.الطبقيةالدكتاتوريةأوالسياسي
ءوالجماعيالفرديوتقدمنا»القوميوشعورناءاإلنسانيتفكيرناطبيعة
بالدنافييتطلبهوما،اتومينىضروراتمنلحياتناوماءالمغربيوواقعنا
.ومشاريحأتظمةمنالعاوالصالح
ميبلفيبالروحياتتضحيأنهاالغربيةاالشتراكيةعلىمآخذناومن
وتشنمعينةطبقةخدمةعلىتقوموأنهاءولةاللسبيلىفيبالغرد•ألماديات

ور



علىاألولىسيطرةإلىبهذاراميةاألمةطبقاتمنغيرهاعلىالحرب
فعالةوسيلةالحكمدكتاتوريةمناالشتراكيةتتخذالسبيلهذاوفي.األخيرة
الرأسماليةتحاربإذءاالشتراكيةأنكماءاالجتماعيةالثورةأهدافلتحقيق
السيطرةمنيصاحبهامامعالدولةرأسماليةهيأخرىرأسماليةمحلهاتحل

شامةبكيفيةالدولةتدخلأنالبيانعنوغنيءبالبيروقراطيةالمسمدةاإلدارية
.واختصاصاتمهاممن_وعادةلحأل_لهاممابأكثركاهلهايثقلمطلقة

فيهوتتحكمتسودهمجتمعبناءإلىترميالغربيةاالشتراكيةفإنوباختصار
ءدكتاتوريأالحكميجعلمماشيآكلعلىفيهتهاسيطتوتهيمن»الدولة

وكل.ضحيةوالجماعةالغردوحرية»دوليأوالرأسمالءاحتكارأواالقتصاد
والديمقراطيةالحريةوانعدامءالمجتمعفيالتوازناختاللإلىيؤديهأا

.وصورةشكألال»حقيقة
وترميالتقليديةالغربيةاالشتراكيةمعهذافيفتختلفاشتراكيتناأما
بينالتوازنوضمانءوالحزياتالحقوقبحفظوالمجتمعالغردإصالحإلى

.الدولةأوللفردبالنسبةسواءوالواجباتالحقوق
إلىفترميوالواقعالنظرفيوديمقراطيةإنسانيةاشتراكيتناتكونوبهذا
طبقةأيةسبيلفيبأحدهماتضحيأندونوالمجتمعالغردتحرير
مجتمعلخلقالعملأساسعلىالطبقاتجميعتخدمبل»اجتماعية
منأساسوعلىءالسطحيأوالشكليالالجوهريالتطورعلىيقومجديد
.ومتينمحكماالجتماعيةالعدالة

بلءالبطيثةالوسائلتستعملأناشتراكيتناتريدالهذاولتحقيق
عاألوفمحلهالتحلالفاسدةعاألوفجميععلىتعضيالتياالنقالبية
.الصالحةالجديدة

فيحتىبل»فحبوأهدافهامبادثهافيتقدميةليستفاشتراكيتنا
فيماعلىوالثورةاالنقالبحدإلىوفعالةجريثةوساثلهيالتيوساثلها
.واالستبدادالفسادوأنظمةءواالنحطاطالتأخرعأوفمنالمجتمع

عنصرينمنيتألفانوسياسةمذهبتقاسيتناإنءأخوىوبعبارة
.الحديثةاالشتراكيةمحاسنوجنميعءاإلسالميةاالشتراكية،هماأساسيين

رر



محاوبة:وسياسةمذهبأنتخذهاالتياالشتراكيةالتقدميةمقوماتومن
للقضاءوالعملءاألهاليأواألجانبفيتمثلسواءداخلياستغاللكل
واالحتكار،،واإلقطاعيةءواالنتهازية0والوصوليةءالرجعيةعناصرعلى

.والسياسةالحكمعلىالمالوأسوبيطرةءواالستبداد
القومياالقتصادتحويراالشتراكيةالتقدميةفيتستهاالوقتنفسوفي
كما.ءصالحوطنياقتصادينظاموتشييدواالستقاللالسيادةلتدعيم
بواسطةاالجتماعيالظلمعلىالمزنكزةاألو~ععلىالقضاءتستهدف
المواطنينلجميعالعامةالخدماتوضمان،واالمتيازاتوالفوارقاألنظمة
تهدفعامةوبصفة<الحياةفيالفرصتكافؤمنوتمكينهمالسواءعلى

التخطيطنتيجةواقتصاديةاجتماعيةعدالةإقامةإلىاالشتراكيةالتقدمية
تدبيروإلىءاالجتماعيةالفوارقمناإلمكانبقدوالتقليلوإلى»والتصميم
منفيهيظهروبمايالفربالنشاطاإلخاللدوناألمةلصالحاالقتصاد
.ونتاثجوإمكانياتمواهب

فإنها<الرأسماليةمساوى،تحارباالشتراكيةالتقدميةكانتوإذا
بتشجيعهوالشعبالبالدمصلحةتقضيالذيالوطنيأسمالالضدليست

التحريرطريقعنالقومياالقتصادوازدهاوتقدميكفلبماوتنظيمه
للرقابةخاضعأالوطنيالرأسماليكونمافبقدر.والتنميةوالتوجيهوالتمرير<
بمصلحةيضرماكلمنيسلمماوبقدر،العامالصالحداثرةفي،والتوجيه
والسياسةالحكمفيتدخلكلعنبعيدأيكونماوبقدر»واألمةالبالد
الحريةمزايابينيجمعالذيالصالحاالقتصا«يالنظاممعمتجانسأيصبح

.الشعبلصالووالرقابةا.لتوجيهوهحاسن،االقتصادية
ءبرأسماليأليست_نواهاكما~االشتراكيةقدميةاتإنوجيزةوبكلمة

طابعذاتإنسانيةتقدميةهيبل،دكتاتوريةوالءشيوعيةوال0ماركسيةوال
الرقيوضمانءوالمجتمعالفرتحريرإلىتهدفصالحاشتراكي
لخلقووسيلتنا.كلهااألمةلعمالحاالجتماعيةالعدالةوتحقيق0واإلمالح
.المشروعةالفعالةثلالوبابكلاالنقالبهوصالحجديدمجتمع

هياالشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية،المتحررةفالقومية



فيوفلسفتنا»السياسيمأهبنامنهايتألفالتيالكبرىالثالثةالعناصر
ماالذيالجديدالمغربيالمجتمععليهاينبنيأننوياالتيوهيءالحياة
.وثبات»وعزمءوحماسءإيمانبكللهنعملفتثنا

الشبابأيهاءاألمامإلىدائمأءاألماموإلىءأهلهواثلفليصدق
القوبميةأساسعلىالصالحالجايأالمجتمع»المشروعباالنقالبلنحقق
سبيلفيالعملوإنءاالشتراكيةوالتقدميةءالمثلىوالديمقراطية»المتحررة

ءاإلخالصمنفيهعهابمايخوضهماأنبشبابناوجدير.وكغاحلعواكهذا
.والتضحيةءوالطموحوالوثوب





الوطنياالنبعامثلدعوةالسياسيالبيان

القمةمنالباردةالثورة:إطارها
والتمحصحالبدلسياسة:أداتها

والقيادةءوالبرنامجءبااليديولوبية
!سواهطريقوالءالخالصطريقهوهذا



الوطنياالنبعاأدعوةبيان

اصؤولياثا~واتخاذامحتباو:الحاسمةالساعة
الوطنيين_اختباربةالمغارفيها_نحننتولىالتيالساعةدقتلقد
قدامىمنبصفتناكاملةمسؤولياتنافيهانتخذكماءالنفسومحاسبةالضمير

بكلتستأثرالتيالوحيدةالقضيةوهيالوطنية»القضيةسبيلفيالمناضلين
اليومخدمتها،نعتزمهذاأجلومنءالحياةمدىنغرسنافيواعتباراهتمام
وروحوحماسءللذاتونكرانإخالصمنأوتينامابكلءكأمس
.التضحية
أوأعجبتسواءءالحقيقةساعةهيإنماالساعةأنفيهشكالومما
أغضبت!

علىكانتولوءالحقيقةببعضاألقلعلىأوءالحقيقةبكلفالجهر
بالحقيقةعاليةالصيحةنرسلولهذاءملحةضرورةأصبحقاسيةسواعاأل

صالحهممنهاويستمدواءوعبرةإفادةاألمريهمهممنجميعمنهاليجني
.أجمعينوخالصهم

مريرةمحبية:ا~ستقاللمحنة
وهو»وعسيرأخطيرأواجبأعليناتفرضالحقيقةسياسةفإنءوهكذا
»التضحيةوجسيمءالكفاحبمريرغاليأزعاتالذياالستقاللبأناالعتراف
ءالمطافنهايةوفياألمرأخريكنلمءمضتسنةعشرةخمسمنذ

.المرارةشديدةوخيبةءاميةةمحنةسوىءالمغربيالشعبلمعظمبالنبة
فيءلهقدرقدشعبنامناألعظمالسوادأنيظهرءاإليضاحفيوزيادة
عهدعن(اعبراابعدماوذلكااا(بأربابااأسيادأاايستبدلأنءالحقيقة
فيءهذامعفيهنفسهيجدالذياالنعتاقعهدإلىاالستعماريةالسيطرة

ر_



االستقاللااااشاشةوراءمن0كرهأأوهرعأ0مساقأااااالتبعيةوفع
الفيلوفبقولالتذكير،الحاسبةبهذهالجدير،فمن.والديمقراهية
تمغردولةااإذ:أخرىإلىتقيةمنااالعبور(اذلكشأذااااسيوارميل

يجزأذيكنالعطيمأشيأأذمحالةاللهاميأكدومعنىحمأرعاياها
.االرجالبأماغرا

الحكمتجاربفشل
ءكانتعناناالحكمتجارببأناإلقرارللحقيقةالوفاءواجبويقضي

ءالميادينمختلففيوالمنجزاتالجهودمنكثيرعنوبالرغمءعامبوجه
جهادهمنتستفدلماأليالمغربيالشعبلمعظمبالنسبةالحظعاثرة

صنفكلمنالنعمةحديثيمنوشرذمةءفقيلةأقليةسوىخاصةوتضعيته
ءواألوهامءبالوعودءهذايومناحتىباستمرار»ااااغيرهمتخمبينماومحياره

تصرنفسهاذمةالشرتلكأن!واأسفاهءأحدعلىسرأوليسءوالخيبات
فيممعنةءفظيحوبشكلءشيآكلمنبالرغمءتظلأنعلىإصرارأ

شيطانمنوالنزغءالربحعلىالتكالبنتيجةللخرابومنقادة»االنحراف
.الرذيلةأحضانفيوالتربعءالرشوة

األمة~فيواالثمالرشوةعصابة
غشت20فيءالملكيالخطابأنذهنكلفيحاضرأومايزال

~بحقيفضح_أنإألأبيقدءوالشعبالملكثورةذكرىبمناسبة6970
اختالفعلىءالممثلينءعالنيةويؤنبءويوبخ.جهارأ»المألرؤوسعلى

بعضينقطعالالتياألئمةالمشفوعةالعصابةلتلكءالدولةفيالمستويات
ءوالمساوىهالقبائحفيالتجاهرعنوالعامللخاصالمكشوفينأعضاثها
ينالهمريثماءعليهمونكرهمالناسغضبفيزدادبهاأنفسهموإشهار
!السماءنقمةبهموتنزلءالقانونعقاب

فإنولهذاءاألمةحقفيإثمأيقترفمرتشكلأنالمؤكدلمنوإنه
ءالعامةلالموالوالمختلسينءبضماثرهمالمتاجرينالموظفينعصابة

رر



الذينرهطكلمنوالمنحرفينءالسياسةمحترفيمنالراشينأويشينوالم
التينفسهاهيوالتعفنالفسادفيالوضعيةترديمسؤوليةكلهميتحملون
التاريخفيالحقيقيينالمجرمين(اإن:قالمنحكمءوصدقبحقيعفيها
الأمرانهايجعلنالذينهمبل»الثوراتيصنعونالذينأولشكهمليسوا
.مغرااوالمنهمناص

ااالمريض((الربلاهلءالدولة
مرةفجاءتءملطخةماليةفضاشحأخيراحدثتالملكيالخطابومنذ
أنالمشدوهالمندهشوللعالمءالمهتاجالساخطالعامللرأيلتكشف<أخرى
غيرمنجرثبرمتهحاقتكيمكنالفتاكأعضاألداءبشدةتعانالمغربيةالدولة
وهذاءالجراحةفنممارسةفيماهراختصامييقوالهاجراحيةعمليةإجواء
التيالمذكورةالعصابةبسببءالدولةأنعلى_دليلإلىاألمراحتاجإن_يدل
ااالمريضااالرجلذلكتمثلماتزالءواالغتصابباالستغاللفسادأفيهاتعيث
واالنهيارللتالشيىضةيتركأنبدلكلفتمهمالهعمليةإجراءيتحتمالذي

وتسودالبالدهتلطخالتيالفضاثحبخنقأوبهيفتكالذيالداءبإخفاء
وتقززهءباغتياظذلكعنهنايتحدثونكافةالناسكانوإذا.سمعتها
منومتضخراألهورجليةعلىمطلعكذلكالعالميالعامالرأيفإنادواحتل
لتلكءمناسبةكلفي<تخصص»بدورهاءالدوليةالصحافةأنكماءشناعتها
اآلثمينبينتمييزدون~وبةومشنعةءالبالدعلىقاسيةتعاليتىالفضاثح
.واألبرياء

ااأنباعواا((أسياداا

فيا~مرواقعإلىاإلشارةعلىنحرصاخليةاالأزمتناعواملبينومن
أبدأللحقيقةمناقضأفليسءوالمحكومينالحكامبينالقائمةثقالعال

عادةالسائدةثقالعالءاألحيانأغلبفيتشبهثقالعالهذهبأنالتصريح
ءيمالهاأنيمكنال(اثقة)بينهميحفرماوهذاءو~األتباع»(ااألسياد~بين
أحرار،ومواطنينأعزاءكرجالبةالمغارمعاملةإأل،نصابهاإلى~مورإعادة
.أمتدكةأأصثامأو5(اكمنبوذينال



السياسيةاألزمة
صبغةذاتأزمةوجودمحنللكشفالقليلةا.مثلةتلكوتكفي

لهاالثقةوأزمة»العميقواالستياء<العامالسخطفإن،وهكذاءسياسية
أيدونالنفوسأعماقمنبةالمغارجمهرةتهزوعواملءملموسةحقائق
.ااذراتهمعنااللرافينالغربيالمحيطمنطبعأمباالة

ملتبسةغامضةوضعيةمواجهةفينفنهالمغربيالشعبيجدوحينما
أيالبصرملعلىلهيتراءىالوحينماءجهةمناهلءمنها~جال

الخيبةمنحدرفياالنزالقيتالفىأنيمكنهالفإنهءأخرىجهةمنءعالج
وضعيةأننؤكلالمزعجةالسيئةلألخبارمروجيننكونأنغيرومنءواليأس
إنهابلءشديدةتخرفاتففوسناتمألكماءخطيرةفمومألناتسببكتلك
االنفجار.إلىسريعأتؤديبأنتهدد

الوضع؟عالجإلىالسبلكيف
القوة؟باستعمالفهل
ألنو.النكار»بالنفي.ألتكونأنيمكنال.الجابةأن.لمؤكدمن.نه
أنكماأخالقية،أو.جتماعيةأومياستمثكلةأيةحلعنعاجزة.لقوة
.إلنآنأنتفيد.ألممحكمةأنهز..لىوباإلفاقةءحدينذومالح.لقوة
ال.لقوةشجعه.نوحيثءجريمتهبهيرتكب.لذي.لالحبنفىيهلكقد
جديرفهوءومغامرةمخاطرةمنيخلوالكمانفعأ،يجديواليؤثر

.لمتأزمة.لونعيةلعالجي،.لضرويميرمنمنهوبدألو.لنبذءباإلعر.ض
هوماكلوبتنحيةأمبابها،علىبالقضاءكفيلةوهيلة.كتثاف.لر.هنة،
منهذاكانسواءوتفاقمهابقاشهاعلىوعامللهاهومصدرفيها،أمل
يفوتأنقبل.لعملمن.ذنبدفالءو.لمؤسات.ألننمةمنأو.لرجال
مفعوأل.كانأمرأ.للهويقضي.ألؤ.ن،

األوضاعوتصحيحالقياداتيلبسياسة
~~نهجفييوجد0نظرنافي0المجديالفعالالوحيدالعالجإن

~ر



فيتمثلالقمةمنباردةثورةإلىتنتميالتيالسياسةهذه0والتصحيحالبدل
أحدهمااختيارعلىلنقدموإناءلهماثالثالأمؤينبيناالختيارأعيننا

منبغيرواالفالتالخر«جيرادأنأماءواألجدىمنلحاألهوبأنهمقتنعين
األمراختيارإلىالجنوحإآلمعناهفليسالجديدالمغربيالزنبورااااعش
حلاختيارأنوالجلتيالواضحفمن»القاعدةمنالعنيفةألثورةأيالثاني
.والخيالالعبثمنضربأإالإذنليسثالث

وعملمأهبالقمةمنالباردةالثورة
بمثابةكانتالتيوالسبالملكلثورةمدينأالوطنيتحريرناكانوإذا
تصحيحفإنالثائروالشعبالمننيالملكبينتلقائيمقدسحلف
تصورهمايمكنالوالرفاهيةالرقيإلىاألمةوطموحءالراهنةالوضعية
ءمبادىءمنهتستمدالذيالينبوعفهيءالقمةمنباردةثورةخا:جوتحقيقهما
وانبعاثءالبالدفيالوضعتجديدإلىالراميالعملوأهاافءومناهج
تتناولالتيالجاريةاإلصالحاتمنمتناسقةمجموعةبفضلمجتمعنا
.معأوالمجتمعالدولةأجهزة
العصرهذافيوالحكمالسياسةأقطابأحدقولالمناسبةبهذهنثبتأافى
حياةتخضعفإنهاصغرىأوكبرىالثوراتكانتا(سواء:كتبحيث
واألفضلاألملحفمناألموءمنيكنومهماواالختبار»للتجربةالشعوب
الثورةعلىاالقتصاربدلاإلصالحمعالثورةعلىاإلقدامأوباإلصالحالقيام

.ااالمجردة

اال~بمذ~
يسقىكما»عليههوماعلىالوضعبقاءيعارضاالنقالبيالمذهبإن
ءالوضعيةتغييرعلىتنبنيبهالخاصةفالنظريةءوالحياةالكيانتجديدفي

ءسياسيأعليهاعميقةانقالباتإدخالاإلىوتهدفءعقبعلىرأسأوقلبها
.وأخالقيأ<واجتماعيأ

فيوردبماشيآأشبهاالنقالبيالمذهباعتباريمكنءأخرىوبعبارة



فيومؤثرةلطيفةرنةتحدثثورةكلمةااإن:يليفيماالمقتبسالتعريفهذا
التيالصورةأنلهولككليجعلهايكادماوإنءالتقدمرجالففوس
ءالتنسيقحسنةءالنظامجيدةثورةصورةهيإنماأذهانهمفيعنهايرسمونها
.ااصالحةتربيةوذووءمحقالءثوريونيقودها

وفكرأءخالقأعغأليكونأنمحليهيتحتمأنهنرىانقالبيأاإلنسانوليكون
المشكلةفإنوهكذاءوالمؤسساتللرجالبالنسبةمجددأوروحأءمبدعأ
إبدالهأوحالهعلىالوضعاابقاءفيتتمثلمشكلةأمامنانفسهاتضحكما
أجلمنبأنهالقائلةالفكرةمنيستثذحلهاأنالبديهيومنءجديا(ابأخر

ترفضمابقدرنفسهليفرضالتغييروإنأخر»شيآتغييريلزمبشيآاالحتفاظ
قابلةوغيرءراسخةصلبةحوأوفنظرياتعلىتجمدأنالصاعدةاألجيال
يحسبأنيجبقوةهوالذيالمغربيالشبابفإنولهذاوالتطورهللتحول
أملوبتغييرإلىءأناةوالصبرغيرفيءلتؤاتالدوامعلىحسابهاكللها

إلىدائمأومتجهة<الرقيطريقفيباستمرارسائرةعصريةبالدفيالحاق
.األمام

وا~ا~~بيا~همب
~انفياالنقالبيا~هبفهيستهلاللذيالجبارالعظيمالعملأما
السلمأسامىعلىركفيلمجتماعياالواالنبعاثالسياميا~يا
فيهيالتياالمجتماعيةااليمقراطيةمتوريةاالالملكيةإطاروفي»والطمأنينة
الحسنبحاللةبهأدلىا~يالتصريحمنتتضحكماواألمةالوطننخامة
إني...اا:قالمحيثهامةباريسيةألسبوعية»6970يوليوفي»الثاني
ليىأنهأعتقلوإنيعاهأل،أكونأنقبلووطني»ملكأأكونأنقبلمغربي
الشعوبمهمتضامنأنيكما...الملكيةتنتهيأناآلنالمغربصالحمن

ءخاصةمجحيئالناالملوكمهومتضامنءفيهاالحاكمةا.نظمةمهوليس
هااتستحقوأنهاءانتهىقا~هاأنهذافمعنىالملكيةسقطتذاظ

علىوسأكوناستحققته~سأكونفإنيذلكلي~ثوإذا...المصيرى
وسعيفيماكلطبعأأعملأنيعلىءواطمشنانصفاءفيبهراضيأمحالأي



نفسيفيأفكرالءأخرىومرةءذلكمنشيآلييحدثالحتى
.المغربيااالشعبفيشيآكلقبلأفكربلءفحسب
المذهبفيعتزمأهدافهبلوغمنوالتمكنءالعملبذلكعاالضطكأما
الكفيلةالفعالةوالطرقالجذريةثلالوبااستعمالأجلهمناالنقالبي
مالكلبالنسبةواالنبعاثوالتجديد،ءإلبدعوا»والتقويمالتغييرهبيإحداث
هذا.المجتمعوكيانءالدولةجهازفيهذامنشيآألييخضعأنيتحتم
إلىبالضرورةليحتاجالمدىوالبعيدءالنفسالطويلالمنشودالعملوإن

ءالموفقالحسنسيريسيرحتىالمالشمالجوتوفروإلىءالعامةالسالمة
.والرفاهيةالرقيمجالفيلشعبناالمشروعةللمطامحويستجيب

وقيادةءوبرناعبءبحيةيولوإيلكىتقومدعوتنا
<ومنهاجأء(إيديولوجية)مذهبأتمثلاليوممبادرتهانأخذالتيالدعوةإن
:هيثالثةأركانعلىوتنبنيوتناسقفعاليةذاتأنهاكماوعمأله

بيننختارأنإذنلنافليسءخالصةومغربيةءصميمةوطشيةإيديولوجية_6
ءبناخاصةإيديولوجيةنعتنقولكنناءوالعملالتفكيرفيوآخرمنهاج
معتمامأوتتوافقءغيرهامنأحسنالمقاربةيفهمهابحيثءلناومالثمة
مننابهةإيديولوجيةإنهاوباختصار،ءبالدنافيالملموسةالحقائق
بحقإليهنطمحماندركءاوبأنبمقوماتنانحتفظبأنوسامحةءأنفسنا

.ومشروعية
توفيرءناجزةفترةفيءاألولويتولىءوالمؤجلالمعجلالعملبوظ~~2

لدىالنفسيةالهزةإلحداثبهاالتعجيلبضرورةفثمعرالتيالعالجات
ثماألكبرهالعددوهمءالخماسوفقدواالثقةخسرواالذينجميع
لمجموعبالنسبةومعنىحممأيلوثهامماوتطهيرهااألوضاعلتحين
إنجازمنءالثانيشطرهفيءالبرنامجيمكنالمواليةالفترةوفيءاألمة
فيللوضعالتجديدعملحتمأيتطلبهاالتيالكيانيةاالصالحاتجميع
.فيهالجديدالمجتمعوخلقءالمغرب

وتدبيراألهوربتسييرومكلفةءالنخبةرجالمنمؤلفةصالحة_قيادة3

مذواالنماالنهضأالىا~«»6



منوصالحيتهمميزتهميستمدونالذينالرجالوهؤالء»العامةالشؤون
والعملبالمثال»عليهميجبالوطنيةوتربيتهمءوفضيلتهمءكفاءتهم

.عوةاللبرنامجويحققواءالمذهبيطبقواأنءمعأ
المثاليةوالقيادةءاالنقالبيوالبرنامجءالقوميةفباإليديولوجيةوهكذا

حيناةمنالعصيبالوقتهذافيءللقيامالالزمةالشروط_نظرنافيتتوفر_
نهائيأعليهامقضيأو~غوهي<عقبعلىرأسأعاألوفبقلبءأألمة

لهمنغذالمأزقجراثها.فيمنيوجدونالجميعأنكماءوالتالشيباإلفالس
.قط

جديدوانطالقجديا،توجيه
.لبالد.لى.لذكر.تتقدم.لمالف.لثالوثمشموالتدعوتنا.بفضل.ن
ء.لياسيةمعياتهافى.لوهيةللمشكلة.عتبارنا،فيءحلبأملح

دعوتناتزجواقحةجلية.ختيار.تإلىو.متنادأ.والخلقيةواالجتماعية<
.وهر.فةذ.تيةمنلهاماتثبتكماجديد،بتوهيه

تقومفإنهاو.ألجهزةو.لمناهجد.ألفكارىتجديدعلى.لدعوةوبعزم
الكلينحو.لتغيير.لمغربيييربالثعبأنشأنهمنالذييقاط~
جديد.امالقبتحقيق.لكفيلة.لوهيلةلهءتهتىكماوالسلوك<للحياة

وإيجابيةيهةننمعارضة
ءصادقةمعارضةتمثلأنهاتعلنءبنفسهانفسهاتعرفإذ»دعوتناإن
ءباريسيةألسبوعيةالثانيالحسنجاللةتحدثوقدفذا.وبناءة»ونزيهة
فيتتنافىالالملكيةااإن:قائألحفيالمعارضةدورعنء69(0يوليوفي
وهيءمهمتهاالمعارضةتؤديأنشرطعلىالصحيحةالديمقراطيةمعشيآ

وضعمن~جأنعليهيتحتمبلدفيالصالحةةالوحيلالمهمة
باحتياجأشعرمغامرةوبدونبسربقةالتقدميتحققأنفألجل...التخلف
رجالبواسطةمراقبأأكونأنإلىحاجةفيإني0نعمءبناءةمعارضةإلى

.اامنحرفطريقفيأحيانأتسمك.إذايرشدونني



أوألالمساسه
تغردءاليوممنذءنلتزمهاالتيالجديدةالخطةبأنالقولإلىحاجةوال
سياسيةالبالدفيالكبرىاألهليةالمشكلةألن»واألولويةباألسبقيةالياسة

.وجوهرهامميمهافي

بحايامتطورمغربفيالحياةمنهاجتغييرإلىتوميافناأهل
:يليفيماتتلخصالوطنياالنبعاثلد~ةالعامةافاألهاإن

.فيالبالدسليممعنويجووخلقالياسيةالونعية_تصحيح6
ءالوطنيالتصحيححركةباسمالكيانيةاإلصالحاتمنمجموعةإنجاز_2

.االجتماعيواالنبعاث
ليقبلوااألمةفيالحسنةاإلرادةوذويءالواعيةالعناصرإلىالنداءتوجيه_3

والصالحةءوالنشاطالخماسعلىالباعثةبالمهامعاالضطكعلى
بروبحالتجديدعمليةإنجاحأجلمنالوطنيةوالمواردالشعبيةالقوىلتعبئة
.جمعاهلألمةخدمةوالتضحية»االتحاد

بهمايتمتنأنيجبكماالثقةوإر~عاالعتباربرةالوطنيالنفوذإعادة_4
.العالمفيوطننا

يذكركمثالالمغربيالنموذج
أنيجبالنموطريقفيالسائرةاألقطارفيالقائمةالتجارببينمن
بالذكرجديرأمثاأليكونأنيجبكماأحسفهاءمنالمغربيالنموذجيكون

.واإلعجاب

الخاتمة
لخالصطريقءنظرنافيءاليوميوجدالأنهبقوةمؤكدينونختم
علىاألوضاعوتصحيحالقياديةاألطرلتبديلجديدةسياسةبجخارالمغرب
عنيفةثورةكلوبخالفءاتحمةمنالباردةالثورةوترسمهتفهمهالذيالنق
كيانهابناءوإعادةءحياتهاأسلوبتجديدللبالدتضمنبطبيعتهاثورتنافإن



السلممنجتروفيءواالضطراباالصطدامعنوبعيدأ»صالحلمنهاجطبقأ
للمغربتضمنالقمةمنالباردةالثورةإنءأخرىوبعبارةءواالطمشنان
ءوتدبيراتسييراأحسنليصبحالصالحةبالقياداتوتزودهالثوري،االمتداد
ويمكنهءاألزمةوضحمنيخرجهالذقالجديداالنطالقأسبابلهوتهيىه
.الحياةفيجديدمذهبنحوميرتهمواصلةمن

واتخذناءوشجاعةصراحةيإلضميراختبارعلىأقامناأنوبعد
فيالمناضلينتاامىمنبصفتنامحليناالمفروضةالمسؤولياتءلهذانتيجة
وضعمنالموقفلتجديددقتالدعةأنءفإننا.نعتبرالوطنيةالقضيةسبيل
واألمةللدولةبالنسبةالخطورةفيقمتهبلحإنهبلءالفسادفيالترديشديد
.معأ

ءوصراحة»وصدة<إخالصبكلعليناواجبهوماأديناقدكناوإذا
_مخلصين_فناعوهمدرجاتهماختالفعلىالمسؤولينإلىاألننتوجهفإننا
بسرعةالعملإلىثمءونزيهأكامألالذاتيبنقدهمءجهتهممنءالقيامإلى
ءالعامالشعورإألمعتبرينوالءالوطنيللصالحإالناظرينغيرلهذانتيجة
ولسنا.خطيرةوهيءالراهنةاالمحةومقتضياتبضروراتإالمتقيدينوال
توجهالذيالقيمالصريحبالكالمهناللتذكيرالمناسبةهذهمنأحسننجد
علىالمسؤولينساثرإلى6976مايو26يومخطابهفيالملكجاللةبه

بجميعألهيبمناسبةااوفذ»:قالحيثومجاالتهممراتبهماختالف
اإلداريةبالفضيلةيتحلواأنءمدنيينأوكانواعسكريينءالموظفين
فيهاانعدمدولةكلألن»اإلنتاجوفضيلةءالنزاهةفضيلةوهيأألءوالمدنية
األممإنءشكالمنهارةدولةهيالفضيلةفيهاوانعدمتءالمهنيالضمير

أوكانمهنيأالضميرانعداميقتلهاولكنالفقر،يقتلهاوالءالجوعيقتلهاال
اإلدارة_حلتشييايجبماإلىالملكيالخطابأشارأنوبعد.خلقيأ(ا

ءوالفعاليةءوالجديةءالنزاهةللدولةتضمنمتينةأسسعلىالمغربية
علىتدخلأنشأنهامنكثيرةإصالحاتهناكأناليقينا(لنا:قائألأضاف
الخثالحمايةعنورثناإنناءالبالدهذهفيواالقتصاديةاإلداريةالدوائر
منأكثرعلينابلءمقاييسنانراجعأنفعليناءوالطالحوالصالحوالسمين



.ااأجهزةعاةوفيءتشريعاتعدةفيالنظرنعيدأنءهذا
منالبالدملكإلىيحدوناالذيا~ملبكاملنتوجهءللختامومسكأ

وضالل»التطرفزيغإلىاالنجذابخطرتالفيعاجأللهايتاحأنأجل
؟عقباهتحمدالماإلىالبالدسيعرضانالذينالمغامرة
التي<القمةمنالباردةالثورةإطارباتخاذهاءالوطنياالنبعاثدعوةإن
البدلمياسةأداةوباستعمالهاءالحكمفنفيالثورةمننفهاهيتنبثق

العملي،وبرنامجها،الخاصةبإيديولوجيتهاءنظرنافيءتمثلوالتصحيح»
طريقوال،للخالصالوحيدالطريقءالصالحةالقيادةفيوبمذهبها

.سواه.ا



رر

الدعرهأهداف

.ممالحانقالبيبحتمحتكويناألكبر:الهدف
.األدنى)الحدبرنامج(أو:المعجلةا~هداف

فيويدخلءوالسياسةوالتثريعالدولةفياالستعمارنحلفاتعلىالقضاء_6
القوميالترابمنجزءأيعلىأجنبيةسيطرةكلعلىالقضاءءهذا
وتحقيقأءالقوميةللسيادةوإتمامأالتحريرهكةلمهاستكماألوذلكءالمغربي
.الوطنياالستقالللمدلول

المجتمعوحياةالدولةجهازفييسودالذيالداخليالفسادعلىالقضاء_2
ءوالوصوليةءواالبتهازيةءالربجعيةعلىالقضاءذلكفيويدخلءبالمغرب

والربقوةءواالنحاللءوالرذيلةءالجماعيأوالفرديواالستغالل
.والمحسوبية

مناإلداريالجهازوسيرنظامفيالنظربإعادةجديدةوطنيةدولةتكوين_3
والتسييرالنظامحسنبطابحالجديدةالدولةوطبح»األسفلإلىاألعلى
والشعبالبالدخدمةفيمصلحةصالحةعصريةدولةوجعلهاءواالنتاج
.واطنارجالداخلفيواإلنسانيةالوطنيةوالقيم

حديوضحوبهذاالتدبيرهوحسنالتقشففيوصاربةحازمةسياسةمج_4
الداخلفيالعامةلألموالإتالفكلوينتهيءوإسرافتبذيرلكل
العامةالميزانيةترهقالتيالزائفالنفوذسياسةوتختفيءواخاربج

.مطلقألهامبررالبمصاريف

االنصافعلىقائمةوجعلهاوالجباياتالضرائبسياسةمراجعة_5
.والعدالة



،والكفاءةءالنظاممنجديدةأسسعلىالحكمأداةإصالح_6
»اليادةمصدرهيالتياألمةمعوالتجاوبءوالفعاليةءوالصالحية

.سواهدونالعامالصالحخامةفيوالنفوذالسلطةوجعل

عوتةاللتنعار

.العامالصالحسبعلفىاألمامإلأاثماءاالمامإل

اللدمحوهعثياه
سبيلفيوالوثبةالنهضة_وخولهاكبوتهامناألمةببعثاإليمان_
.وعزةوسيادةكوحدةاألمةتجديدسبيلفيالتضحية_االنبعاث

محوهالهأوكات
العداأل~التعاوق_االمحاد~

االمحوهوساثل
.والعملوالنظامبالقانون_اإلصالح

الدعره

...فكرة
...ومنهاج

...وربمال

الوطنياالنبعاث:الفكرة

الجديدالمجتمعبرنامج:ا~ج
الداعيةالمؤمنةالنخبة:الرجال



المستقبللمن
:المستقبل

0الحقللفكرة
<الصالحوالمنهاج

المتيوالقيادة
لفكر:أماا

أمةفهيانبعاث
جديدكتمعوخلق

فاضلةحياةوقيام

تنبضإيديولوجيةفهي
الماليةمنوتبعباإليمان

الواقعيةمنوتسر
محمةفلفةذاتإيديولوجيةوهي

ساميةورسالة
تريمةوخطة

:وهدفها
.والمجتمعللفردبالنسبةالحياةومقاييسمفاهيمتغيير_
،الصالحينالرجالبواسطةالمريعوالتطور؟الجذريالتحولتحقيق~

.االنقالبيةواألساليب0الفعالةوالوساثل
:ذلكأجلومن
إيديولوجيةفهي

العقلترفي
القلبوتعمر
الخيروتمقق

أمالتهاشكمنففيهذا



:أمانينها

قوتهاوتتوفر
وتبرزميزتها

وبعنفأشدةفليست
وسيفأنارأوال

وقتألسجنأوال

~~
لعقلتغذيافكرة

الننسمعوتتجاوب
القلبنداءوتلبي
الطريقإلوتهدي
الغدنحووتوجه



ر.ر
)1لمالوطنىاالنبعاثد-ة

~ثمل
فتىءماسنةعشرةخمسمداقاالستقاللمحنةالمغربقاسىبعدما
الذياإلنشائيطورهافيالوطنيةلثورتهمواصلتههواأليطريقهعنيبحث
.األجنبيالنيرمنالتحريرأعقب
النظامنطاقفيإآلالجديدالمغرببناءبعملالقيامريتسقكانوما
.وأساليبهمبادثهفيالثوريبغيويوصفأنيمكن

المتحررةللبالديكفلأنالبنائيالعملذلكعلىالمحتممنكانولقد
»حقيقيأوتحريرأ»سر~تطوراالماضيقيودومناألجنبيةالسيطرةمن

غداةءوالشعبالمللنهثورةمهمةكانتتلكءمتوازنأتنظيميأواستقرارأ
المحتوىخامةفيمنصرفةعاملةسياسةبفضلوذلك،االستقالل
إلىالهادفالضخماإلنشائيالعمليتطلبهكانكماالجديداإليجابي
قائمنظاموضعيةإلىالباثاالعهاعنالموروثةالوضعيةمنبالمغرباالنتقال
لثورةقدرحيثءيكنلمهذامنشيئأأنغيرءالوطنحياةتجديدعلى
بهايحتفلالوطنيالتحريركةلمهكذكرىإالتخلدالأنوالشعبالملك
بينالمقدسللحلفتاريخيأفوزأباعتبارهاسنةكلفيغشت20يوم

<البالداستقاللسبيلفيالوشتوكالتضامنينضالهماأثناءوالشعبالملك
الغدر.بمظهرتظهرفتثتمابذلكسنويأملتهاتجايأمنوبالرغم
علىينطقبل<أحدلهينفعلالسياسيكخدعتتجلىكماالثوريةالحقيقة

.الذكرىبمجردمتمسكينظلواالذينللثوريينالذاتيباالتهامحالأي
يمكنمستمرةثورةعهايكونأنعنبعيدأاالستقاللعهدكانلذلكونتيجة
.والتجديداإلصالحمجالفييتبعكمثالأويغتبطكنموذجتقدمأن

نظامبسببيقاسيهاالشعبانفكماالتيبالمحنةالعهدذلكويتصف

ه«



»المثبطوالتشاؤمءالمريرةالخيبةإالاألمرأخرلهيجلبلمالذياالستقالل
ثقةأزمةعنإالناشئأليىهذاوكلءالمتزايدوالغضب»العميقواالستياء
فيالغريبالصغيرالعالمذلكيقفكلههذامواجهةوفي.وخطيرةعامة
وهمءالنعمةحايثوأوالراضيةالعيشةعالموهوواستفزاز»ءوحدياءكبرياء

والمغمورونءوأعجوبةبهولةواألثرياءءوبالصدفةعرضأالمحظوظون
:تقولالتيالقاعدةعلىيسيرونالذينالمؤمنونوالمرتشونءوالنعمباليفن
!رجالهوقتولكل»ثمنهشيآلكل

منءأنهوهوءالواقعهذافيالمغربوضعيةتتمثلباختصاروهكذا
<الحظواتاهمممنيتألفالذيالغريبالصفيرالعالميوجدءجهة

ضحايامنالمحرومينمجموحيوجدأخرىجهةومنءالعدوحباهم
بتواترأمواجهتتصاعدوالغضبالسخطمنخضموكأنهموالسياسةالحياة
الكلمةويتدبريتأكيأنعلىالموءيحملماوهذا»بتعاقبلبتجهوتتالطم
يوجدشعبااكل:قالحيثبيسماركهوالذيالقويالرجلعنالمأثورة
وهذهءااالعواملبعضتأثيرتحتوتنكشفتتفجرهامدةثورةحالةفر

كلفيتخضخبأنجديرةمنهاةالبوأخذبهاالصاعيحسنالتيالحقيقة
مسؤوليةيتحملونالذينجميعلدنمنا~واختبارالعقللتأملزمان
.الحكم

ءوالعاهاتءاألخطاءوبيانتعدادفيقليألولوفبطىءأنغيرومن
ءعلينايتحتماالستقاللفجرمنذالعامةسياستنابهامنيةالتيوالخساثر

فيتعاقبتالتيالحكمتجاربإلىمعزاةبأنهاالتصريح<للحقيقةوفاء
بااغم<المغربيالشعبفإنولهذاءخلتسنةعثرةخمسمدةالمغرب
ويبحثءضالتهينشدمايزال،سيثأأوكانحسنأإنجازهأمكنماكلمن
يطالبهذاجراءمنفهوواالزدهار،والنموءللتطورهطريقأفضلعن

تحسينطريقعنالحياةمستوىبرفعالكفيلةالوسائلتعطا»بأنباستمرار
الفكريالرقينحووحزمبعزموباالنطالقوظروفه»ءالعيششروط

الرغيدالعيشمنأعلىدرجةإلىللمواطنينالعامتقا،وباالتءواالجتماعي
ءمثليطيبةحياةمنقواهموبكلأنفهمأعماقمنإليهيطمحونمابغضل



منطريقهمفيتقامبحواجزعمومأبةالمغاريصطدمهذامنبدألولكن
و~واألنانيةءوالتفاهةبالعجزوصدقبحقيتهمونهمالذينأولشك
واالرتشاءءالسلطةاستعمالوبوءوالوصولية»واالنتهازيةءالذات

فيناصعةبارزةبصفةتأكدقدالشعبمنالصادرالحكموهذا.واالنحالل
أنأثبتحيثء697~غشتمنالعشرينيومءالملكيالخطاب
إالتوجدانالاألخالقعلمفيأساسيانوكناذهمااللتينوالنزاهةاالستقامة

ءوالسلطةالحكممنزمامأيقبضونالذيناألشخاصمنقليلةشرذمةعنذ
بخطواتويرتقييتقدمأنالمغربإمكانفيأنهالملكيالخطابأكدكما

فعألعدواهامستالتيوالطاقةالبليةبتلكمصابأيكنلملوالعمالق
التقوىوفقدانءاألمانةفبانعدامءاالداريالثلمدرجاتمنجاأالعديد

حصر.والحدبدونتقريبأتنتشرأنالرشوةاستدعت
ءتوجدالدولة«امتهاأمريستقيموالحاليصلحالأنههذاومعنى

متطير.وبشرءمهلكةبكارثةمصابة»المستوياتجميععلى
ءالمغربأنمعلنينء6962سنةمنذءونكتبنصيحفتثناماوهكذا

ءبهيفتكالذيالعضالالداءأنهكهوحألمريضأإالليس»ومجتمعادولة
المريضذلكمنهيتألمالذيالخطيرالمرضعنكثفالطبيالفحصوأن

إألاسثصالهإلىسبيلمنليسوأنهءالداخليالفسادوهوأألالكبير،
عقبعلىرأسأالوضعيةقلبعنعبارةوهيءكبرىجراحيةعمليةبواسطة

<المؤملةالناجعةاآلثاربإحداثالكفيلةالمجديةالمالئمةبالوسائل
.المتوخاةالنتائجوإعطاء
باردةبثورةالخاصةالوسائلسوىتكونأنيمكنفالالوسائلتلكأما

الوجوجميعمنصالحةعاملةهيشةبهاوالقاثملهاالمحركيكونأعلىمن
يتولىالذيالحكمممعتوىفيالجديدةالمسؤولياتلتحماروالحيثيات
.األنظمةوتجديداألوضاعإصالحجذريةبكيفية

بةالمصباجزاء9او~الداءالقتالعءمناصالأنههذامنويتضح
جليأكلهاألمرايصبحوهكأأوالجذور<األعماقإلىالذهابمنءبه

العمليةإجراءعلىالعزبيبمديبقىفال»معأوالدواءالداءأي»وساطعأ
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يعهدأنإألفرضأنفسهاوتفرضعنهامحيدالالتيالكبرىالجراحية
غيربهنعنيالالذيلماهراالختصاصياإلىوتوفيقبإتقانوإنجازهابتنفيذها
»بالبالدالسيرعلىوالنادرينثقةبكلالجديرينالرجالمنالعاملةالهيئة
األمانيألحقمالثمةجديدةحياةنحوءالجذريةاإلصالحاتطريقعن

.القوميةالمطامحوأعمق
عهودفيطريقهاالمغربأخطأالتياإلصالحيةالحدكةوهذه
منإآلوتحققتتصورأنيمكنال6956سنةمنذالمتعاقبةالحكومات

يتألفمنهاجوباسمءبمثالمسبرقةغيرحكومةتحتءجديدعهدخالل
»أعلىمنالباردةبالثورةفلقبهماإلىمنتميةوأساليبوأفكار»ءمبادىءمن
ءوحماسونشاط~ءهدوءفيءاالضطالعمهمةترجعالثورةهذهفإلى
التجديدإلىالراميةالجذريةا~كةتستهدفهالذيالضخمالعملبإنجاح
.الوطنياالنبعاثبدعوةنسميهاالتيوهيءوالبناء

ءبالبالدوالنهوضءالشعبإيقاظإلىتتجه-كةكلشأنهووكما
ءالخاصةإيديولوجيتهالتملكدعوتنافإنالمجتمعوضعيةوتجديد
ذاتالحاكمةالهيئةيخصفيمابهاتنفردالتيونظريتهاءالمعينوبرنامجها
ولفاثاقالشعببمساندةالوطنيةالنهضةعملوإنجاحإلنجازالصالحية
طرقتعتبرأركانثالثةعلىالوطنياالنبعاثدعوةتنبنيوهكذاءائشعب
.المجتمعءاوانبعاثالوطنحياةتجديدسبيلفيوالخالصالنجاة

االنبعاث
فيلغةيبنيالذياالنبعاث»:كلمةمننشأتهاتستمددعوتناإن
وكلها<واإل~عءوالتدفقءواالندفاع»واالنطالق»االيقاظ:العربية
المسير.فرواإلسرعءالعملوثبةفيتتلخص

منيتألفالتياللغويةمعانيهاجميعفيباالختيارجديرةفالكلمة
إيقاظأيواستعماال»فهمالهانعطيهالذيالسياسيالمدلولمجموعها
الجذريةاإلصالحاتبسيووأإلسرع»العملفيوالوثوبوالضماثرىاألرواح

يةالفظوفي<المذهبيالمنهاجفيتلتقيتالطالدهذهفكل»الضرورية



نبتكرهاكماالوطنياالنبعاثلدعوةالمنهجيالعملوفيءاإليديولوجية
.جديدمغربلبناءأساسأونتخذها

فييكونبأنوخليقا<وضوحأكملواضحأاالنبعاثيصبحوبهذا
الءالوطنيالتجديدأجلمندعوتناتسميةفيمعتمدأالسياسياصطالحنا

الهالوككاملءالمعنىدقيقيصيربل»وإشكالإبهامأياللفظفييبقى
الراميةالجديدةااليديولوجيةدعوتناهيالذاتقائمةحقيقةعنيعبربحيث
تلكيلهمالذيمبيالسيابالمذهبينطقأيءالقوميالمجتمعانبعاثإلى

.األمةصالحفيتتطلبهالذيالعملعلىويشرفالدعوة
هوإنماالمعينةوأساليبهءالمكيفةوأفكارهءالمميزةبمبادثهفاالنبعاث

نسير؟أينإلى:مناواحدكليتساءلهالذيالسؤالعلىإجابة
مصيرنحوالباحثونتلمسهطالماالذيالواضحالنهجهوأدقوبوجه

لبلوغيسلكالذيالطريقويربمميعينإذأفهوءوللشعبللبالدأفضل
وكلها،جديدومصيرءجديدومجتمع،جديدةدولةوهوأألالمثاليالهدف
الجهازيةاإلصالحاتسبيلفي~كتناوكيانجوهرمنهايتألفأهداف
.وجوهريةجذريةبكيفيةالمنجزة
انبعاثناأننضيفأنيجارخطأولكلالتباسلكلوتالفيا»هذابعد
ءصميموطنيإذأفهوءأجنبيةإيديولوجية-كةبأيةماصلةلهليست
ءوالرقيءاإلصالحسبيلفيوانقالبيةجارية-كةبصفتهصرفومعربي
يشتملالاالنبعاثأنكماءالقوميوالنطاقءالداخليالمجالفيوالنهوض
يعتبرمابقدرجوهرهفيمثاليأيعتبربالعكسبلءسراباأوخياأليعدماعلى
المثلصوبالسيركشعاراالنبعاثيتخذءأخرىوبعبارة.مبناهفيواقعيأ
المشاهير.أحدقالكماءالواقعإغغالدوناألعلى

نفسوفيوأفكارهمبادىءعلىقائممنهاجمنيتكرنأنهنرىوهحذا
وتنطقحسابهاللحقائقيحسبالذيالمحسوسالعملأسلوبمنالوقت
.والوقاشعاألفعالبه

ءوأسلوبكمنهاجءاال~ثأنهوهناباإلشارةأساسيأوالجاير
ءمشروعيتهيستمدهناومن»الوطنيينوضميرناروحنامعكاملةبكيفيةيتالءم



والمتانةءالقوةمحوأمل_كبالتي(دينامية)ألفعالةوتهوقه»وحيويته
.والنجاح

ا~كاتجميععناالنبعاثيختلفالذكرالسالفةاألسبابفلكل
فيمعروفة-كةكلعنيتميزكماءالداخلفيتوجدأووجدتالتي

نقطتوجدأنيمكنالأنهطبعأهذامعنىوليس.منهمستوردةأوالخارج
أنهغيرءاألخرىواإليديولوجياتالمذاهببعضوبيناالنبعاثبينتشابه
ءبارزةوصفاتءجوهريةمحناصربعدةأساسياعنهايفترقأنهالواضحمن

<معهاوالمماثلةللمشابهةقابلغير،كيبهمعظمفيتجعلههامةواتجاهات
الذاتيةصفتهعليهيضفيبامطالحاالنبعاثيبرزخاصةهذاأجلومن

.البديهيةوطرافته
نوياالأنناهذاولسببءمرادأمرهوبل»الصدفةقبيلمنهذاوليس

بصفةبنايليقالوماءغيرنابآخرينخاصهومانستوردأونقالأوننقلأن
لناويوجيهووحناعليناتمليهمانعملأننريد»أخرىوبعبارة.أخص
الضروراتفإنومكذاءشعبناويالثم»بالدناويطابقيناسبناوماءضميرنا
أنيتضحهناومن»وعملنانافكعلىأحكامهاتمليااتيهيالقومية
فيالنشأةمغربيوابتكاره<وإيديولوجيةءومذهب»كنظريةاالنبعاث
موآتهعلىيعكسوأنهء«ماغنافينبتبأنههذاويتبين،وكيانهمميمه
.وعبقريتنابشحميتناينطووأنهءوضميزناروحنا

والمضماثرءاألرواحيقظة:هذافيآخرايتلخصءكدعوةءفاالنبعاث
بقطعواإلسرعءوالعزاثماإلراداتوانعلالهةءوالقلوبالنغربىووثبة

.ووفاهيتهتقاثهواتءالمجتمعإصالحسبيلفيالمراحل
شيآأيمناآلنلننظروالتحديدالتعريفتامفبعاثاطأصبحوبعدما

.للحكمالصالحةبالقيادةخاصةونظرية،وبرنامجءكإيديولوجيةيتكرن

محيهيولوااليه
منهومافيهاليسءواجتماعيسياسيكمذهبءيديولوبجيتناإإن
األساسيةعناصرمنيقومهذاعلىوالدليلءوسرابكخيالاألعلىالمثل

._



قيمنامعينمنوتستقيءالمحسوسةحقائقنامنأملهاتتمدالتي
ءحمايتهاتريدالتيالخاصةشخصيتهالهاكأمةحالتنامعوتتالءمءالوطنية
ءالعلمتقدماتمنباالستفادةوذلكأكثرهيومكلوإغناءهاءوتنميتها
ءومقوماتهابخصاثمهااالحتفاظمعءفأمتناالغيرهوتجاربءالتقنيةونتاثج
المنزلةلتحسينباطرادتسعىوأنءالعالمبقيةعلىمتفتحةتظلأنتريد
.الناميةا~ممبينواعتزازبغخرتشغلهاأنعليهايجبالتي

:األتيةاألسسمنتتكونإيديولوجيتنافإنسياسيكمعتغدأما
~التنليما5ا-الترمية

ال_االنقال~االسالم2-
_الشعممة3

العوميه
والقيم«والحقاثقالموجوداتهيمانذكرالقوميةنظريتنانشرحأذقبل
:وهيء.ممليهاتشادالتيالقربية

واحدةقوميةوحياة_7وا~ولحزه1
واحدأعلى_ومثل8واحدةوأمة_2
واحدةقوميةومصلحة_9وا~ودين~3
وا~توميوكفاح~60وا~ة_وثقافة4
واحدقوميومصير_66ةواحلوحضارة_5
واحد_وتاريخ6

األمةخصاثصمنهومالكلتفضيلبأنهاالقوميةالقاموسويحدد
التمسكعلىقائمةفالقوميةإلينابالنسبةأما.اإلنسانإليهاينتميالتي

ثم«األمةبعروةاالستمساكومنالوطنحبمنمؤلفةألنهاوالحقيقةبالواقع
كواهةأيمنوكذلكعنصري،أوعقائديتعصبأيمنمجردةهي

أنهابى»رجعيةوالبمحافظةليستأنهاكما،للعدوانروحأيومنلألجنبي
الجذريةاالصالحاتأجلمنتعملأنهابمعنىوانقالبيةتقدميةهذابخالف



األنظمةوتبدلءاالجتماعيةعاألوفوتقلبءالسياسيةاألجهزةتغيرالتي
.البالدفياالقتصادية
هومشروعشعورعلىمبنيةأنهاإلىباالضافةءقوميتنافإنوهكذا

أبنادهاوتعطيءلألمةجديدأدمأتلقحأنتريدءوالكيانالننسعنالدفاع
وبكأنهمجديدةحلةويرتاواالباليةثيابهممنينسلخواحتىوالفتوةالقوة
محوتجددوتغيرتحولمنعليهميطرأمابسببجديدأخلقأخلقوا

ويطبعيؤلفممااآلخرينعنيميزهممابكلوقوميأذاتيأاحتفاظهم
.الخاصةجنسيتهم
انعزالهميقنيانالاآلخرينعنوتميزهمبذاتيتهمقوبوكلاحتفاظوإن
يعملواأنخاصةذاتيةكوبحاةذلكيقتضيهمبلءأنفسهمعلىوانقباضهم
وكذلك<المشتركالصالحأجلمنمعهاوالتعاوناألخرىاألمممعللتقارب

يمكناالعتبارهذاوعلىءالجميعتضمكبرىكعائلةاالنانيةصالحفي
أومجموعةإلىاالنضمامبإمكانلألمةالسماححدإلىتذهبأنللقومية
االنضمامهذايكونالأنبشرطولكنءالنظامحرةأمميةمجمربعاتعزة
أووجيهةاعتبارات0تبرروأن<الذاتيةخصاثصهاعنالتخليفيسببأ

.مستجابةضرورات
مبدثهافيفعالةقويةتكونأنعلىحرصهامعءقوميتناإنوأخيرأ
عليهفتفضلءالقانونعنخا،جأوعنفينشاطكلعنتتخلى»وعملها
علىوينبنيءسليمةسياسيةإيديولوجيةمنيستلهمالذيالسياسيالنضال
.خدمتهافيمنهجيأسلوبوفقويسيرءقويماجتماعيمذهب
واآلراءالنغورءإحساماتعلىتستناالقوميتناأنيتجلىتقدممما
قوميةهيءهذامنالعكسهيبلءوالكراهياتوالشتاثمءالمتسرعة
ءالوطنحبعلىشي؟كلقبلتعتمدومشروعةءوسليمةصحيحة
ومنءاألمةمجالفياألمومةعاطفةيشبهفكالهماءاألمةبحبلواالعتصام

المجالفيذكرهامبقالتياألخرىاإلحساساتجميعتنبثقالقوميةتلك
ءخاصكيانذاتوكوبحدةءواالجتماعياألخالقيالميدانفيأوالسياسي
ءاألمةممقوماتاالعترافمنبهتختصمامعالقوميةفإنوتضامنءواخا؟

ومر«الب:~0الىالدمر:~د



لتتجاوزوتطفحتفيضعواطفهاتتركعنهاعوالدفءسواهاعلىوتفضيلها
.وعالميةءوإنسانيةءواجتماعيةءخلقيةالقوميةتكونوبهذاءالوطنحدود

االسالم
جبرهالوجميعمنكياننامنهيتكرنماكلإلينابالنسبةاالسالميلخص
ءواإلنسانيةءوالخلقيةوالروحيةءوالثقافيةءالتاريخية:والحيثيات
كلإنءواحدةوبكلمة.والماديةءواالجتماعيةءوالسياسيةءوالشرعية
األيباالسالممطبوعهذاكلءحياتناوكلءمجتمعناوكلءاإلنسانيكياننا
فالءوحضارةءوثقافةءوقانونأ»وخلقأءعقيدةبصفتهويحكمهيصنعه
يتخلىأندوناإلسالممنكلعنأوجزءعنمناالواحديتخلىأنإذأيمكن
لزومأيتطلبللنفسفالوفاءءذاتهانفسهعنذلكوبقدرالوقتنفسفي

ءوميزتهءوقوتهءاالسالمخاصيةتؤلفالتيالقيمبجميعالدائمالتمك
.وسموه

<فحسبدينأاإلسالمااليس:االسالمعنفرنسيستشرقكتب
لعالئقإيجابينظامكذلكهوبلءباللهنسان9العالئقجديدةومعطية
وصلحتوفيقفهوءالدنيويةالسيطرةوساثلمنونخبةءببعضبعضهمالبشر
الذيالتعبديالمذهبوهماءمفترقينعادةيوجداناثنينمذهبينبين

الطرقإلىيرشددنيويومذهب<اللهنحواإلنسانواجباتيحدأ
منيجعلماوهذاءاألرضفيالسيطرةلالنسانتكفلالتيواألساليب
...جديدأشيئأاإلسالم

إلىيتجهواإلسالم...روحيةقوةهومابقدردنيويةقوةفاالسالم
تعاونشكلفييبرزبالحضارةيسمىوما...والر«حالمادةبينالتوفيق
نفسإقالقعنفينقطعالطبيعةوراءماأماءوالطبيعةاالنسانبينذكي
خلودأالكونخلودحقيقةهيءةواحلحقيقةسوىلهتبقىالالذياإلنسان

وهكذاءيكتشفهاأنعليهمحرمأليسميسلنواوخضوعهيقهر<واليغلبال
انةاألماوأسلمأخلصمنانطالقةفتبعثالنزيهالعلميالبحثفكرةتتجلى

للعلمجديدتقديسانبثقوهكأاءاالنسانيةعرفتهاالتيالفكرية
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كلقبلالشعورعليهيسيطياالسالم)(أيالفسيحالنظاموهذا...والعلماء
شيوبعأاإلحساساتأكثرمنلثالثةخالصةاإلسالميةفالعبقريةءشيآ

ءالقوميواإلحساس»الدينياإلحساسهيتلكءالعالمفيوشموآل
.العاثليااواإلحساس
الثقافةءوالقانوناإليمانءوالمادةالر«ح<الزمنيةوالقوةءالروحيةالقوة
التيالقيمهيتلكءاألرضفيوالسيطرةالقوةءوالعلمالطبيعة<والحضارة
اإلسالميةالر«حأساسهوتباطباالتالقويالشعوروهذا<باإلسالمتربطنا
.القوميةإليديولوجيتناهبيةالمأالقواعدإحاىمنهانجعلالتي

ومذهبأووحأ_صالحأتطبيقأوطبقمحيحافهمأفهمماإذافا~سالم
»ومادةءو«ح:المثاليةالحياةوساثلجميعلإلنسانيوفيفإنه_وسلوكأ
.وبمالهيةءواشتراكية،وإنسانيةءوأخالق

الروحيةالحياةبينكامللتوازنبتحقيقهاإلسالمإنءواحاقوبكلمة
فيالسيطرةإلأواكالمتبعالطريقعلىاإلنسانيدلالدنيويةوالحياة
دنيويةحياةنحوتقا،االتكسبيلاثمةالهتهثوتنهجفييضعهوبهذاءاألرض
أنرعكلتعوضأو~التضحياتالمزاياعلىتكافى،أخرويةوحياة<مزدهرة
.الدنيافيوالحومانالنقص

الشعبيه
هي:نظريا:فكتبالديمقراطية6967فينشرسياسيقاموسعرف
حكومينظامهي:الواقعوفيءوللشعبءبالشعب<الشعبحكومة
كيفعرفوا(أوليغاربثية)المتحكمينمن(اقلةلدنمنالشعبباسميمارس

ءالقولوحريةءالصحافةكحريةالديمقراطيةثلالوبايستغلون
باسمفيهوالتصرفالحكمعلىلالستيالءوذلكالخءواالنتخابات

.ااالشعب
الواقعوعينلحقيقةبدقةومطابقءوصريحءصادقتعريفوهذا
إلىالمنتميةالمعاصرةالدولفيالقائمةواألنظمةلألوضاعبالنسبة

.النيابيوالنظامالديمقراطية



في(الكالسيكية)التقليديةالديمقراطيةأصبحتالسنينعثراتفمنذ
تسرعكماشمسهابغروبتعجلخطيرةجدأزمةتجتازبهاالمشهورةاألقطار
بعضفياستبدلتوسواءءبحياتهايؤديالذياألخيرالذععلىبإشرافها
ميالمتمثلالشخصيالحكمبأنظمةأوالسافرةبالديكتاتورياتاألقطار

التقليديأالديمقراطيةفإنأخرىأقطارفيوالمقنعةالمعتدلةالدكتاتورية
ءوانقضىمؤقدزمنهاوكأنتبدوأصبحتالبرلمانيةالكالسيكيةأوالنيابية
عليهاوينتقدونءعنهابراضينليسوايمتلكونهامايزالونالذينأولشكفحتى
وإلىء(ديماغوجية)سياسيتملقيههبمإلىفألتومسختانحطتأنها
المتمؤلونعليهايتآمرحكومةوإلىء(أوليغارشية)المسيطرينمنقلةحكم

شاهاكلماالخيبةإألذلكوراءمنالشعبيجنيالوهكذاء(بلوطوكراسيا
عنهبالناطقينوالءالحقيقيينبنوابهليسوابأصواتهالمنتخبينأن

وكل.الصادقينعنهبالمدافعينوالءاألوفياءبخدامهوالءالمخلصين
فيهويصولءولقيطسقيطكلفيهويسودالناسسفلةعليه~برلمان
يكونالذيالشعبمطلقأيهمالوالنفعيينءواألنانيينءيأريناكمنرهط

يتفاحشخدعةنظرفيالبرلمانويصيرالديمقراطيةتصبحوبهذاءضحيته
»األحالفوعشيواتءوالفرقءوالكتلاألحزابانصرفتكلماأهرها

تلكعنالناشئةالداخليةالعراكاتفيقواهااستنزافإلىوالعصبيات
الديمقراطيالنظاموتشويهمسخفيإالبهذاتنجحالبحيثءاالنقسامات

عضاعفةفييسامحمهذاوكلءونتاثجهأهدافهفيأووسيرهكيانهفيسواء
.واإلفالسالفشلإلىبهاويدفعالديمقراطيةتعانيهاالتياألزمةخطورة0

<والمنظمةءالموضوعةالديمقراطيةأنهذامننستخلصأنويتحتم
إلىاحتياجفيوأنها<بالمرضاألعماقفيمصابةالشكلبذلكوالمطبقة
إجراءبدءزيبادىءيجبالعالجنوعولتعيين.وفعالجذريعالج
بهنهتممافأولءأسبابهعنوللكشفالمرضحقيقةعلى~فالفحص

الجماهيوءأوالشعبحكم:لغةتعنيفهيءالديمتراطيةهيمامعرفةهو
فيهاألشعبيمارسالتياالحكومةءموبىالقايقولكمافتعنيسياسيأأما

.للديمقراطيةا~يفهذافحللأنوالجديو»السيادة



كمصدرللشعبهالمملكةالسيادةأواليندالشعب:تعنيالسيادةإن
ءالشعبيةبالسيادةالخاصةالنظريةحسبوهذاءالحكموأصلالسلطة
أوالتصويتبحقتقضيبصفتهاواالبتدعالخلقحديثةهذهأنونعلم

إنهيقالالذيأكملهالشعبدونالشعبمنمعينشطريمارسهاالنتخاب
لذلكإالبهمعترفآليسبالتصويتاالقترعأوفاالنتخابءمطلقسيد
منإالاألمرواقحفيممارسأوليسءالناخبةبالهيشةيمىالذيالشطر
أحيانأتبلحالتصويتعناإلمساكاتإذءنفسهاالناخبةالهيئةهذهأكثرية
فإنوهكذاءالتصويتعمليةفيالمشاركينعدديساويأنيكادوقمآ

تتقلصنفسهاترىالحكمومنبحالسلطةمصدرتعتبرالتيالشعبيةالسيادة
وهذاءالشعبومعظملسوادبالنسبةاألقليةتمثلتجزئةإلىعددأوتنحط
كثيفةاالنتخابيةالهيئةمشاركةفيهاتكونالتيلألقطاربالنسبةحتىصحيح
.عددوأكبرحدأبعدإلىوضخمة
فيترجعالالشعبسيادةأنيستنتجالملموسةالحقيقةهذهومن
الشعبيبالتمثيليكنىماأنهذامنيتجلىكماءالناخبةلألقليةإالالواقح
ءوباطلزائفمعظمهوفيءواإلفراطالغلقبعيدأمرهوإنماالشعبيةواإلرا«ة
علىبذلكمكرهينأنفسنانجدالعالجعنالبحث~يقفينتقدموحتى
واألفكار»»المبا«ىءمنلكلالحسيوإدواكناالنظريمفهومنامراجعة
التقليديةالديمقرا~نظامفيالمألؤفةواألساليبءواألشكالءواألنماط
.البرلمانيةالكالسيكيةأوالنيابية

الهيئةأعضاءجميعأنءوالتحليلالبحثلسهولةءفوفمنالووحتى
كلعلىومتوفرونيعملونلماومدرلمجونءيريدونلماواعونمواطنونالناخبة

9أحدأفإنالمواطنيةواألهلية»السياسيةوالجدارةالفكريةالصالحية
السيادةصاحبةهينفسهاالناخبةالهيئةتلكبأنويحكميقضيأنيستطيع
تمثيلفيالحقماحبةهيلهذاتبعأ»وبأنهءبأكملهالهاألمالكةالشعبية
.أجلهمنوالعملباسمهوألنطق»الشعب

الناخبةالهيئةصالحفينيابيةديمقراطيةكلفإنهكذااألعووحيث
واالمتياز.المحاباةفيالتحيزخلهايدا«يمقراطيةهيإنماسواهادونوحدها
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فيهاممارسكحكومةأوللشعبكسلطةإلديمقراطيةهيهز»فهل
وتحليلنابحثنالختماألوانآنقدوإذأالءالمؤكدمنالسيادة؟الشعب
ءالشعبتمثيلحقغيرهادونوحدهاامتالكهاالناخبةالهيئةبمنازعة
.الشعبيةالسيادةباسموحكمهسلطتهوممارسة
ءوخياالثءأوهامعلىإألتستندالالرهطهذامنديمقرالحيةإن
معظميوجأالغربيةالديمقراطيةهذهمجالفغي،وافتراضات»وظنون
منأكثريستحقأنهحينفياألنظارعنومتواريأ<وصامتأءغائبأالشعب
الذيللشعبشخصيتهومطابقةوجودهإثباتالممنوجةالناخبةاألقلية
فعوفأءوالسلطانالحكمكمصدرمنزلةوينزلءالسيادةمرتبةإلىبهيصعد
والمهملةءوعددهابجربهماالضخمةاألكثريةتلكتعتبرالشعبكليةعن

األقليةأماءالشعبيةللسيا:ةالشوعيأالماعكأهيمنبوذةكجماعةوالمحرومة
مناألعظمالسوادمعمتساويةومواببحقتعتبرأنبممكنفليسالناخبة
وبطالنفساديأتيهناكومن.ومعنىحسأوأعليمنهأرفعأوالشعب
.اليومويمارسيسودكماوالبرلمانيالديمقراطيالنظامفياألهليةالنظرية
أوضحنا»بمانكتفيبلءسبقمماأبعدإلىوالثحليلبالبحثنسيروال
.تقليديةبرلمانية«يمقراطةلكلءوتطبيقيأنظريأءأساسيعيبمنوأثبتنا»

طريقعنايخفيماأمأليبقىفالاآلناتضحتقداألهورإنوحيث
مواصلةفيءرأيناكببا<العالجهذاوليسءوجدقوةبكلالمنشودالعالج
بهتختصاأليكالتصويتالباطلةالديمقراطيةواألساليبباألشكالالعمل
تمثاالأنهاحينفيءمنازعأومشاركدونوحدهابالناخبةالمسمدةالهيئة
.الشعبمنقليلسوى

،الفرعلىمبنيةفهيءانتخابيبجهازليستالديمقراطيةإنقيلولقد
أددتمارسالفإنهاالقوميةاإلرادةوكذلكءوحقوقهحوياثهعلىوقاثمة
.العامةالحياةمراحلجميعفيحاضرةهيبلءفحسباالقترعصناديق

-فرتحتضرالتيالبرلمانيةالديمقراطيةألزمةالعالجفإنهذاوبعد
النظرياتحادجعنهالبحثيتحتمواالنهيارباإلفالسوثهددمكان

.المألوفةوالمؤسسات



بالدنافيخصوصأءالديمقراطيةلألزمةءنظرنافيعالجمنوليس
وهيءااالفتاة)ابالديمقراطيةنسميهماعلىيرتكزجديدنظامقيامإال،اليوم
ومجددةءالنظامعنقةتكونأنويلزم»ومنقحةمراجعةديمقراطيةتعني

علىالديمقراطيةهذهوتصنع»الجدوىوقوية<الكيانومتوازنةالجهاز»
يعترفوحتىالشعبلخدمةمكرسةوالواقعالحقيقةفيلتكونالطرازهذا
منوتوجيهوبوحيءواإلسنادالتأييدويمنحهاهذاإلىاستنادأالشعببها

ءالشعبية:اسمالفتاةالديمقراطيةعلىنطلقالجوهرييناألمرينهذين
بكليستبينواإلدراكالفهممحيحهوماكل:المأثو>القولعليهامطبقين
ديمقراطيأشعبيأمذهبأيعنياألمرأنإذأالواضحفمنءووضوحصراحة
أساسالالتيالقانونيةوالخياالتالباطلةالنظرياتمنومتحررأءمميمأ
للثمعبهوماالثمعبإلىيعيدإذاكهذاوبببءوالصوابالصحةمنلها
خدمةفيوجدوىباستمراريكونحكوميأنظامألهيضمنكماءحقأ

يمكنالشرطينوبهذينءتأييدأويؤيدههكذاالشعببهويقرالشعب
أوليغارشيةكلعنويتميزديماغوجيةكليتجنبأنالشعبيللمذهب
للديمقراطيةالمشبوهةاألشكالمنوغيرهاالمتسلطة)القلة(حكم
ونظام<وطريقةوابثكار،ءر«حءعناناءالشعبيفالمذهبءالتقليدية
مصالحأنبمعنىءشعبيأديمقراطيأالحكمجهازتجعلبأنكفيلةوكلها

فيواعتباروزنذاتفيهتكونأنيجبالتيهيوحدهاالقوميةالجماعة
أنيمكنالديمقراطيةمنبهيتصفمامعالشعبيمذهبناإن.الحساب
الشيوعيةاألقطارفييوجأكماالشعبيةالديمقراطيةنظاموبينبينهيخلط

نسميهماهوخاصنوعمنديمقراطيةءهذامنبالعكسهوءبلءاألوروبية
.الفتاةبالديمقراطية
مذهبعلىيرتكزإنهنقولالشعبيمذهبنابهيتصفلماأحسنوتبيانأ

ماأكثركغالةإلىيرميكماالشعبلمصالحالفرديةالمصالحتبعيةيقرع
تمييز»بدونالمواطنينمنالمحرومينلجميعاالجتماعيةالعدالةمنيمكن

فيوممارسأمؤمسأالحكمنظاميكونأنيتحتمفإنههذاإلىوللوصول
السلطتنظمأنيجبأخرىوبعبارةءللثمعبالوطنيةالمصالحخدمةسبيل
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.الشعبيةللمصلحةاألسبقية«التفوقتضمنحتىشعبيأتنظيمأالعامة
بالحقوقللمواطنيناالعترافعلىالشعبيالمذهبيقتصرالوهكذا
يضيفبلءالعامةوالحرياتالقانونأمامكالمساواةءالمألوفةالسياسية
حقمقابلالعملواجبيفرضفإنهولهذا<اجتماعيةوواجباتحقوقأإليها
بالقيامملزممواطنكلأنهذاومعنىءاإلنسانبكرامةيرتبطالذيالعمل
مواطنكلأنوبديهي»الشحميةطاقاتهقدوعلىللجماعةمفيدبعمل
.يقدمهالذيالمملجودةوحسبقدوعلىيكاثأعامل

الديمقراطيةعلىفقطمرتكزاليسءنوىكماءالشعبيفالمذهب
.بالدولةيعنىمابقاربالمجتمعيعنىفهوءأيضأاالجتماعيةبلءالياسية
صالحيةذاتمقتارةأطومشكلةهيأمةأيةفيالحكممشكلةأنوبما
المراتبجميعفيءالحكميستندأنتتطلبالشعبخدمةفإنوأهلية

وفيمحيحتكوينذاتنخبإليأيمختارينرجالإلىءوالمستويات
.ومسؤولياتمهاممنلهامامستوى

للمذهبالعامةالحدو.ورسمالكبرىالخطوطتحديدتموقدواآلن
ليتزودواألساليبءواألشكالءالصيغتعوزهال_فتصورهكمافهو_الشعبي
.الشعبخامةفيأهدافهتحقيقعلىقادرةبأجهزة

التخطيط
وهو<االقتعمادأنرعجميععلىنفسهيفرضاليومأمبحالتخطيطإن
ويرتكزءينظمهاالتيواالقتصادات،تستعملهالتيالبالدحسبيختلف
نطاقفيالدولة<برأسماليةيمىماأوالدولةوتدخل،التوجيهمذهبعلى
.مكانكلحسبويتسعيضيق
فييجدهامماأكثرعبوراتهيجدالتخطيطفإنالمتخلفةالبالدفيأما
الاألجالأحسنفيأثقالهوتخفتدريجيأالتخلفيقلفلكي،أخرىبالد
أسبابإزالةأجلمناالقتصاديةاألجهزةلتنظيمالدولةتتدخلأنمنبد

االنتاجوبمضاعفة،الضروريةبالتجهيزاتالبالدبتزويدوخاصةالتخلف
الثرواتوباستثمار«والعصريالتقليديوالصناعيمنهالفالحيالقربي



األعمالومن<الداخلفيتكتشفأنيمكنالتيأوالموجو«ةوالخيرات
فيهاتوجدالتيبالصناعاتالبالدتجهيزبهاالقياميفرضالتياألساسية
محيدالضرورةاالقتصاديالتخطيطيصبحكلههذاوبسببءالخامموادها
.عنها

جميعتعبئةتتعينءواألمدالنفسالطويلالضخمالعملبهذاوللقيام
يحالفهلتصميموفقأاإلمكانياتجميعواستخدام»البالدفيالطاقات
.وتنفيذأوضعأواإلجادةالتوفيق

إلىكذلكبلءفحسبالفنيينإلىالالحاجةتمسهذاأجلومن
حيثماالفوائدبأربحصوإيجادهاعنهاالبحثالضروريومنءاألموالوؤوس
أنهمخيو»الزمانمعخيارالولكنءالخترناخيرناولو»عليهاالحصوليمكن
أوكانتعموميةالوطنيةاألموالوؤوسإلىاللجوءتفضيلمنبدالهذامع

المعلومومنءالمشاريعإلنجازالتوظيففياألسبقيةذاتفهيءخصوصية
ءاالجنبيةاألموالوؤوسجلبإلىمضطروننحنولهذا<كافيةغيرأنها
الشفقبالشروطتلتزموأنالوطنيةاألموالمعمشتدكةتكونأنيشترطولكن
.عليها

المبادرةعلىفقطاالعتماديمكنالالماليةالتوظيفاتمجالوفي
التأخروتداركءالضامنالزمنلربحوذلكبالمواطنينالخاميثنوالرأسمال

منيمكنمابأسرعالخر«جقصدالوطنياالقتصادوتحويلالتنميةمجالفي
.للجميعالرفاهيةوتحقيقءللمواطنينالحياةمستوىورفعالتخلف

تويجيهتتولىالمحدودبتدخلهاالتيالدولةعلىاالعتمادمنبدالولهذا
ويدخلءالتنفيذومراقبةءالماليوالتوظيفهءالتخطيطبواسطةاالقتصاد

أنولكن.يلزمءالدولةكيةاثنتراأواإلصالحيةالدولةبمبادرةيسمىفيماهذا
فيهاتدخلهايعتبرالتيالمجاالتوفيمعينةحدودفيالدولةتدخليبقى

.ومغيدأضروريأ
االقتصاديةالقطعبعضفيللدولةالمحدودالتدخلإلىاللجوبهومع
كلقبلبالمواطنينالخاصينوالرأسمالالمبادرةإلىالرجوعكذلكيتقين
بينالتضامنوهأاءاإلمكانبقدرمعهماوالتعاونومساندتهماءشيآ



فيأواإلنتاجتنميةفيسواءمجالهيجدأنيجبوالخاصالعامالقطاعين
الذيتطورياهوءوطنيلواجبتستجيبضرورةوهذهءالمحدثالتصنيع
وهذاءمتخلفةكبالدوضعنامنيمكنماوبأسرعتدريجيأالخرءيجيستهدف

.الجميععملمنيكونأنيجبما
فيتقومأنيجبالدولةأننعتقدفإنناالتخطيطأنصارمنكناوإذا
الحيويةوالحاجياتءاقتصادناضروراتتبررهمابقدرمحدودبدورمجاله
التضامنيةللمدكةالمربوعةواألهدافلتطورنااألكيدةوالمتطلباتءللبال«
.للتخلفحدبوضحللتعجيلواألمةالدولةبين

إذاإآلتدركأنيمكنالبحيثالبعدمنهيالكبرىالنبيلةالغايةوهذه
:علىقائمأالتصميمهذاوكانناجحبتصميمأالقتصادحظي
.الفعالةالهامةبمشاركتهاالدولة_1
.المتضخمةالخاصةالمبا.رة_2
.للمواطنينالمتزايدالنشاط_3

التأخرعالجاإلمكانفييكونالجوهريةالعواملهذهفبغضل
.النجاححظوظوبأكثرحسنةظروففيالعامهاراالربهوتحقيقاالقتصادي

اال~ب
الزمنيربحأنإمكانهفيبأنهيذعيأنيستطيعالمتخلفبلدكل
رأسعلىيوجدالذيللعالمبالنسبةقرونعدةمدىتأخرهويعوضءالضائع
بالسيريكتفيبأنوذلكالعصريةالحضارةطليعةوفيالحديثالتقدم
.المألوفبةالعاديةبخطاه

الءبالعكسبلالمتوخاةالغايةنحوبهيتقدمأنشأنهمنليسفهذا
ألولشكبالنسبةبسيرويبطىءوانحطاطهتأخرهخطريضاعفأنإاليمكن
.األمامإلىباستمراريتجهونفتثواماوالذينواالزدهارالنموأدركواالذين

فيدائمأيظل»فعلمهماالسير،البطيآالمتخلفالبلدفإنولذلك
.نامغيركبلدوضعيتهفيويخلدالمؤخرة

فيسررعأنمطلقأعليهيتحتمالوضعيةهذهمناإلفالتيستطيعولكي
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بخطواتوينطلقءشديداركضاودكضءوقغزاوثباويتقدم»مسيرته
.الزمانساعةمعسباقإلىيرجعاألمرألن<العمالق

بإرادةالتسلحيلزمالءيجبماأحسنعلىءكةالمهفيولالنغمار
التارعمنكذلكبدالبل<فحسبلالنتصارجبارةوبقوةءللعراكفوالذية
أثرأاألكثرالوماثلاستعمالومنطراز،وأمضىأحدثمنعصريةبأسلحة
.النهايةفيوالغلبةالنصرالنتزعالحظوظأكثرمناإلنسانليتمكنوفعالية

العراكيكونأنكسبهويتطلب<ضخمالزمانمعالسباقفيفالرهان
.وبمقتضاهقارهعلى

تدارأنيمكنالالتخلفضدالكبرىا~كةفإنهذاأجلومن
أنإالشأنها~ليسالتيالسطحيةبالتغييراتوباالكتفاءءعاديةبوساثل
.العضالالداءأسباببإدامةتهدد

البالدمنهاوتتألمتنأذىالتيلألمراضالفعالةالعالجاتأنوبما
اقتصاديةمنالغوروالبعيدةالجذريةالتحوالتفيتوجدإنماالمتخلفة
هيالتيالكبرىالوسائلإلىاللجوءلزومأيتحتمفإنهءوسياسيةواجتماعية
الالوسائلوهذهءالحالةعلىالعميقالتغييرإدخالعلىالقادرةوحدها
التخلفوضعقلبإلىيرجعاألمرألنءوثوريةجذريهغيرتكونأنيمكن
القيامأمكنماكلمنبالرغمفيهمتورطةالبالدتبقىالحتىعمبعلىرأسأ
نسميولذلك.ومهلءبطخلهايدابسرعةأوءالمألوفبالسيروإنجازهبه

الصراحةبكلبهالنطقنخشىأونتلكأأنغيرمنالحقيقيباسمهالعالج
الواجبةكةالمهتكتسيهاالتيالجديةالصفةوتفرضهاالمراعاةشائبةتشوبها
إلىتأخرمنفيههيمماألمهايعظمالتياألمةحياةعنرهانهايقلالالتي
علىالحربلشنالتضحيةروجوالالفعالةالقوةتعوزهاالوالتيالوراء
.التخلفهوالذياألولعدوها

هيمابقدرالعمقفيهدامةثورةغيرتكونأنيمكنالكهذهوحرب
ءأنقاضهعلىاإلصالحإلقامةالفسادهدممهمتهاإنإذءالبناءفيفعالة
جمييفياألجهزةتتناولرمةجذبإصالحاتإالفيهالتوفيقيتأتىالماوهذا

.الوطنيةالحياةمجاالت



فيهوءإنماالنفسالطويلءالضخامةالكبيرالعملهذافإنومكذا
ءالسياسيةاألجهزةبهدمالوضعيةقلبمهمتهعملءوأساسهجوهر

الدهروأكلالزمانعليهاعفىفقدءالفاسدةءواالقتصاديةءواالجتماعية
البالدنكوكماءالوطنيةالحياةفيوالبلىالقدمتخلدفهيءوشربعليها
والتطور.التقامطريقفيالكبيرتأخرهاتحملعلى

تقيدالتيالمتأخرةالوضعيةتحطيمإلىتوميإليهايحتاجالتيفالثورة
.مظاهرهاجميعفيالوطنيةللحياةالعصريالتجديدنحوالبالدسير

وحدهاهيءأخرىبعبارةأوءلألمةناجعدواء_نوى_كماالثورةفهذه
.لألمةوالخالصاإلنقاذطريق

حقيقتهاأبرزناكماءباالنبعاثسميناهاأنلناسبقفقدهذاوبومفها
.أعلىمنباردةثروةأنهاببيان

إثارةوإلءالشارعفيوالهيجانالتحريضهيفليستوساثلهاأما
فيالتفكيروالءباالضطوادتالقياووالءمكانأيفر.واالضطرابالفتنة

ءالبناءأجلمنالهدمإلىتربيإذءثورةهيإنماءكانأيضدالمؤامرات
استعجالبكلالواجبةاإلصالحاتلنيلعصيانأوإلتمردأتكونأنترياال

.الوطنيالمجتمعوانبعاثالبالدإلنقاذ
الثورةفإنقلالقالإثارةوالءوالشدةالعنفوساثلاستعمالغيرومن
أيفيوالزنابةالمتالشيوالقديم<ءوالبطءالجمودعلىتتمرالمنشودة
إلدخالألجذريةالوماثلإلىتلجأاأنتريدالفهيءالوطنيةالحياةمنمجال

يقومالتيلألجهزةالكليالصنعوإلعادةءالمجتمععلىالعميقاإلصالح
منااإنالمشاهير:النظامأبطالأحدقالفلقدءواألمةالدولةهيكلعليها
هيليستالحقيقيةفالثورة...سافلهاعاليهااألهورتجعلأنثورةكلشأن
.الثوريااالفكرأسلوبهيبل<الشارعفيالثورة

هيشةوتغييوءا~يل-كةخاصةتسميةنسميهذاأجلومن
التقدمنحواالنطالقإلىتعطشهبقدوجديدأخلقأوخلقهءالمجتمع
.والخالص
ءوالتقاميةءالجارية:يعنيالذياالنقالبإالالتسميةتللئهوليست



.واالقتصاديواالجتماعيءوالخلقيءالسياسيالمجالفيوالتحول
مرتكزةوالتبصرهالتأملفيممعنةوعملفكر-كةانقالبنافإنوهكذا

مستقبلإعدا«فيوسعيأءكاملينوتوازنتناسقفيوالواقعيةالمثاليةعلى
ءاألشياءوأساسجوهركذلكبلوالمظهرهالشكلبتغييرتكتفيالاألمة
وتجديد<حلتهمااستبادلعلىواألمةالبالدحمليمكنالأنهذلك
وبعبارة.التربيةوأساليبوالتقاليدوالفكر،<العقليةبتغييرإالوتهماطرا

ءاالجتماعيةالبيئةوتحويلءالحياةلصورةالنظرتغييريتحتمءأخرى
فهوءجديدأخلقاخلقكأنهاإلنسانتكوينإلعادةالتربويالعملوتجديا
ييؤوماالتخلفأخةهوالذياللغزمفتاحألنهءاإلصالحإلىيحتاجماأول
.وانحطاطتأخرمنإليه

والتغييراتالحلولأنصافمخيوشيآمنبدالءهذاإلىوللوصول
ءاالنتهازيةوالحلولءالتخطيطيةالمناورةذاتوالمشاريعءالسطحية
.الدعاثيةوالحمالت
ءوركضأقفزأاألمامإلىالسيربل<كلههذاغيرهويجبماإن

ءوالطفرةالسرعةمنيمكنمابأكثروالعملءالعمالقةبخطواتواالنطالق
الغايةنحواألمامإلى«ومأالسائرةالثورةألنهاءطيأالمراحلبطيوالوثوب
وقلبءوالتحطيموالتنكيسءالتهديمعمليةءقلناكماهوءوأخيرأ<المثلى
ءواألصفادءاألغاللبتكسيرواالنعتاقلالفالتعقبعلىرأسأالشيآ
:وهمالمتواطئيناألعداءأعدىلدنمنطريقنافيالمنصوبةوالقيود
والتأخر.ءوالزنابة»والقدمءءوالبطءالجمود

بفضلالنجاةسفينةلنابيسوالذيوحد»هو<فتصورهكمافاالنقالب
وثوبفي_ننطلقأذمنيمكنناكماءوتقدميتهءوجذريتهءالفعالةقوته

أننستطيعءفقطومكذاءوهكذاءالزمانعبرمتواليةانطالقات~متواصل
نحوفتوروالعانقطبدونونتجهءالضاعالوقتونربحالتأخر،نتداوك
حياتناوطأتهبشاةيثقلالذيالتخلفعلى)النصرالنهايةفيوننتزعالغاية
ر«حوالالحيويةالتنقصهاالوهيءفتاةكأمةمستقبلناخطيراإيذاءأويؤذي
الذيالتخلفمنتحررهاوالشعبالملكثورةتجددأنأجلمنالتضحية



.وعبودية»وتبعيةوفقر»انحاطهو
منحروتناالتيبعدأخرىثورةمنلنابدالاألبدإلىمنهننعتقولكي
«األسلحةإلىكاألولىتحتاجالالثانيةالثورةوهذه0األجنبياالحتالل
<كينمثتوعملإرادةإلىفقطتحتاجولكنهاءالدماءوإراقة«والتمرد
المخلصةبرسالتهاجديرةثورةوككى«انقالبيةوأساليبوساثلإلىوكذلك
ويرسميلهمهاالذيالخاصبمذهبهاثورتناتتزودأنيجبفإنهواألمةللبالد
.يتبعالذيالطريقلها

روحنامننابهةإيديولوبحيةنملكالوطنيلالنبعاثدعاةفبصفتنا
بشأنناوالنهوضكياننابتجديدسرعةبكلالقياممع،لناتسمحفهيوضميرنا

منبشيآنضحيالوبأنذاتيتناعلنحافظبأنءالمجاالتجميعفي
فكرناتوجهالتياإليديولوجيةفهذه<الوطنيوتراثناءوتاريخناءشخصيتنا
»اإلسالمورسالة»القومية:علىترتكزانقالبيينكمصلحينوعملنا
>االنقالبوروجءالتخطيطوفلسفة،والشعبية



رم

)2(الوطنياالنبعاذأعوه

ءالفرنسيةفيءالمماثلءالجديدوالخلقءالعربيةفيءاالنبعاث
عماللتعبيراللفظينكالنستعملولهذاءتقريبأمتشابهةمعانيعلىيدالن
الجديدالخلقهمايناللذوهدفهاجوهرهامنيتألفماوهوءلدعوتنايرجح
ماوهذا<المغربيةاألمةهيمعينةأمةفيالمجتمعوألو~عالشعبلروج
.السميمةالوطنيةحلتهااالنبعاثيةعوةاللعلىيضفي
االنبعاثذلكسبيلفيللعملنفسهاتخصصالتيالدعوةإن
تستندإنماالوطنياإلطارفيوذلك_وسياسيأءواجتماعيأءوفكريأء_خلقيأ
ءبهاتختصالتيوالمناهجءوالنظرياتاألفكار»منمنهاجأساسعلى

.سواهادعوةكلغنوتميزها
الحقائقفيجذورهاتتأصلالوطنياالنبعاثسبيلفيدعوتناإن
التيالحاجةمنوجودهاأسبابتستمدكما»بالدنافيالقائمةالحسية
ءوالحيثياتالوجوهجميعمنانبعاثناتحقيقإلىوجماعيأفرديأبهانحس
فيتخلدالتيوالتقالياالعاداتمنكثيرسيطرةمنخاصةبتحريرناوذلك
ر«حمعومتغايرةءوالبلىالقدمفيعريقةوضعيةآثارحولناومنأنفسنا
أووثبتناتمنعالتيالعراقيللجميعكذلكوبتحطيمناءالجديدالعصر
ءإليهنطمحالذيوالمستقبلءنريدهالذيالتقدمنحوانطالقتناتبطىء
التحررإلىيوميانوكعملكمذهبالوقتنفسفيتبرزدعوتنافإنوهكذا
الدعوتناإن»أخرىوبعبارة.الوطنيوالتجايدءالعاموالنهوضءالداخلي
فيو(ألشياءلألقوامبالنسبةوالتحويلوالتغييرهءالتبديلفيشيآإلىترمي
ءحلتهاتجديدعلىالعزمالقويةءالرقيإلىالتعطشالشديدةالبالدهذه

.ومجيدسعيدمصيرإلىواالشتياقالنزوعالمطلقة
ءمناهجهاعلىوجريألروحهاوفقأءالدعوةترتشيهذاإلىوسعيأ

رمر



التياالنتقاليةالمرحلةمنأولىفترةفيءاألساسيةاإلصالحاتمنمجموعة
ستخلفهاالتيالوضعيةإلىالراهنةالوضعيةمناالنتقالالنجازضروريةهي
.معنىمنالعبارةفيمابكلالوطنيبالعهدنصميهماأثناء

إنماالدعوةبهاتناديالتياألساسيةاإلصالحااتأنالبيانعنوغني
فيالمجتمعوأوضاعالدولةأجهزةجميعتتناولجذريةإصالحاتهي

التيالوطنيةاإليديولوجيةمنتستلهمأنها0والبديهيالواضحومن<المغرب
فتلكءوالسياسية<واالجتباعيةءالخلقيةالمجاالتفيالدعوةعليهابنيت

إلىللوصولنسكهالذيالصالحالطريقلناتخطالتيهياإليديولوجية
نهتديالمحددةالغاياتنحوالقاصدةالثابتةمسيرتناوفيءالوطنيةأهدافنا
األعلىالمثلإلى)النسر:بقولهشهيرسياسيرجلعنهاعبوالتيبالفكرة
.ااوالواقعالحقيقةإغغالدون

إلىالوأميةإيديولوجيتنايتربجمالذياالنبعاثأنيتجلىتقدمومما
.صميمةوطنيةدعوةيشلإنماالبالدهذهفيلنمجتمعواالفوتأحوالتجديد
ءالخارجفيالصنعتامةإيديولوجيةيؤلفالاالنبعاثإنأخرى<وبعبارة
<يحتذىكمثالالخا،جفيأحدأيإلىتقدمالأنهاكماءمنهومستوردة
منمذهبكلعنلناومغنيةءلناومالثمة»منانابهةإيديولوجيةفهيوعليه
بتجربتنانقومبأنلناتسمحبناالخاصةاإليديولوجيةوتلكءاالجنبيصنع
شأنهامنمابقدواألخرىالبالدتجاربعنأعيننانغمضأنمخيومنالذاتية
.والبعيدةالقريبةأهدافناونشدانءالمشتركخيرناعنالبحثفيتفيدناأن

بخيالليسفإنهصميمةوطنيةصفةيكتسياالنبعاثأنإلىوباإلضافة
ءمبادىءمنهاجيجعلهملموسةحقائقعلىا.ستنادهأنذلكءسرابوال

حاجاتنايلبيأنهكماءوضميرنالروحناالمالءمةكاملةوأساليبءونظريات
كاملجديدمجتمعفيفضلىحياةإلبىالمشروبعةومطامحناالوطنية
.والجدةاالنبعاث
معالتشابهببعضيتصفأنيمكناالنبعاثأذمحيحأكانوإذا

يجعلهمابكلعنهايتميزهذامعفهوأخرىإصالحيةإيديولوجيات
تربيبماأواألولىبنشأتهاسواءصرفمغوبيطابعذاتجديدةجيةإيديولبى



هوالذيالخاصامطالحهاتسقماهذاومنومصيرىهافمنإليه
المجالفيشيثآنتورأأننريدالأننافيفعآليوجدهذاوتغسير.االنبعاث

أجلمنتوجدالتيوالتجاربالفكريةالمناهجتقليدوالءاإليديولوجي
طريقناإيجادعلىقادرينأنفسنانعتقدأنناذلك»أخوىومجتمعاتبلدان

عليناويمليهءووحنالناتوحيهحسبماوالعملالتفكيروعلىءالخاص
وفقجديدأخلقأأنفسناونخلقننبعثأننستطيعهذاوبفضلءضميريا
الصنيعوهذاءالوطنيةالحتميةمقتضياتناتتطلبهماوبقدوءوإرادتنامشيئتنا
الغايةإلىبهالسيرويتولىرهيتصوأنيمكنالالشاملالعميقالتجديدمن

مغربيكإبدعيبدواالنبعاثفإنولهذاءأ~بةالمغارإآلالمتوخاة
حقآويالثمءأنفسنامنأصالةينبعفهو<دماغنافينبتأنهوبماءأصيل
كليستمدبالطبعهذاومنءشخصيتنامرآتهعلىبأمانةويعكسءعبقريتنا

بطابعهوالنظامالكيانتجديدفيمنهاجناويطبعءوقيمةشأنمنلهما
المبتكر.الخاص
إيديولوجيةيجعلهمافيهليىءوطنيةإيديولوبجيةبصفتهءاالنبعاثإن
عنبالتعبيريعنىألنهءلمجتمعناالمؤلفةالطبقاتساثريعنيبلءطبقية

فياالجتماعيةالطبقاتجميعبينكةالعثتوالمطامحوالرغاثبالحاجات
جمعاهاألمةيشملهذاأجلمنفاالنبعاثتمييزهوإلتخصيصبدونبالدنا
أنوبماءتتغرقالومتضامنةءتتجزأالمتماسكةوحدةيعتبرهاحيث

فيالجميعخامةفيهوكماواحدكلخدمةفيفهووطنيةفلسفةاالنبعاث
بينهميؤلفالذينأعضاثهابينتفريقدونالكبرىالوطنيةثلةالمعاإطار

.والترابطاالتحاد
عوةاللأركان

:هياأركانثالثةعلىالوطنياالنبعاثدعوةتقوم
_القيادة3_البرنامج2يولوجية1_اإل6

مجيهيولواإليه
»الروحيةالوجهاتمنالوطنيةعقيدتناعنإيديولوجيتناتعتر

ممواالبه-م>لسزالىأدم:•و



إلينابالنسبةالوطنيةالعقيدةهذهوتمثلءوالسياميةءواالجتماعيةءوالخلقية
كبير_دولةوبجلقالكما_بمذهباالعتزازااإن.وكفاحأوعمألهءمذهبأ
فمعنا»باطنيةحياةاالنسانيحياهأنأماءعلمرفحمجردعنعبارةهو

.ا)ا~كةإلىمسلحأالدخول
أجلمنليسوالمناهجءوالنظرياتباألفكار،يتسلحاالنبعاثإن
خدمةفيليكونولكنءاألخرىالطبقاثضدطبقةسبيلفيالعراك
بالنسبةوالنظامالكيانوتجديدالخالصإلىترميوطنية~كةضرورات
وكذلكءمتضامنةالطبقاتجميعتكونكةالمههذهففيءكلهلمجتمعنا
االجتماعيةالقواتساثروباختصاروالجماهيرىوالقادةءوالمواطنونالحكام
تتألفالتيالعناصرألنومطامحهاحاجاتهاعنتعبيرأكةالمهفيتجدالتي
ءفكرهافييهيجماأيالقواتتلكباليشغلماصدىترددالمدكةمنها
.الباطنيةمشاعرهاويثير

ءروحيفهوءاإلمكانبقدركاملةإيديولوجيةيكونأناالنبعاثويريد
جميعيعنيفهوءواقتصاديءوسياسيءواجتماعيءوثقافيءوخلقي
انقالبوشروطعناصرعلىيتوفيوهكذاءوالجماعيةالفرديةالحياةمظاهر
علىأشرفتبل<بعيدأحدأالتعفنمنبلغتالتيللوضعيةمطلقكلي

الخطابفيعلناوالتنديدالتشهيرإلىاألمربهاانتهىحتىالقصرىالخطورة
جميععلىاالدارةفيالمنتشرةبالرشوة6970غشت20يومالملكي

مرةيقتلعكامألوتطهيرأجذريأتغييرأتتطلبأمبحتكماالمستويات
.العدوىتنشركارثةإلىاستحالاأليالداءواحاق

عامبتصحيحالكفيلةوالوساثلالمبادىءيوفياالنبعاثفإنوهكذا
ءوالسياسيةءاألخالقيةالوجهاتمنخاصةوهذا<اليوممغربفيللوضعية
الصحة_وأمةدولة_المغربيسترجهوحدهالشرطفبهذاءواإلدارية
العامةشؤونهتدبيرفيواألمانةءواالستقامةءوالنزاهة<والفضيلةءوالممالمة
سلطعلىسيتوفيأنهومعناه»واالداريالحكوميالجهازدرجاتجميععلي

.سليمةفيدولةصحيحة
محنأمرهاهيفماإليديولوجيتناالبارزةالصفاتاتضحتوقدواآلن



منها؟تتكونالتياألساسية
:علىوتقوم:القومية

واحدهوالمغرب_وطن
المغربيالشعبهيواحدة_وأمة
مواإلسالمواحد_ودين
اإلسالميةالعربيةالثقافةهيواحدة_وثقافة

اإلسالميةالعربيةالثقافةهيواحدة_وحضارة
التاريخيةالرسالةوروبحالقوميةالقيممجروعهوواحد_وتاريخ
الخالدةاإلنسانيةالقيممجموعهوواحدأعلى_ومثل

االجتماعيةوالعدالةالطمأنينةهي:واحدةقومية_مصلحة
واألصالةالعزةحياةسبيلفيواحد_وكفاح

.الجميعوعزةخيرسبيلفيالتضحيةبغضل_ومصيرواحد
يلهمالذيلقوميالشعوراأساسعلىقائمأمذهبأبهافنعنيالقوميةأما
القيملجميعوالوفاءءالخاصةبأمتهوالتعلقءالوطنحباإلنسانويلقن

والمصالحالحقوقعنعوالدفءشخصيتهمنهانتتكتىالتيوالفضاثل
أوءالدينيالتعصبشائبةتشوبهاالقوميتناإنءواحدةوبكلمةءالقومية

إنءبالعكسبلءأجنبيكلكواهةعلىالمبنيالشعوبيأوالعنصري
واإلنسانية<الصالح)المواطناتربيةوالمواطنيةءالوطنيةفيهاتتالحمقوميتنا
.القوميالمجالفيوتتكاملءوتتوازنءتتالءمالتيالفاضلة
فيءاألمةااإنالكبار:القوميةأبطالمنيعدشهيردولةرجلقال
ءوضيعةوأخرىممتازةطبقاتفيهاتوجدال<وخالدةواحدةءنظرنا

تقتضي.أنالتيالعدالةتناقضالالمساواةولكنءجميعأيشملنافالشعب
ءوالضروراتالحاجاتأعظمفيهاتقومالتيللجهةالرعايةأعظمتنصرف
.إنسانيأ(ايكنلمإذاعادأليكونالاإلنسانأنذلك

:اإلسالم
كذلكهوبلءفحسبعظيمأعالميأ«ينأإلينابالنسبةاإلسالمليس

ءوالزمنيالروحيالعنصرينبينإذأيجمعفاإلسالمءوامعدنيوينظام

••ر



هذاوفي<ودنيا)(«يناألخرويةبالحاقيعنىمابقدرالدنيويةبالحياةويعنى
آلخرتكواعملءأبدأتعيشكأنكلدنياك(اإعمل:الشريفالحديثيقول
،وووحومادةونفس<جسماإلنسانأنعلىيدلوهأاغدأ(اتموتكأنك
هذاأجلومنءمعأووحهولخيرذاتهلصالحويعمليحييأنعليهفيجب
الكفيلةالوسائلاختيارفيلهالتامةالحريةتركمحالطريقاإلسالملهيخط

.الغايتينفحوكلتاالطريقهذافيبتوجيهه
اإلنسانيةعلىأساسيأينبني<دنيويوكنظامسماويكدينءاإلسالمإن
الخلقيةالقواعد(جميعالعالميهوعلىءالبشرية)والفضاثلالقيم(جميع
والكغالةالعدالةامذهباالشتراكيةوعلىءااألممشريعةوقواعد

.االجتماعية)
ءالروحيةالوجهاتمنكبرىتحريريةكثورةجاءالذياإلسالمإن

مضتقرنأممثمرأربعةبعدءيفقدلمءوالسياسيةءواالجتماعيةءواألخالقية
.وخلودهءوقيمتهءرسالتهمنشيآأي<فثمأتهعلى

:الشعبية
عليهاعفىقدميكيةالكالأوالتقليديةالبرلمانيةالديمقراطيةأنيبدو
منذأسبحتأنهاذلكءللبقاءصالحةتعدفلمعصرهاوانقضىءالزمان
حتىواحتضارنزعفيتجعلهاالخطورةمتزايدةألزمةعرضةءالسنينعشرات
منبالرغمءبهااحتفظتالتيوبعضهاءالديمقراطيةفيالعريقةاألقطارفي

مطمئنينوالعنهابرافينليواءعليهاالباديةالموتوسكراتأمارات
إلىواستحالتمسختالتيالتقليديةالمؤسساتإفالسبسببلويجودها
للشعبالمخادعالمتملقالحكموإلى(أوليكاربثية)المحتكرةالقلةحكم

الثزئرةحكمإلىالديمقراطيةانقلبتءأخرىوبعبارةء(الديماغوجية)
محيحونممثلونمكانأيفييوجدالولهذا»كراسيا(بيربووالهذيان
ومنالشعببواسطةااالحكم:العبارةفإنوهكذا.للشعبصادقونوخدام
فيأماءمكشوفةومغويةءسياسيةخديعةأصبحتااالشعبأجل

وشرفتعكستالنفعيةواالتجاهات»والعصبيات<الشيعفإنالبرلمانات
األشكالفشلجاءهذاومن»النيابيةوالحياةالديمقراطيةوهدفجوهر



باالختاللوالتدبيرالتسييرجهازفأصيبءالبرلمانيةوالمنامج<الديمقراطية
االعوجاجهذاوتقويمالفسادهذاإلصالحالمحاوالتوجميعءواإلفالمي

الكمأماءوالطالحالصالحمنخليطةتأسيسيةأنظمةقيامإلىإألتؤذلم
بستارهمغشئيكونيكادتوريةيكتااللمننوعوهوءوالتشخيصيالشخصي

.الديمقراطيةوانحطاطلهزالإالبوجودهيدينفال
والشهيرةالمتقدمةاألقطارفيصحيحأاألمرهذاكانوإذا

التيبالمتخلفةالمسمدةللبالدبالنسبةأصحيكونأنفباألحرىبالديمقراطية
تكونأنتكادأنهايظهروالتيوالبرلمانيةالديمقراطيةالحياةعلىإقبالهاتأخر
هيمماأكثربحيدالوالحزبزيالقويالحكمبأنظمةوقنوعةراضيةكلها
البالدتلككانتوإذاءالشعبيةالحرةالمؤسساتإلىومطمئنةميالة

ناشئةتكونإنماالمجالسهذهفإنااوطنية)ابمجالسنفسهاتزودالمتخلفة
أمامالممارسةعنبعيدةالشعبيةاإلرادةفيهاتكونمصطنعةانتخاباتعن

عنوينتج<وهواهمشيشتهوفقلتصرفهالحكميخضعهاالتياالقترعصناديق
.العامةالحياةمراحلجميعفياإلرادةتلكغيابهاا

فإنوالطمأنينةالهدوءزمنفيااوحتى:فيرجيذواالستاذيقول
فإن»المتخلفةاألقطارفيالمرضيسيوهاتسيرأنيمكنالالديمقراطية

المشاكليفهموابأنلهميسمحالاألميينالسكانلدىالثقافةانعدام
التأثيراتلجميعلالنفعالقابلةالثقافةمنالحربانيجعلهاولهذاءالسياسية
التطاحناتوبمنافةالمساواةعدمجسامةأنكما<الديماغوجياتولساثر
لدوريمكنالبدونهالذيالتوافقمناألذنىالحدتضمنانالتخلقهاالتي

األقطارفإنوهكذاالحز<المنتظمسيريسيرأنواالنتخاباتاألحزاب
تتجهاألنظمةهذهأنغيرالقويةباألنظمةتحكمبأنعليهامقضيالمتخلفة
إنثمءواالرتشاءاالستبدادإلىبلءالفعاليةوعدماالضطرابإلىبطبيعتها
فيهاالتقنياإلطارأنكماالعددقليلةالمتخلفةالبالدفيالمتطورةالنخبة
»فعظيمفيهاوالجماهيرالمحظوظينبينوالتباعدالتباينأماءالوجودعسير
وانحطاطتأخرمنالجماهيرعليههيمابقدويسهلالسلطةاستعمالوسو
أماللجماهيرهبالنسبةالسلطةاستعمالسوإلىاللجوءشهوةتعظمبل



منضربأالديمقراطيةا~قابةفتجعلالمتخلفةالبالدفينغمهالرفعطبيعة
للعسفىضةالمحكومينيتركالرقابةهذهوانعدامءالمستحيل
.ااوالجبروت
فإنهمنهالمستفيدينوالمنتخبينلصانعيهمرضيأالوضعهذاكانوإذا
فيالمالمنكثيرأيكلفهمأنهكماءالمواطنينوجمهرةالناخبينيسخط
جميعلمخادعةيسخروإنماءزائدما.هوبقدرمضايقفهوءعليهاإلنفاق
.الخارجالداخلفيعليهمالتمويهيرادالذين

إلىإآلاألمرنهايةفيتصىلم~سياسيكاتبقال_كمافالديمقراطية
توجيهأالعوبتهالتطوروانعدامءالمتزايدللتجريحوتعرضها»نفهاتحطيم
.معينا

المظهرديمقراطيةوهيءالمزعومةالبرلمانيةالديمقراطيةمحنوعوضأ
بالاسموديمقراطيةءوسجينةشرعيةغيروديمقراطيةءوالزينةوالبهرجة
وخلف؟كبدلحنقتماذاءمسمى
الديمقراطيةأنذلك<وفعالة»مصححةءجديدةديمقراطيةحنقتإننا
ءوواجهةعرضمؤسسةمجردوالءانتخابيجهازمجردتعدلملنابالنسبة
الشكلياتنطلقفإنناولهذاءوحرياتهوحقوقهالفردعلىقائمنظامبل

ففي»(الكالسيكية)المألوفةالديمقراطيةاعتادتهاالتيالتقليديةوالمناهج
نعبوماوهذاءالعامالصالحلخدمةمكربةحقيقيةديمقراطيةنضعمكانها
.الجديدةالديمقراطيةأوبالشعبيةعنه

فهذاءجديدطرازمنومؤسسةءءومنهاج»ومذهبءر«حفالشعبية
منهميتألفهالذينوا«صالةوالقيمةالصالحيةذويالرجالبفضلءالنظام
»الشعبولصالحالشعبباسميعملأنعلىقادرأيكونءعليهمويعتمد
نطاقفيوفعاألديمقراطيأسيرأليسيروالكنماءةاألهليةعلىمتوفرأيكونأي

إيجادإلىيؤديهذاإنءأخرىوبعبارةءبهاويضطلعلهتحددالتيالمهمنة
صحيحةبوساثلاختيارهميتمالرجالمنحقيقيةنخبعلىينبنينظام

رهنمطلقأليستاومسؤوليتهالحكمسالةأنذلك»صالحةقيمةوأساليب
الجمهرةأماءالرجالمنوالصفوةالنخبةقضيةهمابل»الناسجمهرةإشارة

موو



وحكومةصالحةقيادةعلىمتوفرةتكونأنهوشيآكلقبليعفيهامافإن
كاهلعلىوتلقىتلزممهمةوهذهءمرضيةلمصالحهاوخدمةءرشيدة
بمهامهاتضطلعأنعلىحريصةتكونالتيالنخبةهذهءاألمةفيالنخبة
وحدهاتكونأنيجبالتيالجماعيةللمصالحووفيةمخلصةتكونمابقدر
أيةأوطبقةأيةأوءحزبأيأوءفردأيمنافعدونوالربمايةاالعتبارمحل
لصالحالبالدفييتأتىأنالديمقراطيللنظاميمكنالكيفيةفبهذهءشيعة
.األمةمجموع
مستمدةاألمةقيادةفياايجالمنالنخببدورالخاصةنظريتناإن

ااإن.الحديثاالجتماغعلمرهايقركماالنخبنظريةمنبالخصوص
أقدر.وأصلحهمالذيناألفرادتعنيءفيرجيأواألستاذقالكماءالنخب
.البشريااالنشاطفروعمنفرعكلفيالناس

فإنهمالسياسيالمجالإلىاالجترععلماءكباربعضيتجهوعناما
يمكنماوهذاءالحياةأجلمنالعراكهوسياسةكلمنالقصدأنيعتبرون
عبيطفيبالعراكا(البيولوجيينالطبيعيينالعلماءبعضنظرفي_عنهالتعبير
يصلونالذينهم_فيرجيدواألستاذيقول_كماالرجالأقدرااوانالبقاءه
يضمنأنالطبيعياالنتخابعلىالقائمالجهازهذاشأنومنءهذاإلى
سبيلفيالعراكويتحول...القومخيارأيواألماثلاألفاضلونمقحفظ
الميدانوفيءوالضروراتالحاجاتإرضاءسبيلفيعراكإلىالوجود
تشادماوهوء(موسكا)واالستعالءالتفوقأحلمنعراكأيصيرالسياسي
تنبعثمنافعمنيجابهمانتيجةالحكمعلىبالتنافسإذءالنخبةنظريةعليه
.ااعليهوأقدرهمبالحكمالناسوأجارءالرجالمنالمختارةالصفوةوتبرز

قيامتضمنأنتستطيعالشكلبألكوعلبقتفهمتماإذافالشعبية
بالتعاونالعهدهذاينصفالبناءهومنلألوضاعالتصحيحمنجديدعهد

تنفصموالتتجزأالوحدةتؤلفانأنهماباعتبارواألمةالدولةبينوالتضامن
.عرافا

:التخطيط
حتمأيقتضيتخطيطوكلءمصتمأاقتصادأطبعأبالتخطيطنقصد

•مر



ليسهذامنوالقصدءالوطنياالقتصادألجهزةالتنظيمإلعادةالدولةتاخل
.معينةحدودفيالممارسبلالمطلقالدوليالتدخلهو

فيمنهابعضأأوالوطنيةاالنتاجاتجميعتنميةتخطيطكلويستهدف
علىالبالدفيوالمواردالثرواتاستثمارضمانإلىهذاويرجحءأولىفترة

ال_دتزويدالضروريمنيصبحهذاأجلومن»عمسقطمثالأحسن
بالنسبةالتخطيطسياسةلزومأتتطلبهاالتيوالوساثلواألطرءبالتجهيزات
أنفيجباالقتصاديالتصميمفيالمقررالتصنيعأما.الوطنيلالقتصاد
وخاصةءالوطنيالتراببطنفيالموجودةاألولىالخامالمواديستخدم
إليهاوتضافءوالغسخاط(بترول)والوقودءوالمعادنءالحجريالفحم
.الداخلفيالمنتجةالكهربائيةالطاقة
أخرىوحتى<هامةوطنيةرأسماليةتوظيفاتيستلزمتخطيطكلإن
قبل_والخيرةاألسبقيةتعطىأنيجبولكنءواالقتضاءالحاجةعندأجنبية
الضرورةتأعووعندماءوالخاعبنالعموميالوطنيللرأسمال_شيآكل

.معأمعهماأوأحدهمامعاالجنبيالرأسماليشترك
والالفرديةالمبادرةعلىفقطاالعتمادالمتخلفةالبالدفييمكنوال
تنميةفيالوقتوربحءوالتبطالتأخرمنلالفالتالخاصالرأسمالعلى

منإذنبافالءورفاهيتهااألمةخيرأجلمناالقتصادوتحويلاالنتاج
التعاونقيامإلىبالضرورةيؤديوهذاءالعموميبالرأسمالكذلكاالستعانة

ميدانفيالخاصةالمبادرةوتشجيعإسنادمعوالخاصالعامالقطاعينبين
منالقياديالتويجيهبعضسوىنحبذالأنناهذاومعنىءوالتصنيحاالنتاج
يعتبرالتياالقتصادفروعبعضفيمحدودأدوليأتدخألأيالدولةطرف
.ضروريأأونافعأفيماالدولةتدخل

الحتميةوالمقتضياتبالحاجاتذلكإلىمدفوعينأنفسنانجدوهكذا
.للبالدالعامالنموسبيلفيوبصدكتنابتطورباالخاصة

تنميتهأجلمناقتصادناتخطيطبأنالقولفيهينظرناوجهةوخالصة
:هيعوامللثالثةتابعأيكونأنيجبوتحويله

الدولة_مساهمة6



.للمواطنينالخامةالنشاطات_3الفرديةالمبادرة_2
بحيثاألاتي0التمويلسياسةتطبيقيجبالماليالتوظيفمجالوفي

الحاجاتإرضاءأجلمنللضرورةإآلالخارجيةالمساعدةإلىيلجأال
.الوطنية

جديةتقشفيةسياسةنهجعنيستغنيأنالذاتيللتمويليمكنوال
مداخيلوتوفيروالتبذير<اإلسرافطريقمحنللمالإهداركلبهايتالفى
.المخططاالقتصادلصالحتسعتمل
:االنقالبووح

البالدعنجدأمتأخرأالزالأنههذاومعنىءمتخلفةدولةالمغربيعتبر
عظيمبتأخريتعلقواألمرءالرقيمجاالتجميعفيالنموبكاملةالمدعوة
تطورنافيوالحاسمالمعقدالمشكلإذنفو»التداوكصعبهومابقدر
فيالتفكيربغيركهذامشكلمواجهةيمكنالأنهوبديهي.الوطنيونمونأ
إذ»وثوريةانقالبيةبالضرورةوساثلوهي»فعالةهيمابقدرجديدةوساثل
التأخرفإنوإآلءمستعجلةوتنميةسريعأتطوراتضمنالتيوحدهاهي

تدومالتيالو«حهذه.والتمهلءالبطبر«يحالجهودبذلمعيلبثانوالتخلف
وساثليتطلبضخممشكلفكل»االمدوطويلمتثأعملبكلوتخلد
ووحبكلمةنكنيهماوهذاءومفيدةحقيقيةثوريةووبحتوحيهاضخمة
ءبروحهثروةلزومأتطورنايكونأنيقتضيهذاأنوبديهيءوالثورةاالنقالب
التأخرمسافةنقمرأنيمكنناوحدهالشرطفبهذاءونتاثجهومناهجه
وأنءالرقينحوسيرنإفيالوقتنربحوأنءنقاسيهمايناللذوالتخلف
وهذاءيهجهمجتمعكنففيةجديهحياةإلىالمشروعةمطامحنافحقق
منيعوهو_الوطنحظبيرةفيالجديدوالخلقأالنبعاثسبيلفيالصنيع
وكلءمعتدلتطوروكلءبطيآعملكلمعيتنافى_االمدوطويلعويص
محقبعلىرأسأالوضعيةبقلباألمريتعلقهذامنبالعكسبل»مهيلتقدم
وبخلقبةالمغارعندوالسلوكالعقليةوبتحويل»متأخرةالتزالبالدفي

الضخمالصنيعوهذا.جديداخلقأالمغربفيواالجتماعيةالفرديةالحياة
كلمعصراحةتتعاوضجذريةبوماثلإآلبهاالضطالعيمكنالالجسيم

ررر



عنفبدألتقهقوية،قرجعيةسياسةوكل،متالشنظامكلءتأخويةمحافظة
وبعبارةءوسياسيةءواجتماعيةءخلقيةبثورةالنقيامإطالقأيلزمكلههذا

بقغراتاألمامإلىدائمأوالتقدم»وتصميمبعزيمةالسيريجبأخرى،
أمىفينحنالذياالنبعاثيالعنفلإلنجازالعمالقوبخطواتءوطغرات
يناللذوالتجديدالتحولونحققءبشدةونقامءبسرعةلنتطورإليهالحاجة
بضغظوذلكءعليناالتقدمكثيربعالمعالقتنافيءعليناوجودهماضانيف

فيهنعيثىالذيالعمبروبضرورات<العصريةللحياةالحتميةالمقتضيات
.مكانكلوفيشيآكلفيوالثورةاالنقالبعصرهووالذي
يدركأنإذنيمكنالإليهنسهىالذيالجايأالخلقأواإلنبعاثإن
بلءاالنتهازيةوبالتحينات<السطحيةوبالتغييراتءالحلولبأنصاف

أيشيآلكلوالجوهرالشكلتتناولالتيالمطلقةالجذريةباإلصالحات
ومعنىءوالمؤسماتللتنظيمات»والتصرفاتلألخالقءوالتقاليدللعادات
واالنقالبءوالتحطيمالهدمبعمليبدأأنيجبالمجتمعاالنبعاثأنهذا

يواصلأنيتحتمكماءلألشياءبالنسبةوالتعبيروالتحويلءواالنعكاس
التأخرتداركيمكنالألنهءممكنةسربمةبأعظمسيرهفياالنبعاث
الزمانخاللمنواالنطالقبالقفزوالتقدم»المراحلطيغيرمنوالتخلف
وانطالقةاندفاعةتكونأنيجبالمسرءةالمسيرةتلكإن،أخرىوبعبارة
مرورمعوالفتورالرهنيعرفال(ديناميكيأ)جبارأقويأوعمأل<مستمرة
القوةضغطتحتيكونأنيلزملالنبعاثالمحركأنهذاومعنىءالزمن
والثوريةاالنقالبيةالروح_نظرنافي~أساسيأيميزماوهذاباستمرارهالمدكة
لمجتمعناالجديدوالخلقاالنبعاثعمليةوتقودتلهمأنيجبالتي
ءوالمنامجوالفكر،ءالعقليةإلىوهلةأوليتجهاالنقالبيفالعمل»الوطني
.األساسيهافهيتحققأنإلىسيرهيواصلأنعليهويتحتم
نفهمهماكماوالجذريةالتقدميةأساسعلىتقوماالنقالبيةالروحإن
ومتعقلةرزينةثورةبتاالنقالالروحبأنالقولليمكنإنهحتىءإليهماونأعو
المثاليةبينتجمعالبيضاءالثورةفهذهءالمتقبل~ءتعملباردةثورةأو

الرأيوبينءوالتطبيقالمذهبوبينءواإلمالحاإليديولوجيةوبينءوالواقعية
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«االجتماعيةالحياةخدمةوفي0وتعادلتوازنفيكلهوذلك0والعمل
<هيجانكلمعيتنافىاالنقالبفإنالثوريةومناهجهروحهعنوبالوغم
أن_موراسشارلقالكما_ثورةكلشأنمنااإنفتنةوكل<عنفوكل
،الشارعثورةهيالحقيقيةالثورةوليست...أسافلهااألشياءأعاليتجعل
فيالقولهذامنأحسنفليى.الثوريااالتفكيروأسلوبطريقةهيبل

<الوطنياالنبعاثفيإيديولوجيتناأركانكأحداالنقالببووحالتعريف
.والتخطيطوالشعبية،اإلسالموووح<القربية:هياألركانوبقية

:البرنامج
:إحداثإلىيرميالوطنياالنبعاثدعوةبرنامجإن

جميعصالحوفيللبالدالعلياالمصلحةخدمةفيتكونجديدةدولة_6
.تتجزأالكوحدةاألمةيؤلفونالذينالمواطنين

لكافةبالنسبةوسيدأواحدأباعتبارهالقانونعلىيؤسسجديدوضع_2
ضمانةوعلى،والمواطناإلنسانوحرياتحقوقاحتراموعلى0الناس
.وللجميعواحدآللكلالعدا

أسسعلىوينبني<الوطنياالنبعاثعملعنينشأجديدمجتمع_3
.عانقطوالفتوردونوالتقدمالرقيعلىويدأب،سليمةصحيحة
:منفينإلىبزنامجناوينقسم

بالفترةالخاصالمستعجلالغوريالبرنامجوهو،المباشرالعملبرنامج_1
.الوطنيوالتنظيمالبناءوإعادةءللوضعالعامالتصحيحعهدمناألولى

الوجهاتمنالجهازيةلإلصالحاتالشاملالطويلاألمدبرنامج_2
إلىاإلشارةتجدربينهاومن0واالقتصاديةءوالسياسيةاالجتماعية

وإلى،جديدمنليصنع(بالتذويب)الدولةكيانيتناولالذيحاإلمه
تطهيرحاإلمكهذايتضحنأنويجب،العموميةالوظيفةنظامإصالح
:للتخليوذلكاألطر
تخطيطبتطبيقوكذلكمغرعلةكثرةوكل،عدديتضخمكلعن_أ

.العامالتقشف



والتيالوظيفةبهاتزدحمالتيالشأنالتافهةالعناصركلعن_ب
.اإلداريةالمصالحوبحابفيوالقصورالعجزسيطرةتخلد
األمانةوعدمالرشوةيبثونالذينفيهمببهالمرغوغيرجميععن_ج
القائمةاألطرومغوبة.والمستوياتبجاتالدرجميععلىاإلدارةداخل
هنجزءأتكونأنيجبفعليةوضماناتصالحةقيمةمقاييسعلى

.العموميةالوظيفةإمالح
وجهدبجداإلقداميتحتموالمؤجل.المباشربرنامجيناإنجاحأجلومن

:هذافيشعارنايكونأنيجبكماءوالمواردللطاقاتالوطنيةالتعبئةعلى
.التضحيةالعمل،ءاالتحاد
يشتملأن<اسمهعليهيدلكماءفيجبالمعجلالمباشرالبرنامجأما
فهيءالشعبلصالحفوراا~ةواإلصالحاتالتدابيرمنمجموبمةعلى
الضمائر»يقظةمنلكلالضروريةالنفسيةالهزةإحداثإلىاألمرأولترمي
التحسيناتإدخالإلىهذابعدتهدفكماالحمامى،وانبعاث•الثقةوعودة
.المستحيلهنضربآالمنعشةالنفسيةةالهنتصبحبدونهاالتياألكيدة
يتمبعدماإطوضعهيمكنفالاالماوالطويلالمؤجلالبرنامجوأما
وهز«ءاألمةونمقلتطوراآلمبرىالمشاكلوترتيبوتوفيح»ء.!-عماء
الأنيجبأنههذا.معني«الرهانحتمأتتطلبالعسيرةالعظمىالسهت
اإلنجاز«يحو~ءاالرتجالكامليكونطويلببرنامجاالنطالقنقطةفييبدأ

ذاتائجديةاإلصالحاتمنضخممتسحببرباعجيتعلقاألمرانوحيث
الضروريمنيصبحفإنهءائوطنياالنبعاثتحقيقأجلالبعيد.منالمدى
التياألسرسيةالغايةبائتأكيديبلغحتىلهوالتهيي،بإعداد«القيامألمطلق
.المغربيةلألمةوالماديالمعنوياالزدهارهي

ألممالحأ!~د»
قيادةقيامبدونوفتالينمؤثرينمخيويظالنوالبرنامجاإليديولوبجيةإن
الذيبامجابتطبيقوتضمناإليديولوجيةالرثييةاألفكارتشخص~اا~
.االنبعاثيةنجإزات9واالتوجيهاتيترجمكماعناصرهمنها«~

المزايارجالمنمؤلغةتكونمابقدرصالحةقيمةالقيادةوتكون



هؤالءعلىويجب<والجدارةوالكفاءةءواالستقامةواألمانةءوالمواهب
يكونواأنيجبكماباوزةوثنصيةقويطبعذوييكونواأنالرجال
ضروريالفرانجامفإنقيادةولتأليفءومستنيرينمؤمنينمملحين
الفعالةقوتهمعلىبيرهنواأنعليهميجبالعملمجالوفي<لهم

مبادىءرجالوبصفتهمءفيهمالتضحيةوروحءللذاتونكرانهم<(دينامية)
منبدوع(اامحصنينيكونواأنعليهميتقينالقيادةأعضاءفإنومعتقدات
شغوفينيكونواأنيلزمهمكماءارتشاءكلعنوالعنةءواألمانةءاالستقامة
.والفعاليةباالنتاج

»ومنتجةنشيطةتبدومابقدرصالحيتهاتثبتالنوعهذامنوقيادة
تحدثوقدءخارجهاوفيالبالدفيوالتقديرباالحترامجديرةتكونولهذا
ضرورة~عندمادولةكرجلكبرىتجربةمنلهبماعنهادوكولشارل

باألفكارالمتحدينالرجالمنقيادةأيوحدةتكونأنفيالحكومة
وتحترئيسحولالمشتركللعملوالمؤتلفين»المتشابهةداتوالمقتة
ولكنهمءالوطنيالمجلسأمامأعمالهمعنجماعيأومسؤولينءآقيادته
إذءأخطاشهموجميعءوهزاياهم«أعمالهمنطاقفيولزومأعمليأنونمتضاه
.بالحكومةهوليسولكن»تنفيذيتشخيصيوجدأنيمكنهذابغير

الخالصه
علىتقوم_كبيرباختصارءضناها_كماالوطنياالنبعاثدعوةإن
.والقيادةءوالبرنامجءأإليديولوجيةوهو:أالءسابقأالمبينالثالوث

طريقوأينميروأينءنحن«من،نوياماذانعرفأننايتضحومكذا

العدو.حسكمنوقايةيبسالحديدزردمنقميص)1(









(´)6965أبوبل26مذكره

196(أبوبل(6نيالرباط
للهالحمد
والتوفيقالعزلهدامالثانيالحسنالجاللةصاحبحضرة
:و«كاتهتعالىورحمتهعليكماللهسالم
بكلجاللتكميحييبأنالديمقراطيالدستورحزبفيتشرف»وبعد
كما،والوفاءاإلخالصأياتالساميمقامكمإلىيرفعوبأن0وإكباراحترام
الذيبالجواب_الخطابهذارفقة_الشريفجنابكمإلىيتقدمأنيشرفه
إليهبتسليمهاجاللتكمتفضلةالتيالملكيةالتوجيهيةالمذكرةعلىأعده
.فيهاالرأيوإبداءلدراستهااالستشارةيوم

_اإلداريةاللجنةبعد_الحزبفيالمسؤولةالوكريةالهيئةدرستهاوفعأل
.وموضوعية،وجديةءاهتمامدواسة

خطوطهاعلى_جملة_وافققدالديمقراطيالدستورحزبكانوإذا
:رإىفإنهاألساسيةوتوجيهاتها،الكبرى
.أساسيألهاالمحددالنطاقفيدراستهيحصرأن_أوأل
الواردةالنقطبشتىخاصةمالحظاتمنلهماعلىيقتصرالأن~ثانيأ

مما،ومصلحة<وضرورةواجبأيراهماأيضأيبديبل،الملكيةالمذكرةفي
واقتراحاتنظر<ووجهاتءأراءمنمحتوياتهامختلفدراسةبهلهأوحت
يشأفلمهذاومع.المذكرةلتلكواالتجاهاألساسبصميموثيقةصلةذات

أجراهاالتياالستشارةفيالديمقراطيالدستورحزببهبهاساهمالتيالسياسيةالمذكرة(ال)نص
المذكرةأساسعلى6965أبريل20فيالمغربيةوالهيئاتاألحزابقادةمعالملكجاللة

وأزمةءالوضعسوءمن»وأمةدولةيبهبالعفجالخرهفيللسعيوذلكالملكيةالتوجيهية
.االستقاللعهدفيالحكموفسادءالسياسة

ال29واالب_النسفةال`~كدة95



األنفةاألولىبالقاعدةيخللثالالمذكرةمواضيعفيويتعمقيتوسعأن
برنامجرسمعلىواإلقدامءالمحاأالنطاقتجاوزتجنبوهكذاالذكره
.المغربيةالحياةميادينجميعيشملحواإلصثللعمل

ولألمةللبالدالعلياالمصلحةأنالديمقراطيالدستورحزبويعتقد
«وتجديديةانقالبيةاإمالحاتمنجوابهفيابتدعهماألهمتهالتيهي

فتحبغيةوذلكء.فيهاوالسياسةالحكموأسلوبالدولةمجالفيخصوصأ
<والحماس<واالطمشنان»بالثقةيمتاز_الكلمةمعنىبكل_جديدعهد

واإلصالح<األساسيالتغييرعلىقائمةمبتكرةمياسةنتيجةوالتعبئة
.الحكيموالتجديد»الجذري
وتنتعشءالنفوسبهاتمتلى،التياألمالطبقتحققإن_هذاشأنومن

ءقدمأبالبالدللسيرالطريقويشقءالطاقاتيغجرأن_القلوببها
.األمامإلىوبالثمعب
فإن_الملكجاللةسمحوالاللهقدرال_األمالتلكخابتوإذا
الخسرانوهوللمحذور،ءوأمةدولة،و~ضها<البالدستصيبالنكسة
!أسفاهوا«المبين

تنضلهاعلىجاللتكمالديمقراطيالدستورحزبيشكروختامأ
الوئامفيوسعيأ،األمةلمصلحةاجتهادأالرأيوأخذباالستشارةالكريم
تحققواحتىيرفقكمأنمخلصأاللهويأعوءوالتقوىالبرعلىوالتعاون
تعالىاللهورحمةعليكموالسالموازدهار.تقدممنإليهتصبوماللبالد
.ودكاته

الديمقراطيالدستورحزبعن
العاماألمين
الوزانيمحمدحسن



تمهيل
أبريل20يومبهاالقيامالملكجاللةقورالتيالسياسيةاالستشارةإن_
لتلكالمدعوةوالشخصياتالهيشاتمنوغيرهاالمغربيةاالحزابوفودمح

3(الماضيالعرشخطاب:الملكيينالخطابينمعمنطقيةكانتقدالغاية
.)6965أبريل63(األضحىعيايومالعامالعفووخطاب)6965هاوس
يتجلنقدوماتجليمابقدراالستشارة<تلكأنالبيانعنوغني_
ءاالستقاللفجرمنذالبالدفيالقائمةعاألوففيالرأيتبادلمنءفيها

0أضراومناألمةتشكوهماومحالجءعاألوفهذهتصحيحووساثلومناهج
الخاصعندمعروفةسياسيةنتيجةأخطار<منوتواجههأوزارمنوتتحمله
المواطنونلهاارتاحطيبةمبادرةكانتاالستشارةتلكإن:نقولوالعام<
.خاصةمنهمالديمقراطيونوالسياسيونءعامة

االستشارةإجراءمنأتيأويوبحأخيراربحمنأولأنفيهشكال_ومما
فيموةأولهذهأنذلكالبالد(ااءهذهفيالناشئةالديمقراطيةهوالسياسية
وهي»نطاقأوسععلىسياسيةاستشارةفيهاتجرىالغتيالدستوريالعهد
شوعهلماتطبيقأكذلكتعتبربلءألديمقراطيةصميممنفقطليست
أمربأنعمألاألمةفيالرأيذوياستشارةمنالخالدودستورهاإلسالم

.بينهمشورىالمسلمين

.~.~~هثئمرو~

فيبصرا~ا~بيةا~~ابمها~ا~ستشارةزتامتقل_

بعدبنكسةبل،بعطبببهالمغرفيالبرلمانيةالتجربةومعهاالفتيةالديمقراطية0هذأصيبت)لقد6(
.6965يرنين(يوماالستثنا؟حالةبإعالذوذلكيومأ48



البحثفيوبإيجابيةءبالمغربوالتطوراتواألحداثاألوضاعاستعراض
سومنءوأمةدولةءبالبالدللخو«جالوسائلوأجدىءالطرقأقومعن

والمصاعبالمشاكلبشتىالمثقلةالحياةوورطةءالسياسةوأزبةءالوضع
.االستقاللعهدفي

فيالمشاركةللوفودالملكجاللةتسليمعلىاإليجابيةتلكوقامت_
عنهاالتعبيروردومشاريناقتراحاتعلئتحتويهامةوثيقةاالستشارة

مستقبلفيأهميتهالهافمانمحدودةكانتإنميادينفي(اباتجاهات
.البالداا
منهمطالبأاالحزابوفودعلىمشروعهالملكجاللةعرضوقد_
حيثمنالدراسةهذهبنتائجءأجلأقربفيءوموافاتهاهتمامبكلدراسته
الثقة)اإلعادةالمبذولالسعيفيكمساهمةوالمقترحاتالمالحظاتإبداء
العاملينلجهودوتكتيآلءااالقلوبإلىواألملوالحماسءالننوبىإلى

وانوصدقبجدووطنهمشعبهمخدمةفييرغبونالذينالمخلصين
.السيولوتباينتالنزعاتمنهماختلفت
الدستورحزبيتقدمالكريمالملكيللنداءوتلبيةءبهذاوعمأل_

لمشروعوالموضوعيةالجديةدراستهنتيجةبعرضيليفيماالديمقراطي
نسميهأنيمكنفيمانظروجهةءوصراحةبصاقءمبديأالملكيالبرنامج
عهدفيوشعبأدولةالمغربيعانيهاالتيعاألوفسومناالنقاذااالبعملية

.االستقالل

:المشروعمهمثلأوأل_
المقدسةالوحدةأوقوميميثاقإيجادضرورة

حولالصفوتوحيدالكلمةجمعسبيلفيماضيأالمبذولةالجهودإن
نجاحمنلهاينتظركانبماءأسفبكلءتكلللممعينةوطنيةأهداف
علىيفوزأنمخلعيننتمنىمشكورأموجديدمنالجهودوبذلءوتوفيق
ءالبالدفيالوطنيةالقوىوتضافرتكتيلإلىويؤديءوالعراقيلالمعاب
وتوجهءاألمةأفكارفيوبلبلةحيرةكلعلىيقضىأنيكنوهكذا
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.المرجوةاألمانيونيل،المنشودةاألهدافتحقيقنحوبكةالعثتالسماعي
ميثاققيامهوالمبتغاةالوطنيةالوحدةلقيامضمانخيرأنونعتقد

القوىجميعبينيؤلفألنه<المقدسةالوحدةصكيكونأنيمكن،قومي
يضمنكماءوخططها»ومواقفها»نظرهاوجهاتويوحدءالبالدفيالوطنية
ومنءواالجتماعياالقتصاديالتخلفضدالمدكةفيوتعاونهاتحالفها
.ومجديةجديةقوميةنهضةأجل

يبدونالمغربيةوالمنظماتاألحزابعنمسؤولينااجميعومادام
واستعدادهملمباثهقبولهمويعلنونءالوطنياالئتالفتحقيقفيالرغبة
وهذاءالرغبةتلكعنينبثقأنالضروريمنبلءالطبيعيفمنءإلنجازه
المتفقوالغاياتواألسمىالمبادىءبيانيتضحنقوميميثاقءاالستعداد
عليهيشتملأنيجبومماءوالتعاوناالتحادنطاقفيالجميعمنعليها
ءاء»ه»أ))ء)الفعالةوالديمقراطيةءالدستوريةالملكية:الميثاقذلك

فيماأصلحومناإلسالميةاالشتراكيةمنالمستمدةاالجتماعيةوالعدالة
المواثيقفيالمعهودةالعناصرمنهذاغيرإلىءالحديثاالشتراكيالنظام
الميثاقوبقيامءوالنضالالعملمنمعينةفترةفياألحزاببهاترتبطالتي

ءوالتقاربءالتناهممنأساسعلىالوطنيةالوحدةتنبنيالمطلوبالقومي
وطريقأ<صحيحأونظامأءمكتوبآعهدأوتتخذءمتينواضحوالتثآزر
ءالضمانةلهاويوفرءالوطنيةالوحدةعلىالجديةيصبغالذياألمر<قاصدأ
.مسؤوليةمنعليهايلقىماويؤكد

بإحدىالمقدمةالوجدةالميثاقأوالقوميالميثاقإنجازيتمأنويمكن
:الوسيلتين

قادةإلىءالحميدةمساعيهنطا~فيءالملكجاللةيعهدأنإما_6
حيزإلىالقوميالميثاقالخراجمستديرةمائدةحولباالئتماراألحزاب
.الوجود

مؤتمرعقدالمشتركوالعملاالتحادفيالراغبةاألحزابتتولىأنوإما_2
األحزابتلكبهمتلقنقوميميثاقإيجادإلىالهادفالمستديرةالمائدة
.والشعبالوطنسبيلفيالمشتركوعراكهاءالجديدنشاطهافي



التكتلسبيلفياألولىاإليجابيةالمرحلةالقوميالميثاقنيكقوهكأا
وحدةوكلءالميدانفيالعاملةالوطنيةللقوىالعامةوالتعبئةءالجديد
علىقائمةتكونكماءمسمىبدوناسماتكونانماالنظامعديمةوطنية
واالنهيار.للخيبةومعرضةءوالفوضىتجالاالت

واالستياءالتذمرعواملتصويرمنالملكيالمشروعمقدمةتعرفهماوان
منأنهمخيوءالواقحليطابقاالستقاللعهدفيالمغربيالشعبلدى

وفي<أهميةعنهاتقلالأخرىعواملهناكأنأسفبكلءالمالحظ
أننريدوال.المستقلالمغربفيوالسياسةالحكمتجاوبفشلطليعتها
ءغاليأثمنهالشعبأدىالذيالفشلهذاودواعيأسبابتحليلفيندخل
منهاجلتصويببحاهداحاولهعماوبالرغمءقصدغيرعنولوضحيتهوظل

ءالوضعيةفياالنحرافوتصحيحءالسياسةأسلوبوتقويمءالحكم
فيواألملللخماسبعثوكل»النفوسفيللثقةإعادةكلأنوبديهي
والقيامءعقبعلىوأسااألوضاعتغييرهوواحدبشيآرهنهوإنماالقلوب

وتحقيقءالمغربيةالقوميةالحياةميادينجميعفيعميقةجذريةبإصالحات
.ووقياوتنميةوتجديدأإمالحأالبالدنهضةيخدمومحكمجريآبرنامج

الدولةجهازفيالنظرإعادة
منإليهايرجهوعماءاإلدارةعنالحديثالملكيالمشروعتناوللقد

ءالمرفوعهذامناقشةفيندخلأننريدوالءباطلةأوصحيحةياتاتها
ءوممةكلمنتبرئهاوالءاتهامكلاالدارةعنتنفيالالمذكرةوأنخصوصأ

تصريحهويهممافإناألموءمنيكنومهماعارهكلمنتغلهاوال
واستثمالءالداءتتبععلىمالعنمصممالملكجاللةبأنالملكيةالمذكرة
.الفماأ

الدستورحزبجريدةنثرتهكانتبمانذكرالمناسبةوبهذه
قلاما:عنوانوذلك:تحتءاألولعددهامنابتداءالدستورااااالديمقراطي

أنهكهالذيالمريضبالرجل_ومجتمعأدولة_المغربشبهةحيثودل)



بعمليةاالستئصالإلىيحتاجالذيالداءهذاالداخليالفسادوهوءالداء
واإلصالحءوالتنظيمءالتشريعبواسطةاالنقالبيةالسياسةهيجراحية
الذيالصالحالحكمنظامهوماهرخبيرطبيبيدعلىوذلك.الجذري
الملتفةء)أايهءه(ءاط»أدالالعاملةوالعصبةءالوفيةالمؤمنةالنخبةتمارسه
اإلصالحياالنقالبكبطلالثانيالحسنالملكجاللةاألمةقائدحول

.المنشود
فينظرناوحهة»الداللةوقويةوجيزةعباراتفيءلخصناوهكذا

منعليهايقضيوفيماءأسبابمنخلقهاوفيماالمستقلالمغربعأوف
.وساثل

وجهةيزدلموالتطوراتاألحداثوتجددوالشهور»األيامتواليوإن
.وتأكيدأءوصحةءقوةإآلنظرنا

إدخالشأنفيالملكيةالمذكرةفيالواردةبالتوجيهاتنوجبكناوإذا
<معينةمبادىءوفقاإلداريالجهازعلىوالتنظيماتاإلصالحاتشتى
ءجايامنءلالعرابالفرصةهذهننتهزفإنناءمختلفةتدابيرأساسوعلى
ه)ء»)(ءاهانقالبيوإصالحجذريبتغييرالقياموجوبفينظرناوجهةعن

اآلخر.البعضدونبعضهاالءكلهاالدولةأجهزةيشمل
التوجيهاتأننرىاألمنيةلهذهوإعالنناءالرأيبهذاتمسكناومع
ليستالمغربيةاإلدارةمنجوانمبإصالححولالملكيةالمذكرةفيالواردة
»اهتمامبكلجديرةذاتهاحدفيإنهابلءاألهميةقليلةوالءالقيمةزهيدة
البرلمانصادقالتيللعدل((اخامةمحكمةاحداثمنهاءوتأيياوتقدير،
دليلخيراالستثنائيةالمحكمةهذهيجادإفيوالتفكيرءقانونهاعلىأخيرأ
علىالمغربيةاإلداراتداخلالنفوذواستغاللالرشوةفساداستفحالعلى

الرشوةفسادعلىالقضاءإلىسبيلوالءومستوياتهامراتبهامختلف
الجديدالقانونوتطبيقءالمتهمينمنباالقتصاصإآلالنفوذواستغالل

وانه.واألمانياآلمالأكبرعليهاعلقاالتيالمحكمةهذهبإنشاءالعاموالرأيالبرلمانرحبلقد)2(
المغربكأنالدولةحظيرةفيالنفوذواستغاللالرشوةأمرويستفحليتميأنالمؤسفلمن
.قضاءوكلقانونكلمنأقوىفيهالفسادوكأنااقانونبدونأمةاا_قيل_كما



»تساهلوالءفيهمحاباةالشديدأأخذأبهوأخذهم.صراحةبكلعليهم
.تهاونوال

بأموالالتالعبنفسهلهتولمنأيديعلىااالضربيتموهكذا
داخلءأسفبكلهؤالءأكثروماءالنفوذ(اواستغاللالرشوةوتعاطيءالدولة
نو»قاإممدارأنشايأبأسفكذلكنالحظاألنولحد.المغربيةاإلدارة

اإلدارةرحابفيالمنتشرالفسادومعفييؤثرلمللعدلالخاصةالمحكمة
ضدالمعركةشنالجمرمنأحرعلىينتظرالعامالرأيفإنءولهذا،المغربية
الدولةجهازيطهوحتىتقصيروالهوادةبدونالمرتشينومطاردةالرشوةفساد
الوظائفمناتخذواالذينوالمختلسينءواالنتهازيينءاالستغالليينمن

التيواألمة<العامةاإلدارةحسابعلىالمشروعغيرواالثراءللنهبوساثل
.مكانكلفيالفسادمنتثن

حتمأنرىفإننا»إلنفوذواستغاللءالرشوةعقوبةعنتنحدثدمناوما
ءالزاجرةالقوانينتطبيقوتشل<شلتالتيبالتدخالتهناننادأنعلينا

النفوذوتسخيرتشاءاالتمحاربةفيالمختصالقضاءأحكاموتعطل
.الخاصةوالمصالحءوالشهواتلألغراض

سيطرةتمنعالحقسيادةمعالمتعارضةالتدخالتتلكفإنوهكذا
تعرضكماءالبالدفيالعدلوضمانءالقضاءوسالمةءوحدهالقانون
.واالتالفالنسرغإلى_للمواطنينأوللدولةسواء_ءوباألموالبالمصالح

إفالتفيأحديطمعالحتىنوعهاكانأيأللتدخالتحدوضعيجبلهذا
القولبسطإلىحاجةفيولسنا.القانونوحكمءالعدالةقبضةمننشينالمن
جميعفيبلفحبالرشوةمجالفيالءكبيرأفادأتعدالتدخالتأنفي

معإألوالياسةالحكمفيالدولةأمريستقيمأنيمكنالولهذا<المجاالت
لهتكونأنيجبالذيالقانونحرمةوصيانةءالتدخالتفادعلىالقضاء
.المغربيةالدولةحظيرةفيواألخيرةاألولىوالكلمةوالسيطرةاليادةوحاه

أوحيفكل)االجتنابالعملالملكيةالتوجيهيةالمذكرةتعرضهومما
عليهينصماطبقالمباراةطريقعنوذلكالتوظيفمباشرةفيمحاباة
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.ااالقانون

التوظيفهذاءاالستقاللعهدفيالتوظيفيراجعأنيقتضيوهذا
والمحسوبيةءوالمحاباةءالحيفعلى_معلومهوكما_كثيرأقامالذي
لكثيراالدارةأبوابفتحمماهذاغيرأوالرشوةأو.السياسةأوءالقرابةبدامع
وفقدانء»)6ء4(ءا_»«أوالقصوروالعجزءوالفسادالسوءعناصرمن

محاالدارةأمريستقيمأنيمكنفالءبالمسؤوليةوالشعورءالمهنيالضمير
ومتمتعةءوالفسادالغيفيومتماديةثناياهافيهندسةالعناصرتلكبقاء

إلىسبيأليجدونالالمقتدرالشبابمنوفرةأنحينفيبالمناصب
يحتفظأنيمكنالكماءالعامةاإلدارةمجالفيالعاملةباألطرااللتحاق
منهذاوغيرالمكتسبةالحقوقبدعوىالمفسدةالسيئةالعناصربتلك

.واألباطيل»والترهاتاالدعاءات

المستوىذويالموظفينبيناألجورمساواةتحقيقيخصوفيما
مختلفبينبالتسويةالدولةتبادرأننرىالمتشابهوالعملالواحد

تضعأنعليهاواجبأنرىكما<والتعويضاتاألجورفيبةالمغارالمهندسين
هؤالءيجعلبمابةالمغارالموظفينعلىاألجانبالموظفينلتفوقحدأ
أسبابأقوىمنوهذاءودولتهموطنهمفيه)(ددنحةبالمنبوذينأشبه

.بةالمغارالموظفينمنباألمرالمعنيينعندوالتذمراالستياء

عنتامبتجرداالداريةمهمتهمباشرةمنالموظفعلىيجبماأما
التحيزوأنخصوصأوانجازهعنايةبكلجديرةفمسألةالسياسيةميوله

اإلدارةفيالفسادأسبابأخطرمنيعدالحزبيالتعصبأوالسياسي
الوظيفةلتحريرالناجعةالتدابيركلالدولةتتخذأنيجبلهذاءالمغربية
علىالدولةتتوفروبهذاءالمغرضأالسياسةوافاقءالتحزبآثارمنالعمومية
نزاهةبكلالعامالصالحخدمةوهيلمهمتهاوفيةسليمةإطارات
.وإخالص

بالنسبةاقترجتهالذيالهاماالمثتالثحالملكيةالمذكرةبهامتازتومما
ءالكفاءةثمروطبهاالقائمينفيتتوفرأنيجبالتيالوزاريةللدواوين
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الذلكإلىوباإلضافةءوللمواطنينلإلدارةبالنسبةلحرمتهاصيانةوالمروءة
سياسيونموظفونهمالذينالدواوينأعضاءاختصاصمنالتسييريبقى

.وغيومستقرين
أعضاءمنالتسييرمهمةنزععلىاالقتصاريكفيالنظرناوفي
دالموظفينفيواالستقامةوالمروءةالكفاءةاشتراطكذلكيجببل،الدواوين
.وغيرهمالمصالحورؤساءعامينكتابمنبالوزارةالقدرين

ءاإلداريالسيرعرقلةأسبابعنللبحثحكوميجهازإحداثونحبذ
وتوحيد»اإلداريةالمسطراتلتبسيطوكذلكءالمفيدةالمشاريعوتحقيق
باجتنابالكفيلةالوسائلوتحديد»ودكيزهاالمتفرقةالمتماثلةاألجهزة
علىهذاينقذأننتمناهماوكل<كلهبهذاللقيامسنةأجلوتعيينالتبذيره
وفعاأل،»سليمأاإلداريالجهازليصبحالمرجوةالنتائجإلىويؤديءحقيقته
هو.مماأكثرومفيدأ

المصالحسيرعلىالتاماالطالععلىالوزراءحملكذلكونحبذ
إدارتهمعلىسواءمنظمةدقيقةتفتيشاتطريقعنوذلكلهمالتابعة
.الوكريةغيرالمصالحعلىأوالوكرية

الوظيفةوزارةجعلعلىالدولةتدصأننرىءالمناسبةوبهذه
للقيامواإلمكانياتالوسائلمنوتمكينهاءبهاالالئقالمستوىفيالعمومية
التياإلداريةاإلصالحاتوإنجازءالعامةالوظيفةنظامإحكامفيبمهمتها
.الدولةإليهاتفتقر

اممأجعلهافيالدولةتجدأننرىالال»كزيةبتخصيصيتعلقوفيما
يعطيأنشأنهمنماكلالدولةتعملأنيجبولهذا»مما»يطابق

محليةءالمنتخبةالجماعاتبتمكينوذلكءالحقيقيمدلولهاللديمقراطية
هذهمجالوبتوسيعءالقانونيةاختصاصاتهاممارسةمنءإقليميةأو

الفيماالتدخلوعدمءالقانونباحترامالسلطةرجالوبإلزامءاالختصاصات
.البالدفيالتمثيليةالجماعاتأمرمنيقنيهم
قيمةمراجعةقصداألهواللتوفيرالتسييرمصاريفعلىالضغطأما
نطاقفيوجهأحسنوعلىعاجأليتحققأنفنتمنىاالستدالليةاألرقام
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الكفيلةوحاهاميإذءاألنحتىعندنامعهودةغيرجذريةتقشفيةسياسة
الهذاوبغيرءالضروريالضيقنطاقهفياإلداريالتمييزمصاريفبحصر
األرقاملمراجعةالمالتوفرمنالتمكنوالالمصاريفعلىالضغطيتأتى

.االستداللية
دقيقةبكيفيةالتوظيفعقودمراقبةوجوبالملكيةالمذكرةفيوردومما
المراقبةهذهنحبذونحنءاإلداريةوالسوابقالكفاءاتأساسوعلىومجدية

النظرإعادةكذلكونحبذءوتالعبحيفكلعلىبالقضاءكفيلةكانتإذا
فيواالنتاجالفعاليةمراعاةمعلفهملفومنالعموميينالموظفينأجورفي
ءالمحدداألجلخاللهذايتمأنونرجوءبهمالمنوطةاإلداريةالمهامأداء
أشهر.ستةوهو

الموظفينتوعيةضرورةالملكيةالمذكرةفيأيضأوردماأهمومن
.وتطبيقعنايةبكلوجديرأكيدإصالحوهذاءواألمةالدولةلصالح

الواردةاإلداريةاإلصالحاتمختلفعلىمالحظاتناهيباختصارهذه
بعضأنهانعتقدفإنناأهميتهاكانتوكيفماءالملكيةالتوجيهيةالمذكرةفي
نؤكابلءإصالحمنوإدارتهاالدولةإليهتنتقرماكلهيفليستءكلمن
الدولةوأجهزةأنظمةفيجذريبتغييرالقيامضرورةمنأنفأقلناهماأخرىمرة

دولتنامنتجعلانقالبيةإصالحاتوتطبيقتشريعطريقعنوذلكالمغربية
مجالفيالنشاطموفقةءاالتجاهعصريةالير،سليمة،النظاممحكمةدولة
والتدبير.ءوالتقويمءوالتنميةءالبناء

جديدنوعمنحكومة
اإلشارةعن_جذريأالدولةإصالحعنتنحدثونحن_نتمالكوال
وحكومةءعامةبصفةالبالدفيالحكم.داقيخصفيمانرتشيهماإلىالعابرة

وأملءالناسوحديثءالماعةقضيةوهيءخاصةبصفةالوطنياالئتالف
.المواطنين
تجاربفشلالشعبفيوالتذمراالستياءأسبابمنأنسابقأقلنالقد
علىتعاقبتالتيالحكوماتأنبهذانعنيوال»االستقاللعهافيالحكم
وكاملةءاالنتاجعديمةكانتءالماضيةالعشرالسنواتخاللالحكم
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وأذ0موفقأحكيمأسيرأبالبالدتيرأذتستطعلمأنهانعنيوإنما<النبية
األمةصالحيتطلبهاالتيالحلولأملحالطارئةأوالموروثةللمشاكلتجد
.الصميمالوهنيوحكمها«وسيادتهاحريتهاعهدفي

الحكوماتأسلوبأذهلىالبرهاذتلوالبرهاذقامفقدذلكوسبب
0وسمملقدالشعبأذكما0ومعتىحسأعقيمأسلوبعندناالمألوفة
لهذا<والسياسةالحكمنيالفاشلةالتجارب00ومحسرسةواضحةبكيفية
وأساليب0الحكمماهجفيبالتجديدمضىمماأكراليوميطالبأمبح
.الياسة

نطاتىأوسععلىنيةاتالبحكومةالبالدتزويدفيالتفكيروبمناسبة
_الحاليةعاألوفسوءمنالبالدإلخراجالحميدةالمكيةالماعينتيجة_

أوائتالفيةكانتسواءالمشردةالحكومةنوعفينانظوجهةعننعبرأذنرى
.عادية

»´»)6اد:ءأمده«هجديدنوعمنالحكوماتهذهتكوزأكنراهمافأول
0~بق~لنيرعلىتكوزأذنعنيفإنناجديدنوعمنقلناوإذا(»دءه
.األنحتىمعهودغيروبشكل

:شطرينذاتالجديدالنوعمنالحكومةتكوزأننرتيوهكذا
دءءه)ه6دءاأ(ددء(ءءأ-ءءهبارزةسياسيةشخصياتمنيتألفأحدهما
ءءا)د«ءأءأكهءءم~ههبالتيبريفطلعوذأكفاءفتيينمنوالماني0«1(هة

ءا0د)ددءىممة«(ءء(«(ذ)دءىه00.ا
طابعوذات0دولةوزاراتنوعمنكبرىوزاراتوذفيتقلدولوذاألأما
بالمهامتقومكما0والتفكيربالرأيالوزاراتهذهوتضطلع،مرفسياسي
منيتألفأذويمكن،والخا،جالداخلفيإليهاالمسزةالطارئةأوالمابتة

ه~)اأءدهءهأده»«هالدولةبرياسةمصغرمجلىالوزاراتتلكأمحاب
.(ءءدء(

وهكذا0الجديدةالوزاريةالهيةمناالنيالشطرفيكونوذالفنيونوأما
والتقية<جهةمنواعكيرالرأي:هماأساسيينعمرينعلىهذهتتوفر
نظامأللحكومةيضماذقوياذاذعصروهما،أخرىجهةمنبيرالفنيوالتد
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.كبوىوفعاليةحكيمأوتجديدأمحكمأ
:نرىالسياسةوأسلوبالكممنهاجفيالتجديدهذاإلىوباإلضافة

الحكوماتفيمعهودأكاذمماوأقوىأوفحمؤوليةللحكومةتتوفرأذ•6
.قبلها

ءا»ء)أهدءاالتامةاألزماتتتالفىحتىجماعيأسؤولةغيرتكوزأكى
.ءأءدف»5»)1(»ء

وبهذهى»ه)ءمهءءادءاهء(´(7()»)للدولةالوكريةاألداةتعتبرأن_3
:اختصامهامنيكونالصفة

جميععلىالفعليواإلشراف0والخا،جالداخلفيالياسةتوجيه
.العامةاللطةتراقبهاأوتمارسهاالتيالنشاطات

وتنفذ0العامةالشؤونوتدير»البالدتحكمحكومةباختصار:تكوزأذ~4
.ينالقوا

د»»ءاد_ه)ة»)هءة»ه«هومجددين،مصلحينأشخاصمنتتأفأذ_5
ء)د0.(د»

.والفعالية،العامللصالحواإلخالص0الكفاءةعلىتتوفرأذ~6
بأعمالوقاثمة،العامالرأيوبقة<الملكجاللةبقةجديرةتكوزأذ_7

سياسةوذاتء»ءءء))ممه4دءدء)ءد)(دءاهة)(دءءالخماسعلى~
.والخاصالعاممنواالهمنانهبالرفىتفوزرشيدةواقحة
_كماالجديدالرعمنالكومةقياميكوذأذنرىأخرىوبعبارة
وحماسألملومجددأ،الشعبفيالفيةالهزةعلىباعأ_سميناها
«البنا>أجلمنالجديةالشعبيةالتعبئةعلىوحافزأ،المغريةالجماهير
كفيأليكوذالالمذكورالنمطغيرنمطعلىحكومةكلوقيام.والتنمية
0والبلبلةبالشكالمليةالفوسفيواألمل0والحماس،القةعودةبتحقيق
.واليأمرلتشاؤموباوالخيبةوبالحيرة
و~،العواطينففوسمنهذاكلإلزالة»الضروريمنفإنهلهذا

العناصرمنتتألفالبالدفيحكومةقيامعدم«فيهمونشيطةجديدةحره
اعتبار،بكلجديرةيجعلهابمااليهتعرفالأو،العامهرأيلهايرتاح
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أءال)اثه~ثهواعراضواعتراض»تساؤلىموضعتكونأوءواحتراموتقديره
جعلالذياألساسيالسببهووهذاء_داهءهه«ه1هدءاطاء«»6ادءا(دثه

علىمتوفرةغيرءالسمعةمحايمةءالحظسيئةعامةبصفةعندناالحكومات
المسؤوليةعهدوفيءوالخادجالداخلفيوالنفوذللهيبةفاقدةالجدية
بكلحكومةبلءومناسبةظرفحكومةتكونأنيتحتمللحكومةالبرلمانية
وموفقةبأنظمتهاوممتازةءبعنرهاقويةحكومةأيالكلمةمعنى

.سياستهافيالعامالرأيمنومؤيدةءبمنجزاتها
ءاألحداثمستوىفيتكونجديدنوعمنحكومةقيامفيوطيدفاألمل
.الوطنيةواألماني
منومسندةءحقيقيةشعبيةذاتحكومةتكونأنينبغيهذاأجلومن
العناصرحيثمنالجديدطابعهاالميزاتهذهلهاويضمنالعامالرأي

تعديلأساسعلىالمقبلةالحكومةتنشأالأنطبعأيقتضيوهذاءواألعمال
منكيبهابتصالحةحكومةتجيآوهكذاءالمغربفيالمألوفالنوعمن

فيوالبناءالتجديدبر«حيمتازالذيالجريآوبرنامجها<البارزةالشخصيات
.الوطنمالح

النفسيةالهزةتخلقأنتستطيعالتيهيالشكلهذاعلىوحكومة
.ونجاحبتوفيقالعامةالشؤونوتدبروتحكمءاألمةمجموعبسندوتظفر

المشروعةالمطامحالحكومةأدركتماإذاوالنجاحالتوفيقهذاويتأكد
.للمشاكلالحلولأحسنإلىواهتدتءلالمة

الرأيفيأعضاثهاتناسقيتحققمابقدرونجاحهاتوفيقهاويزداد
ينبنيمحكمنظامعلىوقيامهاوالتساندالتضامنبروجوتمسكهمءوالعمل
إسنادأساسعلىأعضاثهابينالمهاموتوزيعالمسؤولياتتحايدعلى

.واستحقاقجدارةعنوالمهامالمناصب
ءشؤونهاوتدبيرالبالدلحكمأساليبعدةتوجدالءصريحةوبكلمة

التجاربمنمكررةنسخةيكونالالذيهوصالحواحدأسلوبيوجدوإنما
النوعمنبالحكومةمميناهاالتيمي»جديدةطبعةبلءالماضيةالحكومية
.وشروطهامميزاتهاإلىبا~راإلشارةسبقتالتيوهيءالجديد
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:التشريحامجعةمر_ثالثأ
منيشوبهممالتطهيرهومستعجلضروريأمرالتشريعمراجعةأمرإن

ءوالسيادةالتحرر،عهدمعمتفقاوجعلهءعليهالدخيلةالعناصر
علىيقضىوهكذا.اإلسالميةالشريعةوأحكامحرهومعءواالستقالل
عشرخاللظلالذيالمغربيالتشريعفياألجنبياالستعمارمخلفات
.البالدفيالجديدةعاألوفمعمتجانسغيرسنوات
العملبهذابالقيامحكوميجهازإلىالعهانحبذأنإاليسعفاوال
،شائبةكلمنسليمأيصبحأنيتقينالذيللتشريعبالنسبةالتحريري
تتحققأنفيأملوكلنا»الحمايةخلفالذيالوضعنطاقفيوموحدأ
العملهذاحظيكونالوأنتقديرهأكثرعلىسنةفيالتشريعمراجعة
ءلالهمالتعرضالذيسبقفيماالمبذولالجهدكحظالكبيرالوطني
.والعرقلةوالتعثر،

:التربوي_الميدانرابعأ
عنأهميتهتعزبالوإصالحاتتدابيرمنالفصلهذافيوردماإن
وتكوين»والمناهجالبرامجبمراجعةالتعليممستوىرمعمنوذلكأحد

بكلواالستعانةءنزيهأاختيارأواختيارهاءللتعليمالصالحةاإلطارات
فيالتساهلواجتنابالتناوبعنوالعدولءالمعلوماتلتلقينالوسائل.

ومنءاختيارهاأوالمدرسيةالكتبلوضعلجنةوتأليف»االمتحانات
نشرومن»مبدعةمفكرةإطاراتلتكوينوالصناعيالمهنيبالتعليماالهتمام
ومنءالمغربفيالفالحةألهميةنظراواسعنطاتىعلىالفالحيالتعليم
الطلبةمواهبوبينبينهاوبالتوفيقءاألمةاحتياجاتحسبالطلبةتوجيه
اإلداريوالجهازالطلبةبينالصالتتقويةومنءوللمجتمعلهمخدمة

بمستقبلهمضارهومماووقايتهمففوسهمإلىالثقةإعادةقصدوالتعليمي
حولالمذكرةفيقيلماأما.المدرسيةالمطاعمفتحومنءاألمةومستقبل
فالالزائفوالنفوذكابهةإالاعليهباعثالالذيالعاليالتعليماجتناب
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ورفحءلتقويتهاوالعمل<المغربيةبالجامعةباالحتفاظنتمكبلءنرتشيه
.والخاديجالداخلفيالصالحةاإلطاراتبتعبئةفيهاالتعليممستوى

أنناغيرءوتحبيذعنايةبكلجديرةوتوجيهاتمبادىءهذهفكل
النظربصرفالشهاداتنيلمنالملكيةالمذكرةفيبهمدحماهل:نسأل
حوادثفيأخيرأتسببالذيالوزاريالمنشورمحتوىإلغاءيعنيالسنعن

.الطلبة؟
يتعرضلمالملكيةالمذكرةفيالتربويالنصلأنهذابعدونالحظ

ءالقديممنذالوطنيالتعليمفيأساسيأنهمحءاألصليللتعليمصراحة
فاستطاغءذلكوغيروالتجهيزالتنظيمحيثمنبهاعتنتأنللدولةوسبق
اتسحوقاسيماءواألمةالبالدلصالحيؤديهاوالزالءالساميةوبمالتهيؤديأن

.ألفأ40يتجاوزالطلبةمنضخمعددعلىيشتملأصبححتىنطاقه
ءاألصليبالتعليمللعنايةالدولةمواصلةالوطنيةالمصلحةومن
نرقىحتىءذلكوغيروتجهيزتطويرمنإليهيحتاجمابكلءوتزويده
قويةإطاراتمنبهيرودهابماوذلكءللبالدخدمةأكثرونجعلهءبمستواه
.صالحة
جوانبهجميعمنبهواإلحاطةالموضوعبحثفيتنعمقأنغيرومن

الضروريةاالصالحاتبعضإلىءالمثالسبيلعلىءهنانشيرأننرى
متأصلتعليمأنهعلىاسمهيدلالذياألصليالتعليملصالحالمستعجلة

.البالدفيعريق
:نظرنافيالتعليمهذايتطليهماناول

وطلبأتطويرفيسعيأوذلكبهالخاصةوالمناهجالبرامجفيالنظرإعادة)6
للمنوببالنسبةالالتاريخيةرسالتهاستمرارعلىوحرصألتجديده
رسالةبهاللمغربكانالتياالفريقيةللقارةبالنسبةوكذلكبلفحب
عليهتعودالتيالفوائدمنذلكمنببهالمغريجنيهلمانظرأتستمرأننود

.سياسيأوحتىمعنويأ
األدأبكليتاإليهتضافبأنمتميزخاصكياناألمليللتعليميجعلأن)2

وتبقىفروعهبجميعمعربأاألمليالتعليميصبحوبذلكوالحقوق



.والرياضياتالعلومميادينفيرسالتهاتؤديالخامسمحمدجامعة
<التقنيالتعليمنحوللتوجهاألصليالتعليمطلبةأمامالمجالفتح)3

اإلطاراتتكوينفيبدورهميساهمواحتىءوالفالحيالصناعي
طلبةأنالبيانعنوغني.العصريالتعليمطلبةكزمالثهمالمغربية
منبهوزودواءمساعدةمنسبيلهمفيبذلمحمابالرغم<األمليالتعليم
منومعونتهارعايتهاإلىالحاجةأشذفيالزالواءالدولةطرفمنتجهيز
ويتحروواءاالستياءأسباببينهمتنعدمحتىوالمعنويةالماديةالناحية
اليأسإلىيدفعهمالذياألمرءوالحرمانءباإلهمالالشعورمن

.وعواقبه
الشهاداتتقييمفيالدولةتفكرأننرىذكرهماإلىوباإلضافة

تفتحواضحةقيمةذاتشهاداتبجعلهااألصليالتعليملطلبةالمخولة
منءالعملميادينمختلفهفيءوتمكنهمءلهاالحاملينوجهفياألبواب
.البالدخدمةفياهمةالمسر

الشسهفحامسأ _.

ءشكبدونقيمةتوجيهاتالملكيةالمذكرةفيالواردةالتوجيهاتإن
هذهعلىزيادةالمذكرةتحتويأنبودناكانوكمءإجوعمحلفهيولهذا

وأنخصوصأ»البالدبشبيبةللنهوضعمليبرنامجعلىالصائبةالتوجيهات
أنأحديستطيعوالءاالحصائياتتؤكدهاحقيقةوهذهءشبابدولةالمغرب
أدركناإذاأكثرهذاويتضحءالسكانبيننسبةشبرأتمثلفالشبيبةءينكرها
وأنسنة2~عنأعمارهمتقلبةالمغارالسكانعددمجموحمن.•52أن
أثرمنالزيادةلهذهماخافوغير.سنةكللدونيوتقريبأطفل360~«00
يوالالدنياإلىيزجمولودكلأنذلكءالبالدفيالعامةالحالةعلى´~

الكانبتعددوتتكاثرالمشاكلفتتعددواقتصاديأاجتماعأمشكأل
تؤديهأنعليهايجبعائليواجبأمامنفسهااألسرةتجدوهكذاءوتكاثرهم
لهامفرالمؤوليةأمامنفسهاأيضأالدولةوتجدءاألداءيكونماأحسن
والملبسالمكنو~ءبصحتهوالعنايةوتعليمهءالنشفتربيةءمنها

لمىومذواالنماالنهضذالىالدعرهه((



والمجتمعاألسرةبينوثيقأتعاونأتوفيرهايتطلبالتياألهورمنلهوالغذاء
طورفيالزالكالمغربقطرفيخصوصأبالسهلاألمرهذاوليس.والدولة
.التخلفعهدفيالزالصراحةأكثروبعبارةءالنمو

ءالمغربيالشبابولكن<أمةكلفيالمستقبلمحمدةهوالشبابإن
التيالدو~ةطرفمنوالفوضىءواالرتجالءاإلهمالضحيةالزالهذامع

والهيشاتاألشخاصمنالمتغلينبعضيدفيلعبةومصيرأمردكت
.الصوريةأواالحتكارية
فينظرنابوجهةهنانأتيأنرأيناالمغربفيالشبيبةقضيةألهميةونظرأ
طرفمنوتقديراهتمامبكلالجديرالمغربيبالشبابالنهضةبرنامج

ينبغيكيفهواليومالمطر«حالسؤالوإنءوالحكومةالدولةفيالمؤولين
إلىونقودهانهيئهاوحتىصالحأجيألمنهانخلقحتىشبيبتنانربيأن

الوطنيةبمقوماتناوإيمانالبناءللعملخماسوكلهاالرجولةسرجلة
.والقومية؟

الطفللحياةتحليليةبدراسةالقياميقتضيالسؤالهذاعلىالجواب
.القانونيالرشدسنبلوغهإلىوالدتهيوممنذ

5إلىسنة26و0صغربينالواقعةالفترةنقسمأنعليناذلكولنفعل
:مرا~

سنوات4إلى0مناألولىالمرحلة
اسفوات_4_الثانيةالديحلة
سنة63_7لثة_الثاالمرحلة
سنة67_63_الرابعةالمرحلة
سنة26_67مسة_الخاالمرحلة

فياألطفالبتربيةيقهاسنوات)4إلى0(مناألولىالموحلةففي)6
المغربيةاألمأواألسرةألنونظرأءبالخصوصاألمإلىءاألسرةإلىالسنهزأ
علىالتربويةربالتهالتؤديالالزبةوالثقافةالمطلوبالوعيمحلىتتوفرال

وتقديماألمهاتبتكوينتعتنيأنالدولةعلىيجب<األكمل´الوجه
.لهنواإلرشاذاتوالتوجيهاتالنصائح



أذيمكناألسرةبعدسعيطأنبأذنعتقدالمانيةالمرجلةوني)2
وبي.األطفالبتاذهووالسابقةالرابعةبينماسننيوهوالطفليخالطه
والخلقيةالديبةالتربيةنيأوليةمبادىءالطفليتلقىالمؤسسةهذه

بتاذيكوذوبذلك<والكتابةالقراءةيتعلمكما0واالجتماعيةوالمعية
.للمدربةمقدمةاألطفال
المرحلةنيدخلتديكوذالسابقةسنإلىالطفليملوعدما)3
الشاطهوفما.بالمدرسةاجباريأالطفليلتحقالسنهذانيإذااللة
التربويالنهاطمنفوعاذهاكالتعلمإلىنباإلضانةيالئمه؟الذيالتربوي
:مهمايستفيدأذيمكن

التالميذتلقيننيويمتلالمدرسةداخلمباشرتهمنبدالاألولالرع
لهميكوذأذيجبالذينمعلميهمبوامعلةالبأيةالتويةنيدروسأالمغار
.اذالميدبهذاااللمامبعض

المؤسساتمنفتاذوهاك.المدرسةخارجياشرالمانيوالوع
أما.السبابدوروهيالعامةالمؤسساتنيتتش<ألولىالفة:لمزاولته
.التربويةالسبابجمعياتوهيالخامةالمؤمماتنينشملااليةالفة

والمدرسةاألسرةبيننوافهمأوتاتيقضواأذألطفاكيمكنومكذا
علىوتاعدتربيتهمتحفظأوساطكلهاوهذه0والجمعيةالعبابودار

.تفتحهم
المراهقةمرحلةوهيسة)1(إلى13(منالرابعةالمرجلةوني)4
لتوهيهالجهرجميعتتكتلأذيبنياإلنساذحياةمنمضطربةفترةوهي

ييآقدخارجيمؤثركلعهوتدنن0شركلمنتقيهتريمةوجهةالمراهق
نلتقيالمرحلةهذهني.خاللاناعلىاالنحرافإلىبهيؤديأوتريتهإلى

بالنهبةفواجا0المدرسةخارجونة،المدربةنينةالشبابمنبفين
العديةنيواالستمرارالدراسةنياالستمرارعلىفاعدهاأذلألولى
دارنيلهانونيوأذ<المدرسيةالرياضةمريقعنوذلكالجميبتكوينها
يغصونيما.معارنهاتقيةعلىياعدماالتربويةالومالمنالسباب
مانيهايجدواأذيجب~أنرادهاملتقىهيالسبابنداراالثغرىالفة



وأرادبهيشتغلشغلمنهملهكانفمنءرغباتهمويلبيحاجياتهميشبع
لهشغلالكانومن<الكافيةالمساعدةلهمتقلأنوجبتكوينهإنماء
.والجنوحللتكنعرضةيبقىالحتىلصالحهوقائيبعملالقياموجب

والثقافيةاالجتماعيةوالجمعياتالشبيبة-كةدوريكونالسنهذاوفي
الشبانمنكثيرأعددأصفوفهافيتستقبلأنهاذلكءعظيمأوالرياضية
والهيشاتالعموميةالسلطاتفعى<المختلفةأنشعلتهامنيستفيدون
هذهإلعانةميزانياتهامنجزءأتخصصأنواإلقليميةالمحليةالمنتخبة

كلفيالحياةأساسهوميدانفيللدولةمعينةتعتبرالتيالجمعيات
.متقدمإنسانيمجتمع
نذكرالطورههذافيشبابناةلفاثلتنظمأنينبغيالتينشطةاألومن
والجغوافيةالتاريخيةخاصياتهعلىللتعرفالمغربعبرالجوالت

مدةتستغرقأنيجبالتيالمخيماتوكذاءواالجتماعيةواالقتصادية
تحتذلكيتمأنويجبءاألقلعلىشهرأمرحلةلكلبالنسبةإقامتها
.المتنوعةالتربيةفنونفيمتخصصينمرشدينإشراف
سرجلةفهي)26تمامإلى67(منواألخيرةمسةالخاالمرحلةوأما)5
النشاطحيثومنفثتينإلىالشبابتقسيمحيثمنسبقتهاالتيتشبه
باألسفارتعوضالتيالمخيماتباستثناءفئةكلمنهتستفيدأنيمكنالذي
.الدوليالتبادلإطارفيالمغربخا.جإلىالثقافية

جهةمنالمرحلةهذهفيناشئتنالنفيدنخلقهأنيمكنعملأهملكن
معينةولمدةإجباريةبصفةشبابناتجنيدهوأخرىجهةمنالبالدوتستفيد
الطرقوتخطيطاألشجاركغرسالبناءمشارينفيبإشراكهمدنيبعملللقيام
االقتصاديةتهفاثلعلىزيا-ةالعملوهذاءذلكإلىوماالسدودوتثييد
الطفولةمراحلشبابناينهيوهكذاءعظيمةوتربويةاجتماعيةفواثأيتضحن
البنيةقويالتربيةمكتملوهووالربجولةالرثأعهدإلىويدخلوالشباب
ووعيلباقةمنتحتاجبماالحياةيواجهأنعلىقادرءوالعقلالطبعسليم
.وإقدام
مفعولبدونسيبقىالشبيبةميدانفيفقتربحهالذيالبرنامجهذاإن
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بتنقيذهيكلفالتابعمستقلحكوميجهازهناكيكنلمإذاجدوىوبدون
:اآلتيةالعناصرفيالمستعجلالعملبرنامجويتلخص.وتطبيقه

وأهدافءمحكمبرنامجعلىوالرياضةللشبيبةقارةسياسةوضع_6
منذعليهاتعيشالتيواالرتجالالغوضىسياسةعلىتقضيواضحة

.فجراالستقالل
جهاتجميعفيخلقهايجبالتيالشبابلدورالكافيةالعنايةإعطاء_2

ومسموعة»مرثيةمنالحديثةالتربيةبوساثلوتجهيزهاالمملكة
مستوىفبيليكونواأكفاءوبمسيرينءالتربويةوبالمعاملءومكتوبة
.وتوجيههالشبابخدمةوهيءبهمالمنوطةالساميةالمهمة

واحدةلوزارةخاضعةوجعلهاءالمحروسةالطفولةمراكزفيالنظرإعادة_3
.الوزاراتمندعلعلىاختصاصاتهاتوزيعمنبدأل

المغربيةالمرأةنهضةإلىيهانبرنامجووضعالنسويةالمراكزتعميم_4
.والصحيةالفكريةالتربيةومناهجالتوعيةحيثخصوصأ

السنمراعاةمعالحاليةالنسويةاألطرمنالصالحةالعناصراختيار_5
المراكز.تلكعلىلإلشرافالخلقيوالسلوك

توجدالتي)اكودحالةمنمصلحتهاوإخراجالشعبيةبالثقافةالعناية~6
:وذلكعليها
والجماعاتالتعليم~ياتواستغاللالليليةمدارسهابتعميم~أ

.الغايةلتلكالقروية
فيبمحاضراتليقوموااألكفاءالتعليمسلكرجالتشجيع_ب
.الشعبيةالثقافة
أكفإءومدرباتبينمدنمنمكونةمتنقلةوحداتبإحداث_ج
.والتوجيهالتثقيفبدورللقيام
بهالتتعينالثمعبيةالثقافةمصلحةإلىالسينمائيةالقوافلبضم_د
.رسالتهاأداءفي

صالحةإطاراتوتكوينءالحاليةوالرياضةالشبيبةأطرفيالنظرإعادة_7
واالقتدار.الكفاءةفيهاتتوفر



خدمةفيمنهااألوفيالقطوجعل»والرياضةالشبيبةاعتماداترفع_8
التسييرعلىيصرفالحاليةالميزانيةمعظمألنءالمغربيةالشبيبة

.والموظفين
منبدألوالمساعدةوالتوجيهالعنايةفيبمنظماتهاللشبيبةاألسبقيةإعطاء_9

دبالرياضةاالعتناءومنالمختلفةالعويصةومشاكلهالشبابجانبإهمال
،.اآلنالحالعليههوكمافقط
أساسعلىجديدمنوتكوينهللشبابالوطنيالمجلسحل_60

القيامبعدالبالدفيالحيةالشبابمنظماتمجمعفيهتمثلديمقراطي
.المنظماتهذهونشاطوحيويةوجودعنونزيهدقيقببحث

:االقتصا«يةالسياسةعناصر:سادسأ
ءامكانياتهوتنوعضخامةرغمءمازالالمغربأنعلىمتفقوننحن
ءاالمكانياتتلكاستغاللمنيمكنالاقتصادنطاقفييعيشءوثرواته
.الكمينةالطاقاتوتفجر

منالمكيةالمذكرةفيوردمانحبذالمتناقضالوضعلهذاحدولوضع
أزمةمنبهذهللخروجالبالدفياالمكانياتوجميعالطاقاتكلتعبئة

.وجهأحسنوعلىءوقتأقربفيالتخلف
أطروساثلإلىحاجةفيالتعبئةأنالملكيةالمذكرةمعندرككما
.الوطنياالقتصادممالحفيكلهاتستخدموأموال

األجنبيةاإلعانةعلىاالعتماد((يجبأنهمنقيلمانرىالأنناغير
.ااوالوفرةاألهميةوذاتءالنطاقالواسعة

منكغيرناإليهاوبحاجتناءالخارجيةنةالمعنبمبدأتسليمنامعءفنحن
حتىواجبهاكلالمغربيةالدولةتعملأننرىالنموءطريقفيالدولدالساثرة

التدابيرباتخاذوذلكغيرهقبلنفسهعلىيعتمدأنمنالمغربيتمكن
الدولةحياةنطاقفيالتامالجذريالتقشفسياسةلتخطيطوالفعالةالريعة
ذلكنقصدولسناءالميادين0مختلففيبهاالمنوطةبالمهاموقيامهاوسيرها
ادعاؤهيكثروالذيءجوعمنيفنيواليسمنالالذيالهزيلالتافهالتقشف
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الوالنادرءنادرأاالءممىبدوناسمالواقعفيأنهمعءعنهوالحديث
.لهحكم

عنالدولةتقلعيوميتحققالشاملءالعميقءالحقيقيفالتقشف
ءاالستقامةوعدم»والفوضى»واالرتجالءوالبهرجةءالزائفالنفوذسياسة
.ومستوياتهاومجاالتهاأجهزتهامختلففيأسفبكليالحظمما

التىالضخمةاألموالتوفيريمكنالنوعهذامنالتقشفوبفضل
أوءالنظامإحكاموعدمءاإلداريالتضخمنتيجةفاسدتسييرفيفي~
عناصرمنوالمختلسينءوالمتالعبينءالمستغلينلتالعبعرضةهيالتي
خشيةوالءحياءدونالدولةامكانياتلمصلحتهاتسخرالتيوالشرهالفاد
.وعقابزبجر

هو_واسعنطاقفي_النفسعلىاالعتماديكفلماأولفإنءوهكذا
تبذيرهكلمعهينقطعالذيالتقشفبطابعءوسيرأنظامأ<الدولةطبع

.والخا:جالداخلفيالدولةألموالواتالفءوإسراف
هوءجدأوضخمةعامةأموالمنيوفيماعلىزيادة»التقشففهذا
داخألبهاالثقةويقويءوالنفوذءوالهيبةءالجديةالدولةيكسبالذي
.جدأكبيرنطاقفيالنفسعلىاالعتمادمنويمكنوخارجأ
ءحالهاعلىلقماندارتركمعءاألجنبيةاإلعانةعلىاالعتمادإن
ءالتصرفوسوءالعجزعلىبرهانأيكونإنماءفسادهافيغارقةوالدولة
الغير.علىواالتكالءلةالسهبىسياسةفيواإلمعان
وقيودسابقةبشروطمصحوبةتكنلموإنءأجنبيةإعانةكلأنعلى
ءومنافعمصالحمقابلفيدائمأتبذلبل<العيونلسوادتعطىال<صريحة
ظاهراآجأل،أوعاجألوعوضهاثمنهالهاوتنازالت<وتساهالتءواعتبارات

معهاوتفقدءشتىلقيودالوطنيةالسياسةتخضعهذاوبسبب»باطنأأو
الدولةعلىيجبلهذاوتالفيأ.والخا:جالداخلفيوالتصرفالعملحرية
والضرورةءالملحةالحاجةبقدرإألالخارجيةاإلعانةإلىتلجأالأن

بصفةمضمونغيراعتماداألجنبيةاإلعانةعلىاالعتمادإنثم»األكيدة
_لغيرهااالعاناتبذلفي_مقيدةاألجنبيةالدولأنذلكءومستمرةأكيدة



هذافيإآلإمحانتهاتعطيالبحيثءوبرلماناتها»ودساتيرهاءبأنظمتها
ءواحدةلسنةإآلاإلعانةتصرفالالعادةوفي0األساسهذاوعلىءالمنطاق
علىتغييريطرأوقد<سنةكلالمفاوضاتإمحادةإلىمعهيضطرالذياألمر
.معونتهاتطلبالتيالدولةموقف

نفسهاعلىتعتمدأنالدولةعلىيجبالوجيهةاألسبابلهذهورعيأ
تدبيرهافيالتقشفومنوالمنيرهالنظامحسنمنتتخذوأألءغيرهاقبل

من.وتحصينهاءالعامةاألموالبتوفيرإلنفسعلىلالعتمادالوسائلإحدى
.والنسرغوالتالعبالتبذيره
برنامجبتنفيذإليهيعهدالذيواإلداريالحكوميللجهازيكونأنأما
ومن»والخارجالداخلفيالمعنويوالنفوذالمكانةمناالقتصاديةالنهضة
علىقادرأيجفلهماالوسائلومن<نشاطهمزاولةفيواالستمراراالستقرار
فيوردما_بهالمنوطةبالمأموريةاألكملالوجهعلىوالقيامالواجبتأدية

هيواحدةسياسةغيركلهلهذامجديةوسيلةنرىفلسنا_الملكيةالمذكرة
وتطبيقوابتدعءإليهأشرناكما<والحكومةالدولةلجهازالجذرياإلصألح
االدارةأجهزةجميعوطبعءنطاق.الدولةفيالكاملالجذريالتقشفبرنامج
.االنسانوعبثالشيطانرجسمنوالنظافةاالستقامةبطامعالعامة

الملكيةالماكرةفيالمبيناالقتصاديالبرنامجمحتوياتيخصوفيما
األموالرؤوستوظيفعلىالخاصعالقطتشجيع:وهيءعليهانوافقفإننا
لمصلحةالدولةطرفمنالمرسومةالسياسةحسبالمنتجةالميادينفي

الضروريةبالمبادراتقيامأالخاصعالقطمحلالدولةوحلولءالجميع
عقيمةمنافسةكل0واجننابءثانويأوأساسيميدانأيفيعجزظهركلما
نظرأمتكاملينيكوناحتىءوالخاصالعموميالقطاعينبينمجديةوغير
والدراساتاألبحاثمصالجخطةوتوحيلءالمغربفيالعملمجاللسعة

تصميمإليهايرميالتيلألهدافتحقيقأاألموالرؤوستوظيفلمشارين
علىالمواطنينبعموماإلدارةعالقاتوتأسيسءالوطنيةاالقتصاديةالتنمية
إلىاخراجهاشأنمنوليسبالتأييدوجديرةءواجبةاألهورهذهفكلءالثقة
.البالدفياالقتصاديالوضعحإصكإآلالتطبيقحيز
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الزراعي_اإلصالحأ
وبينيةخطوطمنالملكيةالمذكرةفيوردمافؤيدهذاأجلومن
سكانويشركءالفالحياالنتاجمضاعفةيضمنالذيالزراعيلالمالح
.البالدنهضةفي<وبغعاليةمباشرةءالبوادي

تحتمحكمةاقتصاديةسياسةنهجالملكيةالمذكرةترىلهذاوتطبيقأ
شيآوهذاءالمحليةالجماعاتوبمساهمةءمنهاوبدافعالدولةمراقبة
فيحقيقيةثورةبمثابةالزراعياإلصالحيكونأننحبذانناكماءضروري
يشملأنكذلكونحبذءللبالداالجتماعيةواألوضاعاالقتصاديةالنظم

األراضيوهيلالستثمار،القابلةالفالحيةاألراضيكلالزراعياإلصالح
وكلءاألحباسوأراضيءالجيشوأراضي<الجماعاتوأراضيءنيةالمخز
وفقتسترجعهاالدولةأخذتالتيالرسميوغيرالرسمياالستعمارأراضي
.مرسومةخطة

ومحكمأعادأليكونأن<المذكرةفيكمافنرىءاألراضيتوزيعأما
.الفالحينلصالحاالقتصاديةالوجهةمن

أياوتالعبءومحسوبيةءمحاباةكلاجتنابيجبهذاعلىوحرصا
ءالسيامةتدخلعنالزراعياإلصالحبإبعاديقضيوهذاءوشكلهنوعهكان

مابأكثرإحاطتهمعوسليمنزيهحكوبيجهازإلىبتطبيقهوالعهاوالحزبية
وأمتن<مثالأحنعلىيتمحتىالمجديةالعمليةالضماناتمنيمكن
.أساس

ضحيةذهبواالذينالمالكينقدماءانصافالعدالةتقتضينهومما
الذينالبواديسكانمنالفالحينوقدماءءالرسميوغيرالرسمياالستعمار
للعملطلبأوالقزىالمانإلىوهاجرواءوبثودواأراضيهممنهمانتزعت
.والرزق

االستعمار،ضحاياانصافعلىمؤسسأالزراعياإلمالحيكونوهكذا
إشراكالزراعياالصالحعدالةفيويدخلءالفالحينمنوالمحرومين

.األرباحفيالمفروضةالوحداتباستثمارالمشتغلينالعمال
الملكيةالمذكرةفيالواردةالزراعياإلصالحتفاصيلجميعشأنومن

•رر



ءوالنجاحالتوفيقلهتضمنأن_سليمأءصادقأءحقيقيأتطبيقأطبقةإن_
بكفاءةمرهونةمسألةوتلكءواسعنطاقفيالمغربيةبالفالحةوتنهض
األجهزةبتطهيريقضيوهذاءواستقامتهاونزاهتهاونشاطهاءاالطارات
وبهذهءومغارأكبارأوالمتالعبينءالمفسدينمنللفالحةاإلدارية
الخىالفصلنهايةفيالملكيةالمذكرةتصريحقوانابكلفؤيدالمناسبة
أجهزةفيالنظرإعادةيحتمالبرنامجهذاتطبيقبأنءالزراعيباالصالح
إلىاألمراحتاجإن<دليلوهذاالفالحية»بالشؤوناتصاللهاالتيالدولة
بماالزراعياإلصالحإنجازفيالتفكيروجديةءوجودةمالمةعلىءدليل
.العامواالقتصادءبهالمعنيينلصالحنجاحهيضمن

:التمنيعب_سياسة
الالضروريةللمثماريعالماليةالتوظيفاتتخصيصمنبدالإنه
وفيانشاشهامحلىيقدمالتيالصناعاتاختيارحسنيجبكماءالكمالية
.التنميةمحكمبرنامج

فيالملكيةالماكرةفيوردتكمااالتجاهاتعلىنوافقمحامةوبصفة
.التصنيعسياسةشأن

بالمصالحيتعلقفيماالتباسكللرمعالعملخاصةبصفةونؤيد
وكلالسبيلهذافيتوجيهاتمنالمذكرةتضمنتهوماءبالمغرباألجنبية

علىحبرأتبقىالحتىللدولةالتصنيعسياسةفيبهاالعملهونطلبهما
.العرقلةأوالتماطلأوللتعثرتتعرضالحتىأوءورق

:االجتماعيةج_السياسة
اإلقدامالضروريمنوإصالحاتتدابيرعنالملكيةالمذكرةتتحدث

سياسةوتخطيطءالبطالةتفاحشواجتنابءبالعاطلينكاالهتمامعليها
ومغربةءوالخارجيالداخليالتشغيلسوقحسبالمهنيالتكوين
فيالمغربيةالعاملةاليدمنالفائقوتوظيف<وتدريجبانتظامالمناصب
القائمةاالجتماعيةالمشاكلشتىلتسويةصالحةتدابيروكلهاءالخا.ج
ألوسائلاستعمالعلىلمعزملتوطيدءخاصةبصفةلنرتاحوإنناءعنانا
العادياالستهالكفيتاخلالتيوالخدماتاألمتعةأثمانبحصرالكفيلة



المستوىلرفعالعملوأثناءاالقتصاديةالنهضةمدةوذلكللمواطن
.االقتصادي
الفترةهذهفيللعاملالشواثيةالطاقةاستقراريضمنأنهذاشأنومن

.األثماناضطرابمنمأمنفيفيهايكونالتي
الشعبمتناولفيتكونوبضاحموادصنعفيينكرذلكيتمولكي
.جودتهامراقبةمعاألسعارمحدودةوتكون

ءوشايوسكرهوخبزهءدقيقمنالغذائيةالمواد:هذاويشمل
وبعض>والصابونءكالدخانالعادياالستهالكوموادءوحوتءوزيت

.المالبس
تكونإنهاحيثالجميعمتناولفيلتصبحالنقلأثمانستحددكما
.العائليةتكاليفهمومعءالشواثيةوإمكانياتهمطاقاتهممعمتناسبة
فيالوجودلحيزإخراجهاالصبربفارغننتظرضروريةمساثلهذهكل
.المواطنينصالح

علىمراقبة)ابوضععنهعبرماقرأنااالجتماعيةألسياسةفصلآخروفي
.ااالوالدة
هوهذاكانإنالنسل؟تحديدتعنيهلالرقابة؟هذهمدلولهوما

رأينغفلالأنيجب»السكانالزديادمواجهتنافيءفإنناالمقصود
الرأيذوياستشارةمنبدالانهيتضحوهناءذلكفياإلسالميةالشريعة
وأحا«يثنصوصفيهاتوربهمسألةحولاالسالمعلماءمنالمستنير
يوماألممبكممباهفإنيتناسلواءااتناكحوا(ص)قولهمنهاصحيحة
حديثوفيوالتكاثرىالتناسليشجنبلءالتحديديفياالوهذاءااالقيامة
الواردةالنصوصمنذلكغيرإلىااعقيمحسناءمنخيرولودا(شوهاءأخر
فعأليعانيالمغربفإنءأخرىجهةومنءجهةمنهذاءالموضوعهذافي

التخلفمعخصوصأءأخرىبعدسنةمستفحلةديمغرافيةمشكلة
الدولةعلىيتقينأ~لهذاءبالمغربالعامالوضعيطبعالذياالقتصادي
ومنءالمشكلبتسويةالكفيلةالعمليةالوسائلفيجديأتفكرأنالمغربية
إألذلكمنشيآعلىءإسالميةدولةبصفتهاءالدولةتقدةالأنالطبيعي

•رر



شريعتناوأنخصوصأءاإلسالميةالشريعةلر«حموافقتهمنالتأكدبعد
فيالمسلمينمصالحفياالجتهادقواعدمنمعروفهوماتقررالسمحاى

المجتمعفروراتوبيناإلسالمتعاليمبينالتوفيقيمكنوهكذاعصرىكل
نهجالمغربيةالدولةعلىيحتمومماالحاضرىالوقتفيبالمغرباإلسالمي

لهيكونالذيالنسلتحديدعلىاإلقداملتالفيالعملوجوبالسبيلهذا
جريآلتدبيريخضعونالالذينالمسلمينبةالمغارففوسفيسىءأثر
وباإلضافة<االسالمية0الشرمجيةالوجهةمنسالمتهعلىاطمأنواإذاإألكهذا
تفرضهأوتجاليةاتبصفةاألمرعلىتقدمأنللدولةينبغيفالءهذاإلى

ءوالترغيب<قذعاالبوساثلذلكيكونأنينبغيبل»واالكراهالجبربطريق
.ثمارهاتؤتيفإنهااستعمالهاأحسنوإذاكثيرةوهي<والتوجيهواالرشاد،

:الماليةد_السياسة
اإلداراتلمسيرالضروريةغيراالعتماداتجميعحذفعلىنوافقإننا

وتخصيصءالمنتجةغيرالماليةاالعتما«اتحذفوكذلك»منهاالتقتيرأو
.المثمرةللقطاعاتالوسيلةبهذهالمحققالتوفر

منتقللأنشأنهامنالتيالقرضسياسةنهجعلىأيضأونوافق
وعلىءالمثمرةالميادينفياألموالوتوظيفالوفروتنميءاالستهالك
الوسائلعلىمتوفرللمراقبةواحدبجهازللمراقبةالحاليةالمصالحاستبدال
.مهاممنبهيناطبماللقيامالكافية

التعليممجانيةوقفالمصلحةمنليسأننرىءذلكوبخالف
نشرواجبمعيتنافىفهذاءوحدهمالمعوزينعلىوالعاليالثانوي
روحمعيتنافىكما»المغربيةالناشئةوترقيةءاالطاراتوتكوينءالتعليم

طالبجميعبينيساوىبأنتقضيالتيالوطنيةوالعدالةالديمقراطية
التعليممجانيةإلغاءشأنمنوليس<والعاليالثانويالتعليمورؤاد»العلم
لهامابسببغيرهاعلىممتازةطبقةيخلقأنإألوالعاليةالثانويةمرحلتيهفي
شأنمنفإن»هذاإلىوباإلضافة.التعليممصاريفأداءعلىقدرةمن
المصاريففياالقتصادبدعوىوذلك_اثياالبتاغيرالتعليممجانيةإلغاء
.الشعبفيوالتذمراالتتتياءيخلقأن_ءالعامة

ررر



يعادبأننطالبفإنناوترخيصهالخرءالتعليمتشجيعنحبذكناوإذا
خاضعأيبقىالحتىءالدولةطرفمنلهالمبذولةالصاعدةنظامفيالنظر

الدائمةالمراقبةتحتوضعهمنهذافيبدوالواالحتكارىءلالستغالل
.المجدية
محكمنظامعلىقائمأيكونأنفيجبالخاصةالعيا«اتإنشاءأما
غيرمنالعياداتهذهأصحابيكونأنونرى»استغاللكلالواحفييمنع

داخلاستغاللأيعلىيقدمواالحتىالعموميةالصحةمعالموظفين
وهذاءللدولةملكهومماوغيرهاوالمواداأل«ويةاستخدامأوالمستشفيات

نظاماتخاذوأما.بالمغربالمستشفياتمنكثيرفييالحظماأسفبكل
»للعدالةمطابقألجعلهمراجعتههيكانتفإنبهيقصدمانفهمفلمجباثي
منتعدالضرائبفداحةأنذلكءعليهنوافقفإنناالمواطنينضروراتوكناء
المبالغحيثمنسواءءالشعبفيواالستياءوالتذمر»التشكيعواملأكبر
المعاملةسوحيثمنأوالمواطنينعلىالجباياتسياسةتفرضهاالتي
التعجيليجبومما.األداءعنيعجزونالذينبةالمغارمنكثيريلقاهاالتي
وطأةأشدهوبماالتزنيبمحرضتالتيالفالحيةالضريبةفيالنظرإعادةءبه
أساسعلىالءالضريبةهذهتنظيممنبدفال<الفالحينعلىمنه

تكاليفهمراعاةومنءالتزنيبعهدفياألمركانكماءاالنتاجبل»المساحة
الصابةنتائجمعهاتقلاثحجومنلهيتعرضونوماءالفالحينوضرورات
وكذلكءهيكماالمجحفةمتيةالفالبالضريبةاالحتفاظأماءالفالحية
ماوهوالتدبيرىوسوءالسياسةفسادمنفإنهالمباشرالضرائبمنبغيرها
لفداحةحقبغيرالخاضعينالمواطنينبيناليومالسائداالستياءيسبب

.والعدالةءواألنصافءالرفقوسياسةتتنافىالتيوالجباياتالضرائب
:المشتركةاألوروبيةالسوق__
المجموعةمحمنتظمةعالقاتإقامةفيالمغربإليهيتجهمافؤيدإننا

رؤوسمصادرأهممنمصدر_قيلكما_ألنهاوذلكاألوروبيةاالقتصادية
»والمعدنيالفالحيإلنتاجنامنفذأنهاكما»الغزةواإلطاراتاألموال
الالمجموبعةتلكمحبعالقاتالمغربوارتباط.العاملةاليدمنولفاثضنا

•رر



الدولبقيةمحوالتجاريةاالقتصاديةالصلةحسنعلىالمحافظةمحيتنافى
.الصديقة
السياساتلتنسيقءالوقتنفسفيءالمبذولةالجهودنحبذكما
.العربيبالمغربخاصةاقتصاديةمجموعةتكوينيتمريثماالصناعية
ماوإنءالملكيةالتوجيهيةالمذكرةمحتوياتفيرأيناباختصارهءهذا
وحرصناءالعامالصالحيمليهاإنماواقتراحاتمالحظاتمنبهلناأوحت
فيجمةومصاعبشاذةأو~عمنتعانيانهمماوا~مةالبالدإخراجعلى
.الحياةميادينشتى

سميتالتيالملكيةالماكرةعلىمحامأحكمأنحكمأنأردناإذاولكن
فيواتجاهاتوتوجيهات<عريضةخطوطعنعبارةنواهافإننابالتوجيهية
الحدبربامجكلهذلكمنيتألفأنيمكنأنهعلىءأخرىدونميادين
والتعاوناالئتالفنطاقفيمشتركلعملومنهاجأعمدةيكوناألياألدنى
.المنشودينالوطنيين

االستشاراتضوءعلىءالملكيةالمذكرةمحتوياتفيالنظروبإعادة
لتصبحوذلكءالمغربيةوالشخصياتوالهيشاتاألحزابمختلفمعاألخيرة
ماأولبزنامجأتكونأنيمكناألملفيهيمماوأكمل<وأشملأوسع
يصيربحثالجمعبرنامجولكنهءمعينةبهيشةخاصأليسأنهبهيمتاز
ءالطيبواالستعدادءالحسنةاالرادةذويساثرحولهيلتفبأنجديرأ
ءوالوطنيةءاالخالصرحالمنوالتعاوناالئتالففيالصادقةوالرغبة
.والبناء

أننرتشيأنناإلىهنانشرلمإذاتامأالملكيةكرةالمبذفيرأينايكونوال
:منفينمحتوياتهاترتب
التحيناتبإدخاليعجلأنتطبيقهاشأنمنيكونمستعجلةتدابير_1

حياةمنمختلفةجوانبوعلىءالبالدفيالعامالوضحعلىالضرورية
منعمومأالمواطنونعليهماأنذلكءوالباديةالحاضرةفيالثمعب
بأنأالعامالرأيإلشعارالعملفيالسرعةيتطلب»واستياءوتذمر،ءقلق
نتيجةتتحسنفعألاخذتقدا~حوالوءنءجديدالمغربفيحدثقد



ءالثقةانبثاقعلىبطبيعتهيشجنالذياألمرءالجديدالحدثهذا
»سياسيأجؤأالبالدفي_فورأ_فيخلقالنفوسفيوالتفاؤلءواالطمشنان
ءالمبتغىلالصالحالمرسومةالخطةصالحفيكالهمامعنويأووضعأ
الجديدالبرنامجلتطبيقبالنسبةاالنتظارطولأنفنؤبكأوضوحأرأيناونزيد
واليأسالخيبةإلىيؤديإنماءبأثارالشعبوإلحساسءنتائجهولظهور
.اللهقدرالوالنكسة

ءالزمنمنعواملبعدةرهنأتطبيقهايكونالتي:الجوهريةاإلصالحات_2
علىتغييرأستدخلإصالحاتبطبيعتهاوهيءواالطاراتءواألموال
هذهتسبقأنيجبولهذاءيطولقدأجلفيولكنءالراهنةعاألوف

_فورأ_ا~تجعلومفيدةسريعةإصالحاتالجوهريةاإلصالحات
ءوالتجديدوالتنظيموالبناءاإلصالحمنجايأعهدبقيامالشعورقوي

أنيمكنفيماوحزمجذمناألمريتطلبهماوبكلءوالتصحيحوالتقويم
.والمعنويالحتياالنقاذبعمليةندعره

:الخاتمأ
المشاكلوحلءالمصاعبوإزالة»عاألوفتصحيحأنفيجدالال
ءسليمصائبتفكيرإلىيحتاجبل0واليسيربالسهلليساألمةتعانيهاالتي
الدواءتطبيقفيوإقداموجرأة»الدفينالداءتشخيصفيوشجاعةوخبرة
الشعبيةوتعبةءكرهأأوطوعأ،،الجميعيبذلهاجسيمةوتضحية<الناجع
.المواطنينمنأحدعنهايشذ

واإلمكانياتوالثرواتالطاقاتمنكثيرعلىيتوفيالذيشعبناوإن
معدكةفيتضحياتمنمنهيطلبماكلجديدمنيبذلأنعلىلقادر
المغربفيمواتيةظروفبخلقالتعجيلعلىحتمنأيتوقفهذاولكنءالبناء

إألهذاإلىسبيلوالءوبلبلةتوتركلمنسليمسياسيجقوبإيجاد
فيوالفعاليةوالجذرية<بالجايةتتصفجديدةسياسةنهجعلىباإلقدام
قويةديمقراطيةنطاقفي»هذاتحققفإذا،وأساليبهاءووساثلها<أهدافها
بجاللةبقيادة»المغربيالشعبأنالمؤكدفمنءالجميعمنمحترمة
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ءاألكفاءالمخلصينبجالالرمنالمختارةالصفوةحولهومنالثانيالحسن
العيشووجهته،الحقواثد.األمامإلىقدمأسيسيرالمجددينوالمصلحين
بةالمغارمنالرجالهمةعلىهذاومامزدهو،ناهضوطنفيالكريم
توجيهفيالتوفيقكاملالملكلجاللةنرجواللهومنمتعذر،والبممتنع
زاهرءمشوقمستقبلفياآلمالتحقيقنحوقاصدةوجهةوشعبهاالبالد
.والحريةء<والعدل»الحقوايةتحتاألمةفيهتسعد

الديمقراطيالدستورحزبعن6965أبويل26:فيالرباط
العاماألمين

الوزانيحسنمحمد



1972بنابر655هذكر

69(2يناير65فاس
ووفقهاللهنصرالثانيالحسنالمعظمالملكالجالألصاحب

العامرالملكيالنصر
الرباط

الجاللةصاحب
أنالديمقراطيالدستورحزبعنوبالنيابةنفسيعنباألصالةيشرفني

تفضلتمماواختصاربصراحةتتضمنالتيالوثيقةالشريفجنابكمإلىأرفع
وكيفيةالداخليةعاألوففينظرناوجهةوهوءمنيبطلبه_مشكورين_

معاالتصاالتنطاقفيوذلك»جمعاهاألمةيرضيبماوإصالحهاتغييرها
.البالدفيالرأيذوي

خطابكمفيوردبماأهنكمأنشيآكلقبلجاللتكمليواسمحوا
والتزالكانتالملكيةأنمن1972يناير66ذكرىفيالشعبإلىالكريم
بواجبكمالقيامعلىالعزمموطدونوأنكم»وللشعبالشعبومعبالشعب
كليمكنالذيالوطنياالئتالفطريقفيالسيرمواصلةوهواألساسي
مصممونهذاأجلمنوأنكمالعزيز<الوطنصالحفيهلماالعملمنمواطن
وتعبئة»القوىوتكتيلالصفوفوتوحيد0والشملالكلمةجمععلى

لألمةليكوناآلجالأقربفيستعلنونهالذيالبرنامجوحولحولكمالطاقات
الجديدالعهدفيبغضلهالشعبوليتمكن0المنشودةاالنطالقنقطة
ا~كةوخوضموفقةفعالةمواجهةالعصرمشاكلمواجهةمنالمنتظر
والفقر.والجوعالجهلوضد<والتنميةالتقدميةسبيلفيالكبرى
هامةنقطةعلىنظرنإالتقتصروجهةعنبإيجازالمعبرةالوثيقةوانهذا

لماللمواالنعا~الهفالىالدعرهه11



والسيرءعاألوفأزمةمنبالبالدوبجللخرالعملنطاقفيوحاسمةوحساسة
الجذريواإلصالحءالجوهريوالتجديدءاألساسيالتغييرطريقفيبها

قدرال،معرفةالبالدستظلكماءفسادهاعلىاألوضاعستظلبدونهالذي
.آخرهاوإلأولهايعلمالوهزاتثوراتمنعقباهتحمااللماءالله

يطلبلمإذءالكلمةبمعنىبرنامجأيالوثيقةفينعرضلمءوبعبارة
فيوالسيرحتمأبهالبدءنرىماواختصارأمانةبكلبسطناوانماءهذامنا

»يصلحهابماعاألوفعالجمنمفووإلمناصالإذءلزومأواتجاههنطاقه
هذهإلىالمؤديالطريقمعالممحرضناهوفيماءيرضيهابمااألمةانقاذومن

.والمبتغياتالغايات
مشفوبمةءواالمتنانالشكوعباراتأسمىبقبولجاللتكموتفضلوا

.والسالمءورمحايتهاللهحفظفيودمتمواإلجاللالوفاءعواطفبأخلص

الديمقراطيالدستورحزبعن
العاماألمين

الوزانيحسنمحمد



المذكره

انحىالهضهاهئأزم
نصرالملكجاللةأنجديدمنلهيتأكدعندماحقاناحليزالموءإن
التأزمحيثمنلداخلي0الوضحبحقيقةالشعوريكونماأقوىيثمعرالله

قدرا(اليؤديأنمنخوفاواالنزعاجالقلقإلىيدمحوأصبحبحيثوا~ج
جاللتهبأنيتيقنعندمارأكثناحليزالموءإنبلءعقباهتحمدالماإلىااالله
الخطيرالوضحويواجهبحزماألمريأخذأنعلى<ذلكإزاءالعزمجددقد

الخالصلطريقوسلوكأاالنقاذلوسيلةالتماسأومجديةوجديةفعليةمواجهة
أدركتههذاكلءوتضحيةوثمنجهدمنتطلبومهما،للداءواستثماال
السياسياالتصالأثناءجاللتهبهتفضلالذيالقيمالحديثفيولمسته
~ححيثالملكيبالديوان6972سنةينايرعاشرمساءبهحظيةالذي
الملكيةمنيجعلأنعلىالعزمموطدااانه:بقولهودلقلفيماجاللتهلي

إلىخطابهفيجاللتهأعلنالذيالبرنامجعنوانوهوااجمهوريةأحسن
نهايةفيأسابيعبعدلهاسيعلنهأنه6972يناير66ذكرىيوماألمة

.البالدفيالوأيذويمحاإلتصاالت
أنإال_طريقةوأسلموجهأحسنعلىتحققإن_هذاشأنمنوليس

وماالمغرب؟ييرأينإلى:مكاذكلفيالمواطنينلتاؤلنهائياحدأيضر
الدواء؟هووماالداء؟أين:أخرىبعبارةأوالعمل؟
وأمبحالحالو~جالوضعتفاقمكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي

باالنفجار.بهدد
نحن_عليناليفرضانوحالناوضعنامثلفيواألمانةاإلخالصفإنلهذا
بكليكنلمانوغيرباأنفسنانصارحأن_السواءعلىوالمسؤولينالمواطنين
عنهاالتغاضياإلمكانفييبقلمالتيالحقائقببعضاألقلفعلىالحقيقة



أهباءنكوذأنجميعأعلينايجبوهكذا،األسبابمنلسببكتمانهاأو
علىإلتدامباولوومجتمعأ(ااادولةااالمريضااالرجلبعالجفنعجلأنفسنا
.الوسيلةتبررالغاية:بالقاعدةعمألاالقتضاءعندالجراحيةالعملية

الذيالعضالالداءاذهيبهايجهرأنينبغيالتيالحقائقوأولى
هذاويتمل0منازعبدوزوسياسيأمعنويأبلفقطماديأليىالمغربيشكوه
جاعألالبالدعلىاليومحتىويخيمخيوالذيالمهولالكبيرالنرغفي

منفهوحوارأهياناينهماكاذإذوحتىأخر،وادنيواألمةوادفيالدولة
الفرغذلكبخطأكرتعراألمةيجعلومما.الصمبحواريمىمانوع

ومحرومةورضاهاإرادتهابغيروميرةشؤونهاتدبيرعنمبعدةأنهااعتقادها
:بعضهمقال<والتأييدبالتقديرجديرةوسياسيةحكوميةقيادةمن

أذشرطإألبانجامهااالحتفاظتتطيعالالتيالقائدةالعلقةااإذ
التغييرعنتمتنعأذشرطإالتدومأنيمكنالوالتيالعملعنتحجم
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمايرقعلىتقدرالوالتي

.ااالتاريخمنممحاللباالعليهالمحكومالصاعدةلألجيال

دماءدد«(ء4«ءىأ»ذ6ء)5ذ»»0ء)»ءمأ«»دد0ءا»0ذ«دد(هآ0أدء»ه0«´»«
1»ءدهأاأهه00ءهءهددم.»أ«دذ»«ء«»أءه4»ء»»«´>و1«ء»ه0أاأهه00
4ء»0ءمدهاء0.دءى«»»5أ»6ادءاءهمهءاطأ«»4ءدءام«ه»اد««د»»هآ4دء
ر.ررمرم.رم.مردروررررممرررر_رمر-ر_مرم.ررررر.رر_رم.مر_م

»«ا0.دءا)دءء«ءه4«06»0ءء«5دأمء»)أ«كة4ءادذاا´(.´اءممأه

المعومييتةالملكييتةوسالتة
فيالملكياتمنغيرهاتشببهالالمغربيةالملكيةأنفيهشكالمما
األمةبيعةعلىقائمةملكيةبكونهاعنهاتختلففهيوالحاضوءالماضي

بظابعيطبعهاأنشأنهمنممافيهاوالواعيةالمسيرةالطبقةطليعتهاوفي
الشعبتمسكمنهذاعلىأدلوال.وبالشعبالشعبمنفهيءشعبي
القوميالكيانلوجودوضمانكرمزاتخذهاإذاالستعمارعهدفيبها

ذلكعلىأدلوالءالقربيةوالسيادةالوطنيةللوحدةوكتحسيدواستمراره
التحررسبيلفيالكفاحزمنوقضيتهبالشعبالملكتمسكمنأيضأ

164



وفيأثارهاالتياالنطالقةفيواضحبشكلهذاكلبرزوقاءواالستقالل
ومنءبغاس6934فيالوطنيةالدكةمنالملكيةموقففجرهاالتيالطاقة
6953فياالستعمارمؤامرةومنء6949سنةباالستقاللالمطالبةحدكة
الظروفهذهكلففيء6956فياالستقاللبإعالناألزمةحلومن

وتضافركلوتناصرتماسكفيالكبرىالوطنيةالحقيقةتجلتوالمناسبات
واالستمرارىالوجودعلىومحافظةءالكيانعندفاعأوالعرشالشعبمن

فيوالشعبالملكثورةباسموتضحيةونضاألءوالسيادةللوحدةوصيانة
يوماألمةجاللته´مخاطبأصدحكلهلهذاوتوضيحأ.والخالصاالنقاذسبيل
نفسهافرضأبدأتحاوللمالبالدهذهفيالملكيةااإن:6972يناير66

قدوالشعبالملكيةأنكماءالشعبعلىالضغطمننوعأيبممارسة
.كأ(امثتواحدأمصيرأدائمأوتقاسمامستمرانسجامفيعاشا

أوالبناءعهدفييكونأنيجبكماءالكفاحعهدفيذلككان
هذاكلممثألواالنحرافالتخلفوضدءوالتعفنالفسادضداألكبرالجهاد
واالفالتأزمتهامنالخر«جأمريجعلمماءالبالدفيالقائمةعاألوففن
~كةلخوضجديدمنوالشعبالملكبالتحامومنوطأرهنأخطرهامن

منبيضاءباردةبثورة.عليهنصطلحماهيجديدةثورةباسماإلصالح
وتقومءاليومالبناءةرسالتهاالملكيةتؤديأنينبغيمجالهاففيءاألعلى
<الكبرىاالهدافتحقيقنحوومعهبالشعبسائرةالطالئعيبدورها
حدوأبعدغورأعمقإلىواإلصالحالتجديدفيلألمةالقصرىوالمطامح
.فياإلمكان
منالمختارةوالصفوةءالواعيةالنخبةتلتفأننرىهذاأجلومن
حولوالتضحيةوالكغاحواالقتدارهواالستقامةءواإلصالحاإلخالصرجال
البعيدةاإلصالحيةالمسيرةوقطعءالكبرىالوطنيةاالنطالقةلبدءالبالدملك
للثورةترسمالتيالمثلىالجديدةالقيادةعلىالبالدتتوفروبذلك»المدى

_فيهذا.المتوخاةأهدافهانحوبهاوتنطلقطريقهاالمصلحةالصالحة
تحمدالماوتالفيءاألزمةمنللخر«جسواهطريقوالءالطريقهو~رأينا
.عقا»



األعلىمنالباردةالثورة
د_)9ءهأ)«اههههاأه»)مه6ء6»اا0(ا

حافيومصلحةصالحةثورة_اسمهايدلكما_انهابها؟نعنيفماذا
والالقوةتستعملالأيعنيفةغيرثورةفهي<ووبماثلهاأهدافهاوفي<ذاتها

لبلوغوالتشريحوالتنظيموالسياسةالسلمعلىتقومبلءالسالحتستخدم
الدولةمجاالتجميعفيوالتخلفالفسادعلىثورةفهيءغاياتها
نظامعلىوقاثمة»محيختفكيرعنمنبعثةفهيالصفةوبهذهءوالمجتمع
الجديدةالسياسةفهياألساسهذاوعلىءصالحةقيا«ةومقردةءمحكم
البالدفيهتتخبطمماالخالصومدكةءاالنقاذعمليةتتطلبهاالتيالكبرى
مدينأالمغربكانفإذاوأخطار.وأزماتءوأهوالمشاكلمناالستقاللمنذ

فيوالبناءباإلصالحمدينأيكونأنفيجبوالشعبالملكلثورةباالستقالل
الثورةهيومكملةمواصلةثورةفيالخالدةالثورةهذهالمتداداالستقاللعهد
ممالحوحكمعصريةجديذةدولةخلقإلىتهدفهالتياألعلىمنالباردة
.واالرتقاءالتجديددائمومجتمع<سليممنظمواقتصادءرشيا

انتشاليهمرمحله
بمرحلةالمرورمنايعطلبالمغربفياإلصالحمنجديلعصرفتحان
ءالبالدفيإقامتهيرادالذيالجايأالرفعإلىالحاضرالوضعمنانتقالية
فيهتخلقوقتأتقتضيبلاإلنجازالسريعةبالعمليةليستاالنتقالوعملية
الهدمأمحمالفيهوتباشر»تمهيداتفيهوتحققءوساثلفيهوتهيأظروف
لمرجلةفا.والتطبيقالتنفيذموضعاإلصالحاتشتىفيهوتوضعءوالبناء

اإلصالحيةبالثورةللقيامضروريةللتمديدقابلبأجلالمحدوداالنتقالية
.الجديدادلعهافيوتربامجكسياسةاألعلىمنالباردة

النفسيةالهزة
ءا~)ءهد).اءه515(ء««ذ«

نيالفيةالهزةإحدا~:االنتقاليةالمرحلةنيبهالبدءيبنيومما

>>~



تحقيقيمكنالهذابدونإذالنفوسفيوالثقةوالحماسلألملبعثأالشعب
ءالشعبيالتجاوبمنمحيحأساسعلىاألعلىمناإلصالحيةالثورة

ءاإلراداتيوحأانهذاشأنفمنءالوطنيةوالتعبئة<اإلجماعيوالتأييد
التنظيم-كةسبيلفيالصفوفويرصصءالقوىويكتل»الهممويشد

.األعلىمنالباردةالثورةنطاقضمنواإلصالحوالتجديد
الجوتصفيةشأنهامنوإجراءاتتدابيرتتخذالنفسيةالهزةولخلق
~كةالمالئمةالظروفوإيجادالمياسيالجهازوتطهيرءالمعنوي
.واإلصالحالتجديد

الوطنيالتكتل
واتحادءشعبيتكتلبقياميمتازأنينبغبيواإلصالئحالتجديد~ان
الفسادضدالكبرىالحاسمةالمدكةخوضأجلمنسياسيواثتالشقومي

.والتخلف
وفرالجميعبهيلتزموطنيميشاةأساسعلىذلكيتحققأنونرى
منيعرضأنيمكنالميثاقوهذاءوغيرهاالسياسيةالمنظماتالطليعة
يصبحأنالميثاقبهذاويجدر.بوضعهإليهايعهدأنأوعليهاالملكجاللة
وتوجيهات»وقيمءافوأهل»مبادىءمنيتضحنهلماجمعاهاألمةميثاق

توفققوميةوإيديولوجيةسياسيةفلسفةباعتبارهاالجميعبها)خذواختيارات
عصرهوالذيالعصرمتطلباتوبينالقوميالتراثوتقطيدأصولبين

.واالجتماعيةوالسياسيةالفكريةوالثوراتاإليديولوجيات
العقيدةمنمتينأساسعلىالجديدالوطنيالتكتليشادومكذا
.الشاملالقوميوالسلوككةالعثتالسياسية

المغربيالقوميالتصالح
)1«8ءءهأادأاأءه«ءه17أا«ءا«ده7د«اءدأ«ءه

األنكارعلىللقضاءوسيلةبكلالعمليبنيذلكإلىوباإلمانة
بعمهميحاولالتيالعمريةوا~كات<انيةاالنعريماتواكالبداهة

•رر



فهذهءحولهاوالباديةالحاضرةفياألمةعناصربعضوتكتيلءإليهاالدعوة
فيعليهاالقضاءيجبالمقنعةأوالسافرةوالعنصريةالطاثغيةالدعوات
النعراتمحبقاؤهيتفقالالذيالوطنيالكيانوسالمةلوحدةصونأالمهد

ءوالفوضىالفتنةلنيرانوالمشعلةوالضغاثنلألحقادالمثيرةوالعصبيات
.واالنفصالاالنعزالإلىاستقباألأوآنأوالمؤديةءاألمةلعناصروالمفرقة
وفينطاقأوسحعلىالوطنيةلنصالحةباالقياميجباألخطارلهذهودردأ

الشعوروينتثمرءالمواطنينجميعبينالوطنياالخاءيسودحتىاالعماق
بينسواءهذايتحققأنويجب.بينهمالسياسيالوعيويعمالقومي
جميعبتعبئةإألإليهسبيلوالءوالجماعاتاألفرادبينأووالهيشاتاألحزاب
ضدكةالمهتتخذأنويتحتمءواألمةالدولةوطاقاتوإمكانياتوساثل

بلءجماعةأوأحامنهيستثنىالمقدسجهادشكلالبغيضةالعنصرية
بهاالمسواعتباراألمةوكيانالبالدوحدةلصيانةقانونيصدرأنيجب
القانونبواسطةالزجراإلىوباإلضافة.العقاببأشدعليهايعاقبجريمة
واالرشادالتوحيهوعلىءللناشئةبالنيةالتربيةعلىاالعتما«يجبالخاص
بأكثرومزودأءتنظيمأحسنمنظمأيكونأنيجبهذاوكل»لغيرهمبالنسبة
.الرجالوأصلحبأخلصومينرأالوسائل

الحكمأداةإصالح
بالرغمالحظسيئةكانتقداالستقاللعهافيالحكوميةالتجاربإن
لتلكحديوضحوحتىءالميادينمختلففيانجازاتمنعهدنافيتمعما

منصالحةوطنيةبحكومةالبالدتزويديجبالجديدالعهدفيالتجارب
إليهندعرفتثناماوهذاءالمغربفيسابقمثالغيرعلىأيجديدطراز

رفعهاالتيالسياسيةالمذكرةتاريخوهو6965لم20/4منذبهونطالب
.اللهنصرهالملكجاللةإلىحزبنا

:قلناحيثالمذكرةفيبسطناهأنسبقماالحكومةبتلكونعني
عندناالمألوفةالحكوماتأسلوبأنعلىالبرهانتلوالبرهانقاما(لقد
واضحةبكيفيةوسثمملقدالشعبأنكماومهنىءحسأعقيمأسلوب
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اليوميطالبأمبحولهذا0والسياسةالحكمفيالفاشلةالتجاربومحسوسة
.السياسةوأساليبالحكممناهجفيبالتجديدمضىمماأكر

ءد´()ء((ادهءه»ه(»هجديدنوعمنالحكومةتكوزأذنرا»ما)افأول
.اآلكحتىمعهودغيرشكلعلىتكونأنأي

شطرينذاتالجديدالنوعمنالحكومةتكوزأكنرتيااوهكذا
د»ءم)ه6ء0دء)أ(«مدء«»أ)أاهبارزةسياميةشخصياتمنيتألفأحدهما

ونو_رر.ممرم.رم

أ_)دء»ءادأهءال9ء6أءءده»ه4والتفكيرءبالرأيوزاراتهاتمطلع
ءءاءه~أامه0.(«

يتولوذأكفاءفنيينمناالنييتأفكماأ_)ء»ء)دأهء(أ)»ءهه(ه
التيبر.وزارات

منوالتفكيرالرأيهماأساسيينعمرينعلىالحكومةتتوفروبهذا
للحكومةكذلكتتوفرأكوينبغي0أخرىجهةمنوالتديروالقيةجهة

ومجددينمملحينرجالمنتتألفوأذ0والمؤوليةاللطة
رررم__رر.ر_رم

جذريأالدوألإصالح
شكألالدولةجهازإمالح0الجديدةالحكومةلهتعملماطليعةوني
الفظإعادةهذافيويدخل)9ه)ء0ءا«4دءاددء»»)ءمه4ء2́1(>«)وجوهرأ
العجزعناصرمنكلهاإلداريالجهازوتطهيرالعموميةالوظنةقانوذفي

الفادأنرعوكل0والرشوة0)6ءم(ء_دأاهوالمحسويةأ(ء_ا(ء)أ»ءه
والجزئياتالتفاعيلنيالدخولغيرومن0اإلدارةرحابفيواالنحراف

(ءاااه)ء»)اااالذابةااعمليةيستهدفأذيجبالمنشرأاإلمالرأذإلىنشير
منتكوزعصريةمغربيةوطنيةدولةنصنعحتىمعنىمنألكلمةنيمابكل
بأكجديرةيجعلهاماالقمرىوالفعالية،القويموالتسيير.والحكمالطام
العلمعصرهوالذيالعمرهذافيالدولةعليهتكوزأذيجبلماماألتعد

•وم



المشاكلومواجهةالعامةالشؤونتدبيرفيوالفعاليأوالوعةوالتكنولوجية
باالنقالبالتعجيليحتمومما.اليوملمجتمعوالمعقدةالعويصة
وأداةاالستعمارعهدصنيعةأنهاالمغربيةالدولةوأساليبهألجهزةاإلصالحي

أنظمتهامنكثيرفيفهيءوسياستهوسيطريهاحتاللهسبيلفيمسخرةكانت
أنهاكما.والسيادةاالستقاللعهدفيالوطنيللحكممالثمةمخيووشؤونها
منكثيرأوأنخصوصأءالدخيلاألجنبيبالطابعمطبوعةالتزالذلكبسبب

محوسيرهاوضعهافيمتالئمةدولةفهيءمتفريجةمنوبيةأوأجنبيةمحناصرها
ممثآلالوطنيالكيانمعمتالئمةهيمماأكثرالمغربفياألجنبيبجودالو
و«ولةاليومدولةبينكبيربغرقاالنسانيشعرقلماولهذاءالمغربيةاألمةفي

وانهذاءاألعينعناختفتأنبعدمعهاممتدةبقيتالحمايةكأناألمس
سالحأوأمضىأقوىتكوندولةإقامةلتتطلبوالتنميةوالتجديدالبناء~كة
.الكبرىكةالمهلهذه

التشريهامجعهمر
المؤسفومناالستعمار،عهدعنتشريعهمعظمكذلكالمغربورث

بقيبحيثالمربجوةبالكيفيةتتملموالتنقيحوالتطهيرالمراجعةعمليةأن
وسياستهاألجنبيالحكممصلحةتخدمكانتقوانينعلىمشتمألتشريعنا
الوطنيينعلىتطبقكانتقوانينهذافيوتدخل»القمعيةوخطتهالتعسفية

الحكمتحتاليوممحليهمتطبقالتزالوهيوزجرأقمعأالحمايةعهدفي
نظامعلىالمحافظةباسمهذاتعملبلءاالستقاللعهدفيالوطني
ولسنا»عهدهافياليومنعيشكأنناوعالنيةصراحةوسالمتهاوأمنهاالحماية
القوانينبعضبصيغةحتىواالحتفاظالغريبالتناقضهذاسببنفهم

.االستعمارية

التقشفهسياسة
بالنفقاتترهقهأولمتهفإنهذاومحفقيرىمتخلفبلدالمغربإن
كثيرينفقاألمةأموالأنيالحظفمماالتسييرهمجالفيخصوصأالباهظة

مم_



كثيرأيتلفوهذاوتبذيرىإسرافبكلبلءسخاءبكلالدولةسيرعلىمنها
1اءامء»هه4أ_6»اإلداريالتضخمبسببوالخارجالداخلفياألموالمن
التالعبإنثمه««))(ءىأ)دء»مالزائفالنفوذسياسةوباسمأا«»)دأءهلم

الوسائلبشتىعليهاواالستيالءوتحويلهااختالسهاعلىوالتحايلباألموال
كلفيمعروفونوأصحابهاالنهار<وضحفيكالشمسباديةأمووواألساليب

وغيرمفضوحوكسبمكشوفثراءمنوجيزأمدفيعليهأصبحوابمامكان
فيفونيتصرإنهمبلءوالعائليةالخاصةحياتهمفيوبأخورغد»مشروع
إلىيؤديهذاوكلءوالمتاجرينوالمقامرينالسماسرةتصرفمناصبهم
والحفالتواألسفار،التنقالتفييفعلونكماءالدولةأموالإتالف

لهذاحدوضعوجبلهذا.والعامالخاصيعرفهمماهذاوغيروالضيافأت
العامةالمصالحخدمةفيوتستعملالضائعةاألموالتتوفرحتىوفعليأنهائيأ
تصميموضعيتحتمذلكإلىوللوصول.اإلصالحمخططاتتنفيذوفي

وإسرافتبذيركلعلىللقضاءوصرامةحزمبكلوتطبيقهالتقشفلسياسة
فيالعامالصالحفيوتنفقالعامةالماليةتصانوبهذا•واختالسوإتألفه
.وإصالحوتنظيموتسييرهتجهيز

ثوةالكىالقضاء
المشروحغيرواالثراء

جميععلىفيهاالرشوةانتشارالدولةأمراضوأخطرأعظممن
الوظيفةحسابعلىالحرامللكسبوالنفوذالسلطةواستغاللالمستويات
أوسععلىالتطهيربسياسةإآلكلههذاعلىالقضاءإلىميبلوالءالعمومية
كيفماأحدمحاباةوالمراعاةدونوقسوةشدةبكلنشينالمزوأخذءنطاق
.للجمعبالنسبةثابتينواالنصافالعدليكونحتىكان

حسابعلىأثرواالذينالمختلسينتجاهاألمريكونأنيجبوكذلك
أوكلمتهاالعدالةفيهمتقولأنيجباستثناءأيدونجميعأفهؤالءالدولة
وعمألعقألمحيحلببالجميعمحاكماتتعذرتإذافيمااألقلعلى
فيكانتانوذووهمهمالمشروعةغيرمكاهبهمجميعمنيجردواأنيجب

•.ر



كلامتيازاتمنوغيرهالياسيةواالمدنيةالحقوقمنيحرمواوأنأسماشهم؟
عدمباسموبميأكلههذاإمحالنمعمعينةلمدةأوالحياةمدىامامواطن

.الوطنياالستحقات

ا_طرسياسة
ءشؤونهلتسييراألطرمنكثيرإلىالحاجةأشلفيمايزالالمغربإن
اآلطراستيرادإلىمضطرأمايزالهذاأجلومنالمنثمودحباإلصثوالقيام
تعرضهكماباهظةنفقاتتكلفهوهيءإليهاالحاجةتأمحوالتياألجنبية
وللتوفر»هذاكلولتالفي.قصدبالأوقصدعن(السابوطاج)منألنوع
يجبالمغريةومشاكلصعوباتعلىبهاللتغلبصالحةمغربيةأطرعلى
الداخلفياألطرتكوينلمسألةوأجدىأعظماهتمامأتعيرأنالدولةعلى

ومناعمسقطنطاقأوسععلىومثمرةومحكمةمنظمةبصفةوذلكوالخارج
تكوينعلىاإلقبالفيالترغيبسياسةوسلوكابتكاريتحتمهذاأجل

السياسةهذهوساثلومن.المغربيةالشابةالعناصرطرفمناالطارات
مساعداتمنوتمكينهضماناتواعطاؤهالموظفوضعيةتحسين

الفنيالموظفتسويةينبغياألطربعضيخصوفيماءشتىومشجعات
دونهأوالتكوينحيثمنمستواهفييكونربماالذياألجنبيمحالمنوبي
الفنيةاألطرمنكثيرأيبعدماوهذاءواالمتيازاتاألجرفييفوقههذاومع

الخاصالقطاعفيأوالحادجفيالعملإلىويصرفهااإلدارةعنالمغربية
.بالدانيل
ويبذلوخاربجأداخألنطاقأوسععلىينظمأنفيجباألطرتكوينأما

نحوهاالتجاهعلىللشبابحافزأهذايكونحتىإليهيحتاجماكلسبيلهفي
.بحماسيكنلمإنتياحواتباختيار

فيالعاملةالمغربيةاألطرلجلبالعمليجبذلكإلىوباإلضافة
تعدأنيجببل»بسهبرلةيتأتىالماوهذاءالداخلفيحتىأوبجالخار
وهذاءعليهاباإلقبالجديرةتكونحتىنفسهابالوظيفةيتعلقمماومماثله
ا.طرتعبئةأيضأفيهاويدخلءأنفأإليهاالمشارالترغيبسياسةفييدخل

•رر



اإلصالحمنجدياعهدوفتحءالبالدفيعاألوفتغييرنتيجةاختياريةتعبئة
الثورةباسميتحققأنيمكنماهوأوءالمدىوالبعيدالكاملالجذري

العهدظلفيصالحةوطنيةحكومةوقيامءاألعلىمنةالباريهاإلصالحية
.الجديد

ويحيءعقدهاالنفوسمنينزعأنكلههذاشأنمنأنونرى
ويشجعها<الشابةالطاقاتمنكثيرأويفجرءفيهاوالثقةواألملالخماس
األهدافأجلمنوالتعبئةاالنطالقةعلىويبعثهاوالتضحيةالبذلر«حعلى

للمغربوبرنامجكسياسةاألعلىمنالباردةاإلصالحيةللثورةالواضحة
الملكلجاللةالساميةالقيادةتحتاألنمنذيخلقأنيجبالذيالجديد
الكختارةالواعيةوالصفوة»المخلصةالمؤمنةالنخبةحولهومنءاللهوفقه
.ومجتمعأدولةالوطنفيوالتجديداإلصالحرجالمن

الحكمشورى

حلنحوانساقالديمقراطيةبتجربتهالقيامألمغرباعتزمعندما
فيهاالنيابيةالحياةنظامفاقتبسالغربلدولاألعمىالتقليدوهوالسهولة
أزمةيعانيقصيرغيرأمدمنذكانالنظامهذاأنحينفيءعالتهعلى
مقلدينمجردسلوكنافيكنافقد»نفسهااألصليةمواطنهفيوخطيرةشديدة
وانءمتخلفبلدانناندر~ولموابتكارهاجتهادكلعنالعاجزونيفعلكما
الواقعهوكمامتأخربمجتمعيصلحالاألوروبيبالمجتمعيصلحكانما
ديمقراطيأيحكمبأنتقضيبلدكلمصلحةوانءالمتخلفالعالمفي

.وتطورنضجهلدوحةوالمسايرلهالمالشمبالشكل

النيابيةالحياةأساسعلىالديمقراطيةالتجربةقامتذلكوببب
فيهاوفضلتءمسخأاألنظمةفيهامسخناتجربةفكانتاألوروبية
مماءاللبابعلىللقشورفيهاالغلبةوكانتءالجوهرياتعلىالشكليات

التيالنفوسفيالديمقراطيةحقيقةإلىوأساءءوالفشلالعقمإلىأدى
.المباالةوعدماإلعراضإلىذلكبهاانتهى

•رر



المسيخةالديمقراطيةالتجربةبينفاصلحديوضعأنيجبواألن
واالبتكاروالتفكيرهاالجتهادنتيجةتكونجديدةتجربةوبينالفاشلة
وضعهفيمجتمعنالحقائقومطابقةءلنامالءمةأكثرتكونوكما<واالباع
ءوانتاجأوأحكامأأساسأالديمقراطيةالنظمأملحمحومتفقةءالواهن
ديمعواطيحكمكلفيواألصلهرالجنبلوالصورةالشكلهوليسفالمهم
.محيح

الحكاموطبقهاإلسالمشرغهكماالشورىحكمفيمتوفرهذاأنونرى
الالئقةغيراألجنبيةالنظماستيرادبدلبنافجايرءالمسلمينمنالصالحون

نظامأمملحاليجادونجتهدبالدنافيللحكمأساسأالشورىنتخذأنبنا
تقيدانهابلاستشارةمجردليستالشورىأنالبيانعنوغنيءلها

بكلتقريريةالصنةبهذهفهيءوحالهامقوواتبتطبيقوتلزمهمالحاكمين
لشروطفتخضععنهاونيابةاألمةباسمبهاالقائميناختيارأما.الكلمةمعنى

الحلأهلأوالشورىأهلشأنفياإلسالميالفقهكتبفيوردتومقاييس
منويمكنهءوىالشنىمجلسقياميسهلأنهذاشأنومن<والعقد
الصحيحةالعصريةالبرلماناتنقعلىإليهالمسندةبالمهاماالضطالع
لهوتضمنءكيانهوسالمةالمجلسوحاقعلىيحافظوحتىءوالليمة
واليساو،واليمينفيهيكونالأنيجبوبمالتهأداءفيواالستمرارالفعالية
متضافرةمتماسكةوحدةالمجلسيؤلفبلءوأقليةأفلبية9وسياسيةفرق
وينطقءجمعاهاألمةيشلأنهباعتباروالمسر_ولياتبالمهامالقيامفي

قراراتهونتخذءمصالحهاعنعالدففيعنهاالنيابةويتولىءباسمها
فيالتصويتحسبتتغيرفهيءفيهاسياسيلونأياعتبار«ونباألغلبية

.مناسبةمرةكل

باالستقاللطالبتالتيالوطنيةالدكةأنإلىهنارةاإلشوتجدر
فيهذاعلىيناير16وثيقةنصتحيثالشورىبنظامكذلكطالبت9994
اإلصالحفدكةبربمايتهيشملأنجاللتهمنيلتمس(اأنواألخير:الرابعطلبها
نظامإحداثالسديدلنظرويكلداخلهفيالمغربعليهايتوقفالتي



تحفظبالشرقاإلسالميةالعربيةالبالدفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسي
.ااالجميعواجباتفيهوتحددطبقاتهوساثرالشعبعناصرساثرحقوقفيه

اإلسالمهوالرسميدينهاوكدولةمسلمةكأمةبنايجدرالقولوخالصة
أوجبهاكماالشورىوقاعدةفكرةمنانطالقأجديدةديمقراطيةتجربةنبدأأن

وجوهرهاشهامبلفيفهي»رجالهمنالصالحونالحكاموطبقهاءاإلسالم
،أنعلىمحكمأعصويأنظامأفظمتانوقادرة»للتطبيقوقابلةصالحة
.حديثةديمقراطيةوأجدىكأحنرسالتهاتؤدي



9872يوآ~5هوةكت

فيالملكيةبالرسالةالديمقراطياالستووحزبتوممل
الجديدةالحكومةفيالمثماركة~ضوموضوعهاء9/1972لم23

ءالمشاركةهأ»بتحقيقالكفيلةالعمليةالوسائلبيانوطلبءا´اثتالفية
بكلوذلكالمرفوعصميمفيةبمأكلا~بأجابالرسالةدراسةوبعد

نصيليوفيما.الوهنيالعالمللصالحخدمةوأمانةوممدقصراحة
:الجواب

بحوابكو»هه
سياسررحزبكلأنكذلكالمألوفوهنءألعبيعيمنكانإذا
الديمقراطيالدستورمنربفإنالحكمإلىللوبسولجهد«يسقىبل»يطمح
أفكار»تطبيقمنالمستطاعقدرليتمكنوإنما»الحمملذا~هذايا.«9

«ونوحدهألعامللصالحخدمةأهدافهوبلوخءأمانيهوتحقيق»وب«ثه
.سوا»

لدستورااااكامحنهفيهذايعلنوالحنرب8962سنةومنذ
نا5وهذكوةء6963أبريل29كمذكرةومذكراتهوثاثقهوفيءااوااألسياسة

وكلها»وأحاديثهوبالغاتهءوتصويحاتهبياناتهمختلفوفي»9972ينامي
هيكما»الوطنيةعقيدتهمنومستوبحدةءالسياسيةفلسفتهمنمستمدة
للبالدالعلياالمصلحةهميموهنءالمغربية>لحياةواميمنمستلهمة
.واألمة

وأبينأحسننجدفلسناوجيزةعبارةفيذلكفلخصأنلناكانوإذا
ءوسياسةكإيديولوجيةاألعلى(امنالباردةاابالثووةعليهاهلحنامما

.وجوهرأثكألالبال«سينولتصحيحجذريأكلهاعاألوف~ورنامج
ءفيهالحكمأداةوتصحيحتجدياإلىحقأالحاجةأشدفيالمغربإن



منيقااالستقاللمنذجربالذيالحكمفيالتقليدياألسلوبألن
فيشربكلمهددأيطاقالبشكلالوضعتأزمإلىوأدىءوالفشلبالخيبة
اليوممغربفياااألم()المشكلةأنوضوحبكليتجلىوهكذا.والمألالحال
المشكلةهذهومادامتأخرىشيئأتكونأنقبلسياسيةمشكلةهي

الحكممفاهيمبتغييروذلكجمعاهاألمةمنالمنشودحلهاتجدلمالمعضلة
حألتحلأنيمكنالالمشاكلمنغيرهافإنءوأطرءوأجهزتهءوأساليبه
الحاضرإلمغربفيسواهاعلناألسبقيةذاتهيالحكمفمشكلةءمرضيأ
سابقمثالغيرعلىأيءجديدنوعمنحكومةبقيامإألحلهاإلىسبيلوال

فيوفعالةصالحةتكونحتىوالمسؤوليةالعملوساثلعلىوبتوفرها»عندنا
ثقةوجديوة~بكلوالتنفيذاالبتكارعلىوقادرةءوالسياسةالحكممجال
ألمشاركةإلىندعىالذيالحكمهوهذافهلءوالخارجالداخلفيوتقدير
.عليهالجوابنملكالسؤالإنهفيه؟

الديمقراطيالدستورحزبعلىيتعذرفإنهأمر؟منيكنومهما
.والسياسةءواالختصاص<والنظامءالتكوينمجهولةحكومةفيالدخول
ءالوطنيةالرسالةفيوكذلكاألصيلالحكممنهاجفيمعروفالحزبورأي

قلبوهو:معيننطاقفيبهمايناطأنيجباللتيناإلصالحيةوالمهمة
.والبالداألمةلحياةبالنسبةالتاريخمجرىوتغييرءعقبعلىوأسأاألوضاع
دولةجديدمغربيعالمعنهينبثقالذيالوطنياالنبعاثيتحققوبهذا

.ومجتمعأ
األحداثتفرضهاأليالحكمبنوعيتعلقمااختصاربكلهذا
.المغربفياليومهيكمااألوضاعأزمةمناالفالتويتطلبهوالتقلبات
هوالذيااالمريضااالرجلبعالجالكفيلهوالحكممنالنوعفذلك
ءجذور.منالعضالالداءتقتلعكبرى(اجراحيةااعمليةبواسطةالمغرب
الحكممقاليدتتولىمالحةقيادةيدعلىالداخليالفسادبأوضاعفتطيح
منللخر«جاألولىالخطوةبخطوالكفيلةالعمليةوالوسيلة.الشعبلصالح
وذلكءالبدايةمناإلصالحيبدأأن:هيالعقيمالتقليايالحكمأسلوب
التيوالقيمالمزاياجميعفيهاتتوفروطنيةسياسيةشخصيةعلىينادىبأن
واالبما~النهمأالااعر:•(ا



وجديرة»الوطنيالعامالرأيمنوالتأييدواالعتبارىءبالثقةجديرةتجعلها
كماءالجديدالعهدفيومسؤولياتمهاممنلهانينابماباالضطالعكذلك
»واختصاصاتسلطمنحقيقيةحكومةلكلماهذاأجلمنلهاتتوفر
.سليمدستوريديمقرالحيحكمكلفيالمعهودةهيوإمكانياتووساثل
فيالمتأزمالوضعلمواجهةالالزمةالحكمأداةتأليفالشخصيةتلكوتتولى
مستوىفيالجديدةالحكومةيجعلبماكاملةالمسؤوليةولتحملءالداخل
السائدالخطيرللوضعمجديةمواجهةكلتقتضيهاالتيوالواجباتاألحداث
.فيالبالد

سابقتغييرنتيجةالجديدالصالحالحكمقياميكنلمفإذاوهكذا
أبعدوفينطاقأومععلىالتغييربهذاالبدءمهمتهتكونأنفيجبلألوضاع
تطورأيمعهيتأتىالالذيالداخليالفسادعلىالثورةباسماألعماق
األحزابتكونحكومةقياهالمجالهذافييجديالنظرناوفي.حوهمك
حكومةتكونأنحقأيجديوإنماءوكفىفيهاشريكةبعضهاأوكلها

األمةعناصرجميعبينوالتصافيالتصالحواقعمنمنبثقةالوطنياالئتالف
القومياالنبعاث-كةفياألساسهوفهذا.فيهاالرأيوقادةءالمغربية
.المنشود
تكونأنيجبالمغربفيالسياسةسرحعلىتظهرحكومةفكل
الشملولمءالكلمةوجمعءالصفوحدةهوالذياألصلطبقصورة

فيوالتخلفالفسادضدالحاسمةا~كةوخوضءالمشاكللمواجهة
.وتضحيةوبجدءوحماستعبئة

الصالحالحكمنظامفيالديمقراطيالدستورحزبنظروجهةهيهذه
توفيقكلنلتمسوجلمحزاللهومنالحاليةالعسيرةالظروففيللمغرب

.وسدادوفدى
.و«كاتهتعالىاللهورحمةعليكموالسالم
الديمقراطيالدستورحزبعن.61972أكتوبر5:فيفاس

العاماألمين
الوزانيحسنمحمد







حياةموجز
الوزانيحسنمحمد

.6960يديرفي(المغرب)بفاس_ولد

:واالنريةاثيةاالتأوامت
األماتي(ساقيةخيارسيديالقرآنيالكتابمغيروهودخل.
.بغاس)

اللغةويعلمعصريأتكويأليلقىاللمطيينبمدرسةسجل_
.نيةالغر

بغاسإدريىمواليثانويةدخلبتدايةاالالشهادةفينجاحهبعد_
.سواتأربعبقي~
.والعقديةالديبةمعلوماتهنتتخامةمربيةدروسأيابعكاذ_
بهو~بالرباطقوروبلييالحقفاسبانريةدراستهإنهاءبعد_
.الفربيكايينبداخليةأثا«همايقيمكاذعامين
نيالبكالورياهيأ~باريىإلىسانرنويةاالدراسهإنها<«تبل_
.شارلمانليسي

:العليادواسته
أولكانالتيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي6927سنةانخرط_
.منهامغربيخريج

:فيأرمىكما
.فرانس«وليج_كو
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوبمدرسة_
علىبإقبالهالدوليةالسياسةفيمعلوماتهعمقبباوير.مقامهأثناءفي_
مؤسسةتنظمهاكانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدوومي
.االل..المبيجيااكار



:والسياميةالثقافيةنشاطاته
وهوءالمسلمينأفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك6927

.الجمعيةهذهمكتبفيعضو
المسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمحانتخبه•6928
ومحضر.للجمعيةعامأأمينأ6928ديسمبر66فيبباريسالمنعقد

بمداخلةالجمعهذاخاللقاموقد.يدهبخطوموقعمكتوبالمداوالت
.واالتحادالتأزرإلىالثالثةالمغاربأقطارشبابفيهادعاهامة

بعثةأولإرسالبباريسالعزبالطلبةبعضمعبتعاون_نظم1928
.فلسطينفيالنجاحبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمن

العربياالتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركةشارك_6929
بعدفيماأمبحالذيالدينصالحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريس
فيعضوأوانخرطبمصر.باشاالنحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزير
.6926سنةالحاجمصاليأسسهاالتييقياااألفرالشمال(اكركبجمعية

عمرسيانامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم(شتنبر)_6929
احتجاجأفنظمءالصهاينةمعبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين

األولالوزيرإلىوؤجهتالتوقيعاتبآالفأمهرتعريضةشكلفي
طرفمنحملةإلىالعريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقدءالبريطاني
.االستعماريةالصحافة

متوجهأالمدينةهذهغادرءببرشلونةماةأقامأنبعد_(نونبر)6929
.دراستهإلتمامباريسإلى

.المغربإلىورجعبباريسالعليادراستهأنهى_6930
علىو-جءبفاسبالقرويينالجمعةصالةبعداا()اللطيفقراءة_نظام

66(البربريالظهيرصدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأس
.)6930ماي
عليهوحكمءالبغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأئرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثالثةبالسجن

.بفاساإلجباريةباإلقامةألزمالسجنمنخروجه~وبعد
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األولالمؤتمرحضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكن_ولم
غشت2~يومبتونسالمنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية
•ر_.

سفرجوازعلىحصلأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغرب_غادر6936
.شهرينصالحيتهمدةتتجاوزال

على((عاصفة:بعنوانكتابأبباريسأصدقاثهمعبتعاوننشر_
المعارضةالفرنسيةاألوساطمنبتأييداابربريةسياسةأخطاءأوءالمغرب
.للحكومةاالستعماريةللسياسة

األولالحسناامواليعنبباريسمحاضرةألقىمارس)64_(6932
.ااالمغربيةالنهضةأبي

ونشرءأرمالنشكيباألميرمعتعاونحيثجنيففيأقام،6932
.»ا´´7«ه«أ)´´ءط«ممطااالعربيةاااألمةمجلةفيمقاالت

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلى_اضطر
_العربية((الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.)6932(جواناااإلسالمية
اتصلحيث)1932فونبرأكتوبرى(سبتمبرىوتطوانسبقةفيأقام_

.للعملبرنامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنيين
تأسيسفيلونكيجانووبيزمعباريسفيشاربك_(جويى)6932

.مهمةمقاالتبانتظامفهاوكتباااامغربمجلة
العالقاتحولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(ديمبر)_6932
.اإلسبانيةللجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسية

بالعفعبر>حلةفقام.بطنجةمارأفاسإلىرجع(ينايرا_6933
والدارءوالخميساتءفاسفيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظم
.البيضاء

ااالشعبااعملالشهيرةالجريدةفاسفيأصدرغشت)4(~6933
.نسيةبالف

لجمعيةالثالثالمؤتمر~ءفاسفيقامشتنبر)23_69_(6933
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.لحظةأخرفيمنحالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبة
ا(عملمن68العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8_(6933
أعطىوقاااالشعبا(إرادةجريدةالوزانيحسنمحماأصدرءااالشعب
ااالشعبوا(إرادةااالشعبااعملجريدةبتأسيسالوزانيحسنمحمل
لتحقينالوقتنفسفيوفعاألخطيرأسالحأالمغربيةالوطنيةا~لمجة
اكتشافمنبةالمغارتمكنالجثراثاهذهبغضل.المغربيةالمطامح
.لمبرراتهاالحقائقوبعض»الحمايةإزاءحقوقهم

االتحادمؤتمرفيبغاسالوزانيحسنمحمدحضر_(مارس)6934
.والمواطناإلنسانحقوقلجامعةالمغربي

ومنعهاالشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_6939
.والقمحالخنقسياسةإلىرجوعأذلكفكانالصدورمن

االشتراكيالحزبمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضر_6934
هذاأشغالعنكامألتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجهءاإلسباني
المؤتمر.

الذيألكبيرالجمعالوزانيحسنمحماحضرشتنبر)68(_6934
.تونسفيالواقحبالضغطللتشهيراإلمبرياليةضاالرابطةأقامته

قدمااثنينثانيالوزانيحسنمحماكانديسمبر)(فاتح_6934
أحدوهو.باريسفينبيةالغرالحكومةإلىااالمغربيةاإلصالحاتاابرنامج

.البرنامجلهذاالرئيسيينالمحررين
كسيلبروفيالوزانيحسنمحمدحضوديسمبر)30_28(_6934
.اإلمبرياليةضدللرابطةالعالميالمؤتمر

لعمالهامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)66(_6933
مورو_تيرانمابشارعمقرهافيالحمراء(ااااإلغاثةنظمتهأفريقياشمال
.بباريس

منمحددجانبإلىءالوزانيحسنمحمدأصبح_(مارس)6955
الشعوبلجامعةالمؤقتةاللجنةفيعضوأءلونكيجانبينهممنالصحفيين
.بيرعلونأندريبرئاسةءالمستعمرة



جانبإلىءباريسفيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_6935
نظمتهاجتماعأءوملفاشيينءعينيينوهندءوسوريينوتونسيينجزائريين
المنتجاتمقاطعةمسألةدرستحيثءوالفاشيةالحربضاالشبابلجنة

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسية
الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرمايا36(_1936

المطالبوالصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(.~.).االشتراكيللحزب
الجبهةحكومةإلىالمغربيالشعب(انداء:بعنوانمنشورينفيالمغربية
.ااالشعبية

التواليعلىبغاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)_1936
ثوري)(نقابيلوزروروبيرؤاييرءوليوءلونكيجانوروبيرءروسيدافيد
للجمهوريةالمغربيةالوطنيةالدكةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذين

وتوجهللمساعدةبرنامجأأصدقاشمعالوزانيفهيأانكر.فبىضداإلسبانية
الحكومةإلىبنجاحقدمحيثبرشلونةإلىالجليلعبدبنعمرصحبة

الدوليةالوطنيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوطنيينأطروحاتالجمهورية
.~ونمخططأء)»ء«~)4ا.«أ)ه»ء17ءادأأه»»«أا««،،«أا«_ءا»«آ1(ء

بموافقةإالالمبرمةاالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
.بلومليونذلكعارضلألسفلكنءالشعبيةللجبهةالفرنسيةالحكومة
فيباريسإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
.جدوىبدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقذعمحاولة

لهامؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)25(_؟>936
.بالرباط

فيخطابأوألقىذنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبر)2~(6936
ومساعيهفرنساإلىسفرهنتيجةفيهاستعرضبغاسالوطنيالعملكتلةمؤتمر
موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبةيخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدى

بةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشرالعملفيوفكرءالحكومة
كتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفسهمعلىإاليعتمدواأأل

.الوطنيالعمل



ءالصحافةحريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبر)64_(6936~
االضطرابعلىالمحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقف

مدنعدةفياحتجاج-كاتوقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمتوحى
الجوتلطيفوألجل.المناضلينزممعدداعتقالعملياتتلتهاءبالمغرب
ورفحورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطالقإلىالحمايةسلطاتعمات

.الوطنيةالصحافةعنالقمعيةاإلجراءات
علىالوطنيالعملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوقع_6937

وانبثق.للمنظمةالمكونةوبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثر
ذاتااالقوميةوااا~كةءالوطنياا((الحزب:كتانحدالخالفهذاعن

منلهاكانالتيءالوزانيحسنمحملبزعامةالديمقراطيالعصرياالتجاه
.العربيةباللغةااعوااالدفءالفرنسيةباللغةااالشعبااعمل:الصحف

االحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةا~كةساندت
واديمياهتحويلبسبب)6937شتنبر2(مكناسحوادثمحنالمتزنبة
زيارةأثناءالبيانأثارهاالتي)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكر
.المدينةهذهإلىفوكيسوالجنرالرمادي
المخصصينا~اا(اعملمن72و56العددينحجزوقعوقد
علىالقبضألقيواالعتقاالتالقمعمنموجةخضموفي.الحدثينلهذين
تسحنفيهطالحيث6937فونبربظهيرونفيءالوزانيحسنمحمد
.سنوات

متهلفيابتدأ(االذيالوزانيحسنمحمد_نفي6946_6937
.6946مايمتمفيوانتهى1937نونبر

ااواالستقاللالشورىااحزبالوزانيحسنمحمدأسس_6946
:يليفيماتلخيصهايمكنأهدافألحزبهووضع.للحزبعامكأمينبزعامته
الحزبهوءاسمهعليهيدلكماءواالستقاللالشورىحزب(اإن

ةلفاثلبالمغرب«يمقراطيةإقامةبطلوهوءالحقالمغربيالديمقراطي
ءالحزبنظرفياالستقاللأجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعب
فيديمقراطيةإقامةأجلمنبالكفاحينفصمالارتباطأمرتبطأومازالكان

««»



غايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلك.دستوريةليبراليةملكيةإطار
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبالدلتحريروسيلةهووإنماءذاتهحدفي
.ديمقراطيحرمجتمعبواسطةإالتحقيقهيمكنالماوذلكءمتقبلهاأمر

.واستقاللهااألمةسيادةلكلكالمحتويتظهرالديمقراطيةفإنوهكذا
خالصكعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتاالستقالل)اومنذ

.شعبها(اومصيرالبالدلحياةوحاسمأساسيملحوكعمل»وطني
هذا.األمةفيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقوم)اولكي
القوىإن.المغربيللشعبالديمقراطيالنضاللقيادةالضروريالتجنيا
وأهل<والفالحينالكادحينطبقاتلهيالنضالهذافياألساسيةالمدكة
األفرادجميعالعموموعلىءالصغيرةوالبرجوازيةءوالمثقفينالفكر،

يضعونالذينءالقوميةواألهدافالعليابالمثلالمقتنعينوالجماعات
.شيآكلفوقاألمةمصلحة
ءالبال«فيوعمالشهاالستعمارمحنفضألءاألساسيينخصومناااإن
واألولىالرئيسيةالمهمةوإن.أشكالهابجميعوالديكتاتوريةاإلقطاعيةلهي
بكيفيةالوطنيالمستوىعلىالديمقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبنا
والشبانوالمثقفينوالغالحينالعمالكفاحمعءمباشرةغيرأومباشرة
وباألساسءالضروريةالواجهاتجميععلىالشعبأفرادوجميعوالنساء
.االقتصاديةوالواجهةءاالجتماعيةوالواجهةءاإليديولوجيةالواجهةعلى

سياسيأالمضطهدالمغربيحؤلأنهوللحزبالعامالمنطلقااإن
كما.اقتصادهفيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالثشتغل
ءمتقدممحالممغربإلىوالمتأخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجب

:التاليةالثالثةالمبادىءاالعتباربعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيق
.ااالشعبسعادةءالديمقراطيةءاالستقالل
الكفاحعنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
أسستالتيااالعام()الرأيجريدةفغي.لحزبهرسمهاالتياألهدافلتحقيق
مقاالتااا(بالغمراتالشهيرةافتتاحياتهافيبانتظامكتبء6947أبريلفي

يهمماسواءءوالدوليةالوطنيةالساعةموضوعاتمختلففيهاتناولأساسية

•رر



فيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقاالتهوإن.واالقتصادواالجتراعالسياسة
.السياسةعلم

التياإلصالحاتجميعالوزانيحسنمحمدرفض(غشت)_6946
فيومحارض6946يوليو22يومخطابهفيالبونيريكإالعامالمقيماقترحها
.الحكومةشورىمجلسفيبةالمغارالوطنيينمشاركة

6997شتنبر23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)~6997
بينرسميةمحادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقاصة
المشكلتسويةأجلمنبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزب

الوطنيةالسيادةواستر-عالحمايةإلغاءأساسعلىالمغربي_الفرنسي
علىقائمأدستورأالمغربإعطاءاألولىمهمتهتكونوطنيمجلسوانتخاب
.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقدءدستوريةملكيةأساس
للجبهةالمؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(أبريل)_69(6
الوطنيةاألحزابممثليطرفمنطنجةفيميثاقهاؤقعالتيالمغربيةالوطنية
.المغربية

طواعيةعنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)6957_(غشت_6956
عنهاوالدفاعالوطنيةالقضيةلشرحالبلدانمنعادإلىفتوجهبجالخارإلى

ءسويسراءنغالالبزءإسبانياءاأل_كيةالمتحدةالوالياتءاألوسط(الشرق
(قصربباريسالمتحدةاألممدوراتوحضرءإندونيسيا)<الهناءباكستان
.وبنيويوركءشايي)
كانالتيالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياةىهللهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحمداألمير
.بالقاهرةالعربيةالدولجامعةلدىواالستقاللالشورىحزبمثل_
(أبريلبانارنكمؤتمرفيالمغربيةالوطنية~كةكممثلحضر_
.>ررر
الشورىحزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتييرلوزانمنقام_

كانالفرنسيالترابلكوننظرأ)6953(غشتليبانإيكسرفيواالستقالل
.أعليهمحظور



فرباإلىيوسفبنمحمدالملكجاللةرجوعبعدباريسفيأقام_
.المغربيةالفرنسيةالمفاوضاتلمتابعة
يكنلمبالدهاستقاللأنيعتبركانولما.ذلكبعدالمغربإلىرجع_
وقدءحقيقيةديمقراطيةإلقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهءذاتهحدفيغاية
ثالثينمنذالوحيدهمناكان:بقولهتنتظركانتالتيالمهامنفسههوحدد
هذاإننقولأنويمكنءترابهوحدةعنواألذعبالعفتحريرهوسنة

كانوقداستقاللناونكملوحدتنانتمأناآلنبقيوقد.جزئيأتحققالهدف
أجلمنالكفاحجانبإلىءدائمأيناديواالستقاللالشورىحزب
تحريرعندلهيتيسحتىديمقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير<
.حازمةبصفةوالوطنيةاإلقليميةشؤونهدفةيبترأنالبالد

بكليتيأتوجهأن_الوزانيحسنمحمديقول_اآلنبهأهتمماأولا(وإن
يحبذالسلطانجاللةوإن.عاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلى
.الحكممنالنوعهذا

فيوالعاملينالمغربيالجمهورمعاالتصالأستأنفأنمنبدال((ثم
فيالطامعينإلىألنبههاالجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبي

.استغاللها
منوتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهياألولىرسالتناااإن

وجبولذلكءالشخصيةنمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدكباتالو
العالجلهالنجدأمراضهعنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجه
.الناجع

االستعجالتتطلباألنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلوإنااهذا
.لها(االمالئمةالحلولعنالكشففيجبءغيرهامنأكثر

فياقتصاديةرفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربااوعلى
موردنالرفعمجهودبكلنقومأنعلينايجبءالمغربسكانجميعصالح
فترةخالل_اقتصادناأنننسفالعادأل،توزيعأتوزيعهوضمانالوطني
وبعضاألجانبإالمنهيستفدلماستعماريأاقتصادأكان_الحماية
مازالالمغربيالشعبإن.السالفالنظاممعتحالفواالذيناالقطاعيين
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هذالتحقيقسأتجنأاألنمنذوإنيضحيتهاذهبالتيالمظالمتسويةينتظر
.ااالبرنامج

ديمقراطيةإلقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمافإنوهكذا
فيحيمتألم.اجتماعيةديمقراطيةإلقامةأيضأولكنءفحسبسياسية
:بقوله6957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمع

نظامإلقامةواالستقاللالشورىحزبتأسيسمنذدائمأكافحنا(القد
أيضأولكنه»فحسبسياسيأنظامأليسالديمقراطيالنظامهذا.ديمقراطي

مفاهيمنامراجعةعليناتفرضوالعاملالفالححالةإن.اجتماعينظام
طريقةوفقالبالدلثرواتومنصفجديدتوزيعابتكارأجلمناالجتماعية
.ااوعادلةمديثة

عالمألنءالعاملةللطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدااال
هذامنينتظركانءوالحريةاالستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغل
.ااالعيشوربغدالعدالةالكفاح

ويطالبءالوطنيالتحريركةمهموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
مثلءالذهبوواديوإفنيآءومليليةسبقةفأراضي.البالدأجزاء)ابوحدة
ترجعأنيجبوموريتأنياوتيندوفءوالطارسءوالقنادسةبشار،كولومب
.بالدنا(التو~الوسائلكلنستعملأنويجبءمغربيةأراضي

المؤتمرفيالمغربيالوفلالوزانيحسنمحمدترأس_6957نهاية
الوطنيالمجلسفيعضوأوعينءالقاهرةفيالمنعقداألسيرييقياألفر
المؤتمر.لهذاالدائم

األوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتأقام_6959~6957
.وسويسرا

قطيحضرولمءالمغربيالدستورمجلسفيعضوأسمي_6959
.المجلسهذاجلسات

السياسيالمكتبأعضاءبعضانفصل_(غشت_شتنبر)6959
ا(االتحاد،كةبنالمهديمعليؤسسواالحزبعنواالستقاللالشورىلحزب
.أملومطبعةااالعامااالرأيعلىدجريدةمستحوذينأاالشعبيةللقواتالوطني
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اسموغيرء6960يناير2و6فيبغاسمؤتمرأالوزانيحسنمحتدفجمع
»الديمقراطيستوراللحزبيسمىفأصبحواالستقاللالشورىحزب

.باسمهالناطقةااالعامالرأيااثمورىجريدةوأصبحت
بضعةوبعدءللدولةوزيراالوزانيحسنمحمل~شمينيو)(ين6966

فيالمغربيالرسميالوفدترأسللدولةوزيرأوبصفته.استقالتهقدمأسابيع
الدفاعمجلسوفيءبالقاهرةاالنحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمر
.العربيالمشترك

أولفيوزانمدينةعننائبأالمرزانيحسنمحمدانتخب_6964
.مغربيبرلمان
ااااالسياسةء6962ددالدستورددسياسيتين:جريدتينوأصدر_
يتعلقفيماسواءءأفكارهيعرضكانوفيهما.تحريرهمارئيسوكانء6967

.الدوليةأوالوطنيةبالمسائل
حوادثفيبجر«حالوزانيحسنمحمدأصيب_(يوليو)6976
الصحيةحالتهأمستالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتءالمخيرات
وإذا.وبالخادجبالمغربمراتعدةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهور
علىإطالقأتؤثرلمفإنهاالضعفمنبكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانت

بعقدالسياسيعملهتابعفقد.العملعلىوقدرتهونشاطهمعنوياته
السائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايثسرحالمغربأنحاءعبراجتماعات

.المعربيةالتحريريةالوطنية~كةالسياسيالتاريخبكتابةوقام.آنزاك
أنفيمكن6976منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخص

:الداخليالصعيد_محلى6
قبلزيمنأكثرأنذاكيواجهالمغربأنيرىكان:العامةالسياسة_أ
ومهادةمتوترةبلءواإلفالسالفسادفيالترذيعميقةداخليةوضعية

باالنفجار.
التيباألخطارشعورأيلهمليسوكأنيبدونأسفاهواالمسؤولينلكن
يتمتنءيرؤجونفيمافالمغرب.البالدلهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيها

ررو



.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآكلكأنوسالمةصحةبأفضل
فيهشكالوممالالنهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير

ليستأنهامحيحأكانوإذاباالنفجار.وقتكلفيتهادأزمةوضعيةأنها
.للجميعبالنسبةلهمنفذالمأزقإلىسائرةفهياليوموليدة

أنعليناواجبأنرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
الحقائقببعضاألقلفعلىءكلهابالحقيقةيكنلمإنءالجميعنصا.ح
.كتمانهااإلمكانفييبقلمالتي

عنيبحثمايزالءسنةعشرةستمنذ»المغربأنبه~حمافأول
يتساءلونبةالمغارجميعفإنوهكذاءوالخالصاإلنقاذمسلكوعنطريقه

.العمل؟وماالمغرب؟يسيرأينإلى:منزعجينبلءمهمومين
.الدواء؟وماالداءأين:هذاومعنى
تغييرعدمبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
األسئلةلهذهاإلتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالة
.عنهااإلجابةعناصرببعض

الضروريمنمريضأ(اا(رجأليشبهالمغربأنفيهثمكالفمما
علىوتجرىءالداءتستأصلكبرى(اجراحية(اعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيل

صالحأحكمأالبالدحكمعلىقادرةجديدةقيادةهوماهراا((طبيبيد
.محيحأ

المغربفيالسياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
األزمةمنالبالدبإخراجإالتسويتهاإلىسبيلالمشكلةوهيءالمستقل
المشكلةهذهحلبدونإذءالراهنالسياسيالجهازفيهايتخبطالتي

الحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناةفيالمغربيستمرالجوهرية
أيةبإيجادأوااالمحكممناارهطأيبقيامملؤهيمكنالالفرغوهذاالعامة
بالديمقراطيةأيوصائيةأواسميةديمقراطيةمسرحهافوةتبرزمؤسسة

تعبىسابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنءةواحلوبكلمة
:بعضهمقال.المغربفيالمسيرةالطبقةإفالسوعناالولةأزمةعنحقأ
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تحجمأنبشرطإالبانسجامهااالحتفاظتستطيعالالتيا(قاثدةالطبقةااإن
الوالتيالتغييرهعنتمتنعأنبشرطإالتدومأنيمكنالوالتيالعملعن
لألجيالالفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلىتقدر

.ااالتاريخمنواالضمحاللباالنقراضعليهالمحكومالصاعدة
هيالحقيقةلمعالجتها؟العملكيف:متسائلينالوضعيةإلىولنعد

لمغربالكبرىالسياسيةالمشكلةبإعطاءإالهذاإلىسبيلمنليسأنه
.ولزوماحتماتتطلبهاأليالحلاليوم

المغربيالشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
عفاسترب.مستقبلهوصانعءمصيرهعنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمن
بالنسبةمعناهليسأبداللتفويتالقابلغيرءالمطلقءالطبيعيالحقهذا

تدبيرمنولحرمانهء<العامةشؤونهتسييرعنلغيبتهحدوضعإالللشعب
يسترجعلمءالكفاحبضراوةانتزعهالذياالستقاللمعءكأنهالقوميتراثه
شعبابصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليءبيدهمصيرهأخذفيحقه
.في.وطنهوسيداءواشذا
وهي_البالدهذهفيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
~عنهاالناتجةالحقوقلساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة

أخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلقالكليبالرفضنقابلهأنإأليمكنناال
اإلطالق.علىوأفضلهاالحلول)صحيكونال

مااألسبقيةوذاتءاألساسيةالوطنيةالمشكلةفإنءهذاانتظاروفي
فيالراهنةللوضعيةالعالجمفتاحتعدالتيالرثييةالمشكلةميفثت

مهماءأخرىداخليةمشكلةكلحلأنإذنالبينالواضحفمن.المغرب
وأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاءحتماوهنهوإنماءأهميتهاكانت
حكمغيرليستالزثيسيةالمشكلةتلكأندقةبكللنوضحبل.لهاحل
ءوجرىاتفقكيفماحلهايمكنالمشكلةوهيءرشيداصالحاحكماالبالد
جوهرهافيوطنيةمشكلةباعتبارهاأما.بهاتجدرالتيالجديةبكلبل

هذهوإلنجاز.أجلهاومنمعهابلءاألمةحادجتسويتهاتباشرأالفيجب
أيمبالحوطنيبحكمالبالدتزويدهوواحدطريقغيريوبجدالالتسوية

واالبعاهذالنهضهالى0الدعو-13



.المغربفيفمابقمثالغيروعلىءجديدطرازمنبحكم
.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
سبقء6963أبريل20فيءالدولةرئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
اليومفالمسألة.لهاالمالشمالحلإلىوأشارءالمشكلةنفسأثارأنلحزبنا
التحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحةطيمسألةءرأينافيءهيكأمس
وواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةمعحيحةبحكومةالبالدوتمتينءنهائيأطيأ
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذا.وبسندها<أجلهاومنءاألمةباسم
ءبهاعاالضطكعليهاالتيوالمهامءكاهلهاعلىالملقاةالرسالةمستوى

.الوطنيالصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات
الكاملالتغييرفإنلألمةواالجتماعياألساسيالمطمحهذاولتحقيق

إلىيؤديأنيمكنالذيوحدههوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكيان
.ذلك

.ومناهجهاوالسياسةءورجالهااألجهزةتغييريتحتمءأخرىوبعبارة
نوعمنحكومةإالتكونأنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأما

منلهمبماوذلكالحقيقيينالنخبةرجالمنتتألفأنيجبكماءجديد
ءتكوينهمبفضلوأهليةقيمةذوورجالفهم.ومزاياوجدارات<مقدرات
ءالعامالصالحخدمةفيوتفانيهمءوفعاليتهمءواستقامتهمءوكفاءتهم
.األمةمنيستمدونهاالتيوالثقة

بمهامهاعلالضطكمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
يجبءالبالدرأسعلىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملءالقومية
حقيقيةحكومةلكلتكونالتيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأن

.وبجدوىبالفعلالحكمتنولىلحكومةءواحدةوبكلمةوفعالةونشيطة
اامسخرينا(رجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام

الحكممجيآشأنومن.كيفيةبأيةشيآأيليعملءواحدأييدخلهاأي
أنشأنهمنيكونكماءالعامةالحياةيطبعالذيالفرغيمألأنالصالح
.واألمةالحكومةبينأيءوالحقيقيالرسميالبالدشقيبينالحواريؤسس

الوحيدالحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألمروخالصة
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فيالسلطةوممارسةالحكمتنظيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلة
.المغرب

وال»ممالحونمحاورونفيهيوجدأنيمكنالالذيالحلهذافانعدام
المأزقإن»أخرىوبعبارةءوالمواطنينوالمحكومينالحكامبيننافعحوار

يتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجبالبالدفيهتنحبسالذيالسياسي
كبريسياسةنهجيعنيوهأاءالحكممجالفيواألساليبالمقاهيمبتغيير

وبتعبير.جمعاهاألمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
ماالتيهياألعلىمنباردةثورةبتنظيمالقيامءرأينافيءهذايعنيءواضح
بتقايرءتتمتعجديدةلقيادةوبرنامجكسياسةء6962منذءلهاندعرفتثنا
فإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديدبمهمةوللقيام.البالدوسناءوثقة
الجريثةاإلصالحاتمنبربامجعلىعملهاتبنيأنالجديدةالقيادةعلى

البرنامجوهذا.لألمةالمشروعةوللمطامحءالساعةلمقتضياتالمطابقة
إعادةوهدفه»المستعجلأواألدنىالحدبربامجمنأوألىءيتألفالمزد«ج
األزمةعنالناشىءالوضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاء

النفسيةالهزةكلهبهذامحدثأالشعبإلىالثقةوإعادةءالداخلية
علىويشتمل»المؤجلأواألقصىالحدبرنامجمنءوثانيأءالضرورية
ءعقبعلىرأسأواألجهزةاألوضاعقلبإلىالهادفةالجاريةاإلصالحات
وحكومةءعصريةدولةعلىيشادمحلهاجديدوطنيتنظيموإحالل
.جديدومجتمعمنظمواقتصادصالحة

ماخارجالحاضرالسياسيللمأزقمنغذءرأينافي<يوجدالومكذا
تفكيرمنتنبعثعنيفةثورةهيالتياألعلىمنالباردةبالثورةنسميه
.موفقةقيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقومءمحيح
بدفعتهددالتيالداخليةاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسناءنعم
تطمحالتيالمغربيةاألمةلخالصوطريقأءعقباهتحمدالماإلىالبالد

عليهاضويفتتحملهأنال»تاريخهاتحييأنإلىسيدةحرةبصفتها
.فرضأ

واجبأءأخرىمرة»فنرىالمغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما

•رر



وبحقءجديدوطنيوضعقيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعلينا
ءراشدأثمعبأبوصفهصالحأمحيحأحكمأيحكمأنفيالمغربيالشعب
.لمصيرومالكأءالسيادةوصاحب
ماوكفاهءوأموالءوجهود<أوقاتمنعليهضعماالمنرتثكفى

ءالتضحيةوجيمالكفاحبشديدوسيادتهاستقاللهزعاتحركوطنبهعومل
والعليهوصيالوالسياسةالحكمفيكاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأي
.أبدأحسيبوالرقيب

البساطعلىمطرروحةفثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
جزئيتعديلمسألةال<الداخلفيلألو~عكاملجذريتغييرمسألةهي

ثورةمذلة_نظرنافيالتغيير_ومسألة»جوعمنيغنيواليسمنالللدستور
قدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورةوهيءسواهادوناألعلىمنباردة
طورينذاتاألعلىمنالباردةالثورةأنوبديهي.حبلىبهااأليامتكون

والتطويرهوالتغييرءوالبناءالهدمهماءمتالزمينودورينءمتزامنين
.واإلصالئحوالتصحيح
تقتلعأنتستطيعالتياالنقالبيةالسياسةهياألعلىمنالباردةفالثورة

نحوباألمةوتنطلقومجتمعأدولةالجايأالمغربوتبنيءجذور»منالفساد
فيفهذاءوالخالصواإلنقاذءواإلصالحالتطهيرحيثالجديدةاألفاق
.سواهطريقوالءالطريقهونظرنا

فسيظلكانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما.
وليى»األمنوعدماالستقرارعدمنتيجةعقباهتحمداللمامعرضأالمغرب
.تزايدأواالنفجارءتناقمأوا.زمةءفسادأعاألوفيزيدأنإالهذاشأنمن

منفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربيالشعبإن:القولوخالصة
قبلزيمنأكثرأمبحوأنهوالتدهورهواالنحرافوالتعفنالفسادعأوف
اإلنقاذالتماسإلىبهيدفعهذاوكل<ومستقبلهحاضرهعلىقلقجد

إنقاذكلإلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأهترعلىوالخالص
أواإلصالحالحكمةبوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالص
وتعبئةءراحوطنيإجواعنطاقفيوذلكءوالتنظيمالتشريعوبواسطة

ررو



أحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربيةاألمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبية
والطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانوإذا.وتضحيةجهدمنكلفهامهما
العادلالقانوننطاقفيلالمةتوفرأندولةكلعلىيجبماوأفضلأولهو

فعألوجودهاتستمدالتيحقأالسليمةوالديمقراطيةءالصحيحةوالمشروعية
بنهجالتعجيلفيجبالعامالصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمن

نعلنالمناسبةوبهذه.والواقعالحقيقةفيهذاكلإلىالمؤديةالسياسة
ءالبالدفيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأنيجبحواركلأنبصراحة
الذيالداخليالفسادعأوفبدلالصالحالحكمنظامإقامةبغيةوذلك
ماعلىكانمافبقاء.ومستقبلهاحاضرنااألمةحياةعلىخطرأعظميشكل
اللفبوسا~ملأجلهمنالتحايلفيواالستمرارءوالسياسةالحكمفيكان

سوإلىأخرىمرةوشعبهاالبالديعرضانإنماوالمراوغةوالمغالطةوالدوران
يتحتمالمنشودفالحوارءاستثناءوبدونللجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلب

العامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتياألسسوضعإلىيهدفأن
التحولإرادةوبمقتضىءوسيادتهااستقاللهاعهدفبيلألمةالجديدة
.الظالمينعلىإالعدوانوالءللمتقينوالعاقبةءلديهاوالتجايد
:البرلمانيةالتجارب
الدستورمراجعةمشروعضدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما

هذافيفكتبالبرلمانيةبالتجاوبالمتعلقةنظرهوجهةشرح)6972(
العملياتالحظالتعسةوالمحاوالتالتجاربتلكااومن:الموضوع
كانتوقدءودربجاتهاأنواعهااختالفعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستورية
ءممعتهاوشوهتالبالدهذهفيالديمقراطيةمسختأنهاالحتميةالنتيجة
ماإالمنهاتبابلمالتياألمةنفسفيإليهاوأساءتءأنظمتهاوأفسدت
.وجدوىقيمةزيفوغير
يعنيالهذافإناألساسيةمطالبنامنواالستورالديمقراطيةكانتوإذا
بالدنافيألفناهاكماااواالسترةالدمقوطة(آسياسةقليلوالكثيرفيمطلقأ
والفشلالتامةبالخيبةمهاهافيعليهامحكومسياسةألنهاءاليومحتى
.ااالذريع



محمدأعطىاالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعاميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسن

ثغرةيعداالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكانا(إذا
منالماليينإعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفي

كلويجريجرىكمااالنتسابعنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنين
الوسيلةالتسجيلفإنءأخرىجهةومنءجهةمنهذاءالمغديبفيمرة
منحقأوجودهيتمدسليمحقيقيديمقراطينظامإقامةهيالغايةإذءغاية
بالاممأيكونالبحيثءالشعبلصالحإاليعملوالءالشعبإرادة
ءالظرفيةوسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقأيكونالكماءمسمى
اإلسالميللمنهجطبقأالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
.األصيل

مجردهوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونالالذيالتسجيلأنوالخالصة
المألوفالنوعمنمؤسساتوصنعءالشعبإرادةتزييفبهايرادعملية
لماالمؤسساتوتسخيرءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتالالذي
ونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذاأكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرت
كلمنومالمتهالتصويتحريةوهواالنتخابومشموللمفهوممنافيتين
ويكونءالمواطنينلصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذابدونإذءغش
مجردكونهعنيحدجوالءودعايتهاالسياسة.مخراضلخامةوهيلة

تعملالذيالوقتنفسفيأنهبالذكروالجدير.ومضللةمهرجةديماغوجية
التسجيلفيالمواطنينلترغيبوإذاعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيه
لنفسالمواطنينعلىالضغوطشتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكما

عنالتعبيركحريةاألخرىالديمقراطيةالحقوقممارسةأننالحظءالغرض
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةالمعارضةوحقالرأي

وللدستورالعامةالحرياتلقانونخالفأالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
همةممارعلىالسلطةتدصفلماذاءخاصأبابألهايفردالذيالرسمي
لكلالتيالحقوقبقيةدوناالنتخابلوائحفيالتسجيللحقالمواطنين

...الجوابهطيهفييحملالسؤالومواطن؟إنسان

روو



:الخارجيةالسياسةصعيد.على2
:حيةالخارالسياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
استر-عفيالمقدسبحقهالتمسكثمديدمايزالالمغربيالشعبإن
التوسعلسياسةطبقأاالستعماريدوعلىمتعماراالزمن»اغتصبما

بدونوحاقوالسيادةتتمالالتيالسميمةالمغربيةاألراضيمنءوالتراضي
ذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلينالغاصبينقبضةمنتحريرها
والتنازلبالتخليتتصفسيامةلكلمعارفتهأكدكماءوتضحيةثمنمن
لكلوكذلك0األراضيتلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفةحقبغير

والترابالسيادةصاحبالثمعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة
~مؤتمرالمبرماالتفاقوبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطني
عدمواستغرابدهشةبكليالحظ1972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقحة
ءواضحغيرلسببالشعبعلىسرأبهاحتعظالذياالتفاقهذانشر
والجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقةيجهلومازالكانبحيث
طيفيكلهاظلتواتغاقات»ومخابرات»لقاءاتمنسنواتخالل
الخا:جفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذياألمر»الخفاء
وهكذاءالمحتلةواألرافيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الأمرهاكأنالحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالشهريننحووبعد
بالدنافيالمسؤوليننطالبولهذاكثير.فيوالقليلفيمطلقأيقنيهم
خبرةعنعليهاالشعبيحكمحتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبقاتبكشف

معجريأوالتساهلالتعاونإلىتميلسياسةكلبشدةنستنكركما
قضيناهاحاجةمنااكمقاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوفلباالعواطف

خارجيةسياسةوبسلوكبالعجزهالمتسمةالسياسةتلكبنبذونطالبكها(ات
وذلك»المغربيةبلوعاميةاللواتجاهاتأسسفيالتفكيربإعادةجديدة
للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلباتمطابقةأكثرلجعلها
تتقياسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتمماوهوءواألمة
»وا(يجالءلألشيدهبالنسبةالتجاربضودعلىوتسيرءوالحقيقةبالواقع

موو



للفشلوتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماءهذهغيرسياسةوكل؟والدول
.والكارثةالهزيمةإلىالبالدوتجر»والخيبة

:الترابيةبالوحدةيتعلق_فيما3
يونيوفيالوزانيحسنمحمدكتبءالترابيةالوحدةيخصفيما
•ررر

تشملفهي<التجزئةتقبلالترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
منوا~البرفيوحنوبأشماألاإلسبانياالستعمارعليهيسيطيماجميع
فيفربسااحتلتهاالتيعاألمةساثرتشملكماءواألقاليموالجزرالمان
معالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفربالشمالوسيطزنهااحتاللهاعهد

اعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمءإليهإلرجاعها695طفيالمغرب
منفزنسااقتطعتهفيماالفرنسيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثةنفسها
الفرنسيبالترابكذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرنهاوألحقتهالمغرب

لدنمنالمغتصبةالصحراويةالمنطقةوتقعء6830منذاحتاللهاةمل
إلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسةبشاربينفربابعدالجزائر
.جنوبأالتاريخيةالمغربحدودأقصى
جميعأسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيدتحريرإن_

موتأوحياةقضيةألنهاءالمغربفيوشأنهانوعهاكانكيفمااألسبقيات
سبيلهافيتهونمصيريةوطنيةكةبمهتتعلقهذابسببفهيءإليهبالنسبة
.التضحياتكل

فالءجمعاهواألمةءكلهالمغربقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
شكلبأيواستغاللهابأمرهااالستبداديحاولأنفردأليدأوفريقألييجوز
.الغوغائيللتهريجأوالحزبيةللدعاية
وطنأالمغربغيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_
االستعمارباطلوإبطالالمغربحقبإحقاقفيهاالفصلوإنءودولةوأمة

الءأشخاصأأوجماعات.وكانتحكوماتءومرتزقتهوعمالشهوحلفاشه
هوإنماذلكفيةالعملبل<نوعهاكانكيفماخارجيةمنظمةأيةتملكه
الجيشطليعتهاوفيءوقواتهوومماثلهطاقاتهبجميعالمغربيالشعب
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»اللهعندمنإالالنصروماءسبيلناوالجهادءغايتنافالوحدة.الوطني
.ينصرهمناللهولينصرن
سرأالمغربضداإلسبانياالستعمارمعوموريتأنياالجزائرتكتلإن_
الصميمفيوطعنالعربيااابالمغربيسمىماسياسةفضحقدوعالنية
أنيعدوالالعربيالمغربأنعلىالبرهانفأقامءإليهالمنسوبالتضامن
توسعةالذيللمغرببالنسبةخصومأخاسرةوورقةءفارغةأسطورةيكون

عهافيسواءالمغتصبةأراضيهحسابعلىالجزائرتتوسعأنوتحاول
.االستقاللبعدأواالستعمار
ومتطلبات»جهةمنءبالتجاربواالتعاظءبالوقائعاالعتبارإن~
تقضي<أخرىجهةمنللبالدالعلياالمصلحةوضروراتءالوطنيالواجب
وذلكءالخارجيةسياستهفيجذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلها
المرونةبدعوىوالخياالتواألوهامءوالمجامالتالعواطفسياسةبنبذ

والواجبءالواقعمنوسليمصحيحأساسعلىمواقفهوبتقييمءوالتساهل
إنماوالتنازالتوالتساهالتاألساطيرهسياسةفيالتماديإن.والمصلحة

وتضحيةءلحقوقهوإهدارءالوطنبقضاياوإخاللءالخذالنفيإمعانهو
عنفضألفيهالوقوععنبأنفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحه
.بهيتصفموقفأياتخاذ
مراجعةإلىمضطرأأصبح_لقضيتهووفاءءبحقهتمسكأ_المغربإن_
ءالعربيةالدولوجامعةءالعربيةالدولوبعضوموريتأنياالجزائرمنموقنه
الوطنيالترابكاملاستر-عمسألةتجاهمنهاواحدةلكسلوكنتيجةوذلك

.المحتلالمغربي
عن•رئيسهاالنعلى_تخلتاألمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_
المسؤولتبنىحيثنيابموريتاوجودهاوأثناءللجزائرتهازياتبعدحيادها
والمتواطئيناالستعمارنظروجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنها
عنبذلكفحادءوالموريتانيينالجزائريينمعوقضيتهالمغربضدمعه

العدلمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبلغحتىاللجنةمهمةحقيقة
كلاللجنةفقدتالموقفوبذلك.المتحدةاألممهيشةمنبطلبالدولية
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مهمتهافيوفشلتاالستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحثصالحية
باطليؤيدماتضمنرانالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضة

محراثهاسترجاعفيالمغربحقضاوعمالشهوحلغاشهمتعماراال
.المغتصبة
وكالة>بامم6975مايو36فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبالغإن_

الجزائريالتواطؤ»ووقحصريحبشكلءيثبتالرسميةالجزائريةالصحافة
علىجديدمنوالتوسعالتراميوإرادةاإلسبانيىاالستعمارمعالسافر
والتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأالترابيةالمغربوحدةحساب
إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاولءالمغربنحو

هيشةطرفمنالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمتعسرة
ضدحقهفيإلنصافهالعملءالمغربلطلبتأييدأءالمتحدةاألمم

.االمتعمارالباغي
ويعدعزمهويقويءأمرهيحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ

بهذاوعمألءيعطىواليؤخذالحقإذءاالقتضاءعندبالقوةحقهألخذعدته
انسحابمنإسبانياعليهتقدمقدمالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجب
ليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلىرسميأوأعلنتهبههددتكما

.عنهاالجالءفورإليهتسلملمإنأراضيه
عليفيجبتتجز)القضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما

وساثلمنيملكوبماءوجدحزمبكلالوقتنفسفييعملأنببهالنغر
.بالشمالوجزر»وجيوبهمدنهبجاعالسترفعالة

العدائيموقفهاعلىالوجيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
وخطتهاءضدهاالستعمارمعالعلنيوتواطثهاءالمغربمنالمكشوف
ضدوالبعيدةالقريبةومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعية
لجاجفيمعهاالدخولهوليسءوالمستقبلالحاضرفيوأمةوطنأالمغرب
معهاالترابيالملففتحعلىاإلقدامهوبلءعقيمةكالميةوحرببهسلبي
المغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسياالستعمارورثتدولةبصفتها
الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكأكانوقتماتهبسيطوألحقه



.سنة630منأكثرمنذ
وارثأخلفأالجزائرتحتلهمابجاعاسترقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنلالستعمار

المشتركتلمسانوبالغ69_7_75فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
يونيو65فيالرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات1970مايو27في

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي6972

التيالمغربيةوالحدودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالن_2
.وبعدها_ستعمارعهدفيالجزائرإلىضمت

التيالمحقةالتاريخيةفىاالصليةحدودهفيللمغربرسميةخريطةنشر_3
والتيإليهإلزجاعهالمعهالتفاوضالمقربمن6958فيفرنباطلبت
المغربمع1966يوليو6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمت
عهدفيالمصطنعةبالحدودمتقيدةغيرالترابيمشكلهابتسوية
.نبسيالفراالستعمار

(هيشةخاربجيةمنظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_9
قضيةفيالعربية)الجامعةأو0األفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةاألمم
عليهاينسدأنإألشأنهمنليستدخلهاألنءالمغتصبةأراضيهتحرير
إليهضوتتهالماضيفيقضاياهمإليهتقرضتماإلنيويعرضهااألجواء
وأخطار.أفأتمنالحاضرفي

يسمىماإلجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنالمغربعلىيجبكما
المتصرفةالسلطةرانحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصيرىتقريربحق

منبهتقومبماوالسليموالنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتتطيع
ويقعوقعكما»والتضليلوالتزوير،ءللمغالطةومسرحيات»مناورات

.اإلسبانيةالسيطرةتحتمحراثنافي

بعدالجزائرمنالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالنداءتوجيه_5
إلىولدعوتهمتجاههمالتحريريةالمغرببسياسةلتعريفهماالستعمار

»االحتاللمنأراضيهمإنقاذفيللمساهمةووساثلممففوسهمتعبئة
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االستعماريةالسيطرةبديلةالجزاثويةالسيطرةمنأقوامهموخالص
.الفرنسية

الوسائلبكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخططتطبيق_6
.اإلعالمفىوالتوعيةاالتصالمجالفيالمجدية
إلنبموقفهويرتفعءالوطنيةمؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
تهونالذيالوطنيلترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمستوى
الله~كمؤان؟التضحياتساثروتسترخصءاالختياراتكلسبيلهفي
.لكمغالبفال

بالغوتأثرفأكثرىأكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_6975
االحتراممنكثيرألهايكنكانالتيكلثومأمالسيدةحرمهبوفاةالتأثر

.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببواإلعجاب
حسبودفنءنحبهالوزانىحسنمحمد~ىشتنبر)9(_6978

هذهقلبفي<أمجدااهوبينزوجتهبجواربفاستهأستروضةفيرغبته
فيبهانادىالتيوالعاالةللحريةاألولىالدعواتشهدتالتيالحاضرة
منقاتمةساعةفيالمغربيللشعبواألملالثقةفأعادتءالثالثيناتبداية
.هامةمؤلفاتالوزانيحسنمحمدتركوقد.تاريخه



االولالقم
ى..مقدمة
ه.<<<<<><...>>>>>>><<<.<.>>>الطريق)هووماالمصير)أينإلى

~والمغربيالواقعحقيقة
وى<<<<<>>>>>>>>>>...<<<>>>>>>>>><.>>>>>>>>><<<<>>.>نفسهاعنتبحثأمة
وى.......والتحولالتجديلعهد

وى<<><<>><>.>باالنقالباإلصالح
وو<<<<<.<<<االنقالبإيديولوجية

وم...<<.>.المغربفيوالديمقراطيةالحكمقضية
»و><<<.<<.<..<<<<<<<<.والسياسةالحكممشكلة:المغربفياألولىالمشكلة

وهاالشتراكيةتقدميتنا_المغربيالشبابإلى

الثانيالقسم
....الوطنياالنبعاثلدعوةالسياسيالبيان
الوطنياالنبعاثدعوةبيان

.عوةاللأهداف
)6(الوطنياالنبعاثدعوة
)2(الوطنياالنبعاثدعوة
مالحق
~~~~~~~~~~~~~~6965أبريل20مذكرة
~~~~~~~~~~~6972يناير63مذهق
6م9ا2أكتوبر65مذكرة
الوزانيحسنمحمدحياةموجز





يرو~لماإلسالميالفوبدار:الطباعأ




