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 الفكر السياسي المغربي  

 ة:ـــــــمقدم

إن الفكر السياسي كباقي المجاالت الفكرية األخرى، البد له من مصادر 

بحيث قد يقتصر هذا الفكر على إعادة إنتاجها  ،مادته الفكرية األساسية يستمد منها

 يستوعبها ويحتويها في محاولة منه لتجاوزها. وأحيانا

تحديد مصادر أي فكر ألنه مهما كان مستوى بيد أنه يبقى من الصعب جدا 

الحفريات التي يقوم بها الباحث، ال يتمكن بالفعل من تفكيك جميع عناصر بنية 

وغالبا ما يكتفي الباحث بالتعرف على المصادر  عناصر الفكر المراد تفكيكه،

 المباشرة أو تلك التي تطفو على السطح.

الفكر السياسي المغربي، حيث ويزداد األمر صعوبة،عندما يتعلق األمر ب

سواء في شكله القديم أو المعاصر،تكاد تكون  األبحاث والدراسات في هذا المجال،

منعدمة أو نادرة جدا. فباستثناء بعض الدراسات والمقاالت المتفرقة هنا وهناك، 

ال نكاد نجد دراسة شمولية حول هذا الفكر بالرغم من وجود كتابات المنظرين 

محمد  كعالل الفاسي، مجموعة من  اإلشكاليات السياسية، يين أثارواوزعماء سياس

 .عبد هللا إبراهيم... المهدي بن بركة، حسن الوزاني،

إبراز األفكار السياسية لهؤالء المفكرين والمنظرين  ونحن سنحاول هنا،

إصالح نظام الحكم  من خالل تناول جملة من اإلشكاليات، منها أساسا، السياسيين،

 غرب،وتحديثه وكذلك تغييره.بالم

 المبحث األول: تجليات الفكر السياسي المغربي المعاصر

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

2 
 

لى ثالثة ي المغربي المعاصر، سيتم التطرق إإلبراز تجليات الفكر السياس

نقط أساسية،هي تطور الفكر السياسي المغربي المعاصر)أوال(ثم خصوصية هذا 

 الفكر)ثانيا(ثم مضمون هذا الفكر)ثالثا(.

 تطور الفكر السياسي المغربي المعاصر أوال:

وفي كل المجتمعات المنظمة، أن  تظهر مادة الفكر السياسي بشكل عام،

اإلنتاج السياسي غالبا ما يتدرج وفق مراحل معينة ترتبط أساسا بالمراحل التي 

من خالل إبرازه  يتطور فيها الحكم. ويبرز الفكر السياسي المغربي هذه العالقة،

أو  )إمارة،إمبراطورية،دولة( حكم بالمغرب سواء في أشكاله الترابيةلتطورات ال

 )أمير،سلطان،ملك(. في بنيته السياسية

ولعل هذا التطور في شكل ومضمون الحكم،هو الذي جعل الفكر السياسي 

 بالمغرب يتدرج بدوره من خطابات في السياسة إلى أفكار في السياسة.

 الخطاب السياسي المغربي: -1

نخبة المثقفة المغربية من فقهاء وأدباء ومتصوفة ومؤرخين في أظهرت ال

فترات تاريخية مختلفة،اهتماما خاصا بالشأن السياسي من خالل تضمين كتاباتهم 

سواء األدبية منها أو اإلخبارية أو الفقهية تأمالتهم وأرائهم في إشكالية الحكم 

 ة والجهاد... وبالتالي،وذلك كما هو الشأن في إشكاليات الحرية،البيع بالمغرب؛

فإن األفكار السياسية لمفكري المغرب يمكن العثور عليها موزعة في الخطب 

ي خطب ورسائل اختصت بتناول موضوع معين من الموضوعات ، وهوالرسائل

 السياسية.

فهناك إذن، تراكما فكريا في المجال السياسي موزع بين المخطوطات 

اج إلى دراسات وأبحاث إلبراز مالمحه وتحديد الفقهية واإلخبارية والتصوفية،يحت
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حتى أوائل  ن موضوعات الفكر السياسي لم تنجح على األقل،إطاره. وهذا أل

القرن العشرين في أن تضمن لنفسها االستقاللية عن بقية الحقول المعرفية التي 

 كانت رائجة في المغرب.

تعلق بهذا المجال يمكن تصنيف هذا التراكم الفكري فيما ي لكن على العموم،

 في ثالث خطابات رئيسية:الخطاب السياسي السلطاني،التصوفي،و اإلخباري.

 * الخطاب السياسي السلطاني:

ما يصطلح عليه باآلداب  أويقصد بالخطاب السياسي السلطاني 

السلطانية،تلك الكتابات السياسية التي تزامن ظهورها الجنيني مع ما يدعوه 

لخالفة إلى ملك. وكانت في جزء كبير منها نقال واقتباسا الجميع، بحدث انقالب ا

من التراث السياسي الفارسي،واستعانة به في تدبير أمور الدولة اإلسالمية 

 الوليدة.

"نصيحة" أولي األمر في تسيير شؤون  وفي كتابات تقوم في أساسها على مبدأ

ية والقواعد سلطتهم،إذ تتضمن كل موادها مجموعة هائلة من النصائح األخالق

السلوكية الواجب على الحاكم اتباعها،بدءا مما يجب أن يكون عليه في شخصه 

إلى طرق التعامل مع رعيته مرورا بكيفية اختيار خدامه واختبارهم وسلوكه مع 

 أعدائه.

لنصائحها الهادفة إلى تقوية السلطة ودوام الملك،تتبع هذه  وفي عرضها

يا براغماتيا يجعل منها في النهاية فكرا سياسيا اآلداب،منهجية أو لنقل تصورا عمل

وال يتوق إلى الشمولية  ير بقدر ما يعتمد على التجربة،أداتيا، ال يطمح إلى التنظ

بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطاني،دونما قفز على ما يتيحه من إمكانات،وهي 

ته الرقعة كلها أمور تجعل من اآلداب السلطانية،ثقافة سياسية مميزة عما عرف
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ثقافات،ونقصد الثقافة السياسية الفلسفية، والثقافة السياسية  نالعربية اإلسالمية م

 الشرعية.

كما أنها اعتمدت في صياغة تصوراتها السياسية األخالقية على ثالث منظومات 

 الساسانية،والحكمة اليونانية،الهللنستية،مرجعية كبرى هي السياسة الفارسية 

وعملت على تذويب كل تناقض أو تعارض محتمل  اإلسالمية، -والتجربة العربية

بين المنظومات الثالث إلى حد يحول معه اختزالها في إحدى هذه المنظومات 

واعتبارها بالتالي مجرد أثر فارسي أو مجرد صدى لخريف الفكر اليوناني،ناهيك 

 عن اعتبارها فكرا إسالميا نقيا.

ة" مع ظهور نظام الملك،وقيامها على تزامن،إذن، ميالد"اآلداب السلطاني

 "غماتير هذا الملك وتصورها العلمي و"البرمبدأ النصيحة الهادفة إلى تدبي

 للمجال السياسي.

وبالنظر إلى الفكر السياسي المغربي في مراحله الجنينية نجده لم يخرج 

عن هذا اإلطار.حيث اهتم الفقهاء المغاربة بالشأن السياسي وضمنوا كتاباتهم 

واألفكار حول الحكم وتسييره وفن إدارته. وفي هذا  اآلراءالفقهية العديد من 

،أحد الرواد الذين "أبو بكر بن الحسن الحضرمي المرادي"اإلطار يمكن أن نعتبر 

 دشنوا الكتابة في المجال السياسي.

ر كتابه "السياسة أو اإلشارة في تدبير اإلمارة" من الكتب األولى بوهكذا يعت

ون وابن رضوان. ويبدو دالمجال والتي سبقت بوقت طويل كتابات ابن خل في هذا

يه بطلب من األمير المرابطي أبي بكر بن قهذا الكتاب قد وضع من لدن الف أن

للدولة ودستورا للمرابطين من بعده،حيث تم تقسيمه إلى  عمر ليكون دستورا

 ثالثين بابا، كل باب خصص لموضوع سياسي معين.
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الكتاب تتضمن موجها  أبوابآلداب السلطاني، فإن معظم وعلى غرار ا

في الوزارة،في  ،تسييره أموره السياسية سواء كيفيةعلى الحاكم حول 

قواده وجنوده،في الحجاب والظهور في  الحجابة،وفي الكتاب، وفي الجيش:

يتحلى بها  أنات التي ينبغي عالقة الحاكم بالمحكوم، في الصف مجالس الحكم،في

 .الحاكم

 

 * الخطاب السياسي الصوفي:

الزاوية وكذا الطريقة قد لعبتا دورا أساسيا وحيويا في  أنمن المعروف 

 .19ونهاية القرن 13التاريخ السياسي المغربي خاصة في الفترة مابين القرن

إن الحركة الصوفية التي كانت في البداية تهدف أساسا إلى نشر "اإلسالم" 

الميالدي تتوغل في  13دأت منذ القرنإلى ما وراء الحواضر،حيث ب

الميالدي،مضطرة لالنتقال من هذا  14البوادي،ستجد نفسها،ابتداء من القرن

اإلطار التبشيري ،لتحشر نفسها في اإلطار السياسي. هذا التحول هو الذي سيؤدي 

 إلى التالقي التاريخي بين إحدى أشكل الممارسة الصوفية وبين الشرفاوية.

والطرق شيوخا وزعماء كانت لهم كتاباتهم  ر كونت الزواياطاإلوفي هذا ا

وتأمالتهم في الشأن السياسي المغربي. فقد تضمنت العديد من المراسالت 

 الصوفية تصورات خاصة حول السلطة وكيفية ممارستها.

المدلول اإلصالحي تناهض العرف،من  حيث ويمكن القول بأن الطريقة من

ء، ومن حيث المدلول السياسي كانت تناهض هنا تناقضها مع حركة الصلحا

الخصوصيات المحلية وتسعى إلى تجاوز النظام القبلي،من هنا تالقيها التاريخي 

 مع الشرفاوية. وهناك ثالث مميزات تتسم بها الطريقة:

 المناداة بتطبيق الشرع -1
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 الرغبة في تجاوز النظام القبلي وتوحيد المجتمع -2

 البا.االرتباط بالحاضرة )المدينة( غ -3

 1912إلى حدود سنة 15الطريقة،ابتداء من القرن  أنوينبغي اإلشارة إلى 

أضحت هي المؤهلة لتزويد البالد بنظام حكم قائم على تنفيذ الشرع، وتظل هي 

في حالة خرقه من قبل الحاكم، وربما تطمح  هذا الشرع ةالوصية على حماي

على القيام بواجباته  لتعويض هذا األخير إذا ما أدركت أنه أضحى غير قادر

 السياسية/الدينية.

من هذا التطور العام، يمكن استخراج ثالثة أنماط نظرية، تاريخية للطرق 

 التي عرفها المغرب في الفترة المدروسة:

 الطريقة كمؤسسة الختيار الحاكم-1

 الطريقة كهيئة حامية للشرع-2

 الطريقة كمصدر لسلطة احتياطية.-3

تابات "ابن محلي" نموذجا ساطعا لبعض مكونات في هذا السياق شكلت ك

الخطاب السياسي الصوفي الذي انتشر في مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي 

المغربي،نظرا ألن هذه الكتابات تأسست على تجربة نظرية وسياسية. ف"ابن أبي 

محلي" لم يكن فقط منظرا سياسيا، بل كان أيضا فاعال سياسيا حمل سيف 

 النظام السعدي القائم. ولعل هذا ما جعل كتابات "ابن محلي"المعارضة ضد 

السياسية تكتسي طابعا عمليا يجمع بين الجدال اإلديولوجي والعنف السياسي. وقد 

انعكس ذلك خاصة من خالل العناوين التي كان يختارها لرسائله والكتابات التي 

 كان يرد بها على خصومه ومناوئيه،مثل:
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 الرد على أهل الفجور" "منجنيق الصخور فيـ

  "السيف البارق مع السهم الراشق" -

 "القسطاط المستقيم في معرفة الصحيح من السقيم" -

 "سلسبيل الحقيقة والحق في سبيل الشريعة للخلق" -

 دعة".خ"مهراس رؤوس الجهلة المبتدعة ومدارس نفوس السفلة المن -

حول  لبها قد تمحورورغم اختالف عناوين ومضامين"ابن محلي" إال أن أغ

مشروعية السلطة القائمة ومحاولة بلورة مشروعية بديلة. ففي نظره يصح الثورة 

على الحكم والحلول محل السلطان. وعمل "ابن محلي" على التأكيد من خالل 

كتاباته على "المهدوية" كإيديولوجية لثورة ضد الحكم وأداة دعاية الستقطاب 

دويته" بانتسابه العباسي،حيث أشار أثناء حديثه األتباع واألنصار. وقد دعم"مه

عن المهدي المنتظر بأنه ربما يكون من ذرية العباس، بل ركز على استمرار 

الحكم والخالفة في ذرية العباس وأن دولة بني العباس ال تنقرض بعد ظهورها 

 حتى يؤدي رايتها آخرهم الذي هو المهدي المذكور لعيسى عليه السالم.

ابن محلي" برنامجه السياسي على الدعوة إلى تحقيق األهداف وقد ركز "

 التالية:

الحكم بالشرع استنادا إلى القرآن والسنة واإلجماع وما يتبع ذلك  -

 بالترتيب.

 نشر العدل وذلك من خالل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

 إقامة الخالفة. -
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 * الخطاب السياسي اإلخباري:

باري في المغرب بشكل وثيق مع السياسة. فإذا كان ارتبط الخطاب اإلخ

الفقيه قد شكل األداة اإليديولوجية للسلطة،وشكل الجندي األداة 

العسكرية،فاإلخباري شكل األداة الدعائية المثلى . لذا أولى الحكام المغاربة 

اهتماما كبيرا باإلنتاج اإلخباري وتفننوا في محاولة إنتاجه وتطوره. وفي هذا 

ار أشارت "شاتز ميلر" إلى ما يلي:"تعتبر األعمال التاريخية من أكثر اإلط

اإلنتاجات الفكرية اإلسالمية تعرضا لمراقبة وتدخل البالط.... ذلك أن رجال 

البالط يهتمون باإلنتاج التاريخي بشكل أساسي نظرا لحساسيته السياسية أكثر مما 

 يهتمون بباقي اإلنتاجات الدينية والفقهية".

في الحقل السياسي المغربي من خالل خباري دورا حساسا إلهنا لعب امن 

نقل األخبار الرسمية أو في توظيف األحداث السياسية سواء لتكريس الوضع 

السياسي القائم أو في معارضته،وبالتالي فجل اإلخباريات المغربية ال يمكن 

كل شيء تتضمن اعتبارها فقط سردا بريئا لتسلسل األحداث السياسية،بل هي قبل 

خطابات إيديولوجية وسياسية وتحمل رؤى معينة حول إشكاليات سياسية كانت 

 تعتمد داخل المنظومة المغربية.

وس" و"أبو القاسم الزياني" على هذا األساس،تشكل مؤلفات "اكنسو

وغيرهم إخباريات تتضمن بين ثناياها خطابا سياسيا يحدد تصورات حول السلطة 

لفترات سياسية معينة من تاريخ المغرب. وفي هذا اإلطار ال والحكم والمعارضة 

يكتسب طابعا شموليا فقط، بل إنه  يمكن اعتبار "استقصا" الناصري مؤلفا تاريخيا

باإلضافة إلى ذلك،يشكل باألساس خطابا سياسيا ذا أبعاد إصالحية واضحة يمكن 
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قية،تجديد أن نتمثلها من خالل ثالث معطيات رئيسية: محاربة البدع الطر

 التعليم،وإصالح الجيش.

 الفكر السياسي المغربي-2

العشرين مرحلة مخاض لتحول الخطاب السياسي في  تعتبر بداية القرن

المغرب إلى تصورات فكرية حول الشأن السياسي،إذ كانت هناك عدة عوامل من 

وراء تخلص الخطاب السياسي المغربي من ترسانته األدبية والفقهية والصوفية 

يتبلور كمنظومة مستقلة من األفكار والتصورات حول السياسة ومشموالتها. ل

 ويمكن إجمال هذه العوامل في المحددات التالية:

 * النهضة الفكرية:

فترة دقيقة في التطور السياسي للمغرب،حيث أن  19منتصف القرن  يمثل

الد مجموعة من التأثيرات السياسية الخارجية قد استطاعت التسرب إلى الب

وأثرت بشكل عميق في النخبة السياسية المغربية. ويمكن تحديد قنوات التسرب 

 هذه في ثالثة رئيسة هي:

لقد اطلعت النخبة المغربية على التيارات السياسية  القناة اإلعالمية: -أ

الجديدة التي كانت تخترق المنظومة اإلقليمية بشرقها العربي وغربها األوروبي 

مجالت التي بدأت تتداول في المغرب. فقد حملت هذه من خالل الصحف وال

الصحف والمجالت مختلف النقاشات والجداالت حول اإلشكاليات السياسية التي 

كان من أبرزها اإلصالح الديني، الحرية الفردية، 

 الخالفة،االستبداد،االستعمار،العالقة مع الغرب وغيرها من أفكار.
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المغربية بتفاعالت كل التيارات تأثرت النخبة  القناة الفكرية: -ب

وشكلت مصدرا رئيسيا  والنزعات اإلصالحية التي كان يعرفها المشرق العربي،

حيث انه كانت هناك متابعة لكل األفكار السياسية الجديدة التي عرفها المغرب. 

 مستمرة واهتمام بالغ من قبل النخبة المغربية لكل ما يكتب وينتج هناك.

شكلت البعثات الطالبية وسيلة لتعرف النخبة  ية:القناة التواصل -د

المغربية،وبالملموس على التطورات السياسية الخارجية سواء تلك التي كانت 

 تجري في المشرق العربي او في الغرب األوروبي.

وقد لعبت القاهرة،التي استقطبت جل أفراد النخبة المغربية،دورا أساسيا 

فيا، بل ساهمت بشكل كبير في إنضاج وعيها ليس فقط في تكوين هذه النخبة ثقا

السياسي. وقد وصف الوزاني هذه الظاهرة من خالل تحدثه عن مقام بعض أفراد 

النخبة بالقاهرة واتصالهم واحتكاكهم بالزعامات والقيادات السياسية والحزبية 

 المصرية.

لبعثات المغربية لاألوروبي، فقد شكلت باريس قبلة بالنسبة للغرب  أما

التي تزايد عددها بمرور الوقت خاصة في بداية الثالثينات. إذ بظهور ما و

،سيتسع نشاط الطلبة المغاربة في 1930اصطلح عليه بالظهير البربري في 

 باريس بدعم من شخصيات فرنسية يسارية بارزة سيتوج بإصدار مجلة بالمغرب.

 * إدخال المؤسسات الغربية

إلى إدخال مجموعة من المؤسسات أدت الحماية األوروبية بالمغرب، 

فالفرنسيون جاؤوا إلى المغرب بعادات االقتصادية واإلنتاجية واإلدارية والسياسية.

اجتماعية وسياسية،وكانوا يطالبون بالحريات العامة وبالمؤسسات االنتخابية 

 الستعمالها الخاص وبالحق النقابي...
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ذي فرضته سلطات الحماية رغم نظام الطوارئ والحصار ال الحريات العامة:-أ

 على األهالي المغاربة، فإنها قد عملت على إرساء نظام الحريات العامة بالبالد.

الذي نص على اعتبار حق التجمع حقا  1914مارس  26وهكذا أصدرت ظهير 

اللذان نصا على  1936يوليوز 20و 1935يونيو  29شرعيا. كما أصدرت ظهير 

 وارع العمومية.تنظيم التظاهرات العامة في الش

 12المتمم بظهير   1914أبريل  27أما فيما يتعلق بحرية التعبير،فقد نظم ظهير 

تأسيس و إصدار المطبوعات والجرائد سواء باللغة العربية او اللغة  1918يناير

الفرنسية. وفي نفس السياق،اضطرت سلطات الحماية إلى تخويل الحق النقابي 

. وقد استغلت النخبة 1938يونيو24و1936دجنبر  24من خالل إصدار ظهير 

المغربية هذه القوانين المنظمة للحريات العامة وطالبت سلطات الحماية بتعميمها 

 لتشمل كل شرائح السكان دون تمييز بين المغاربة والفرنسيين.

كان النظام السلطاني السائد في المغرب ال يسمح  المؤسسات االنتخابية: -ب

ان، بحيث كانت الحكومة المغربية،كما وجدتها فرنسا بتمثيلية واسعة للسك

يدي  ن،تتميز بالطبيعة التيوقراطية للدولة وبتركيز كل السلط بي1912سنة

السلطان. هذه الخاصيات المرتبطة بالقانون العام المغربي،والمطابقة للتصورات 

ي اإلسالمية للسلطة،لم تمكن من نمو تمثيل حقيقي للسكان في التنظيم السياس

للمغرب،ذلك أن العالقات القائمة بين السلطة المركزية وممثليها من  داريإلوا

جهة،وبين مختلف الفرق االجتماعية من جهة أخرى،كانت جد رهينة بموازين 

 القوى القائمة أكثر منها رهينة بسير مؤسسات الدولة.

المغرب  وهكذا عملت الحماية الفرنسية على إدخال مفهوم التمثيل االنتخابي داخل

من خالل إنشاء مجموعة من المجالس تمثلت خاصة في الغرف الفالحية 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

12 
 

والتجارية والصناعية وكذلك في مجلس الحكومة. وقد شاركت النخبة السياسية 

المغربية من خالل حزب االستقالل في بعض االنتخابات التي نظمتها سلطات 

عية في حين قاطع لممثلي الغرف التجارية والصنا 1948الحماية كانتخابات 

. كما ساهمت هذه النخبة في مناقشات مجلس الحكومة التي كانت 1951انتخابات 

تتمحور حول السياسة المتبعة من قبل سلطات االحتالل حيث كان ممثلوا حزب 

حكومة ينتقدون خالل الدورات، السياسة المتبعة من قبل االستقالل بمجلس ال

على المواضيع المفضلة لدى الحزب،مثل  الحماية، وكان ينصب اهتمامهم أساسا

 التعليم والعدل والحريات العامة،وذلك بأسلوب لبق في بداية األمر.

إن الخلفية السياسية اإليديولوجية التي بررت التوقيع على  عصرنة الدولة: -ج

كانت تقوم باألساس على ضرورة تطبيق مجموعة من  1912اتفاقية الحماية في 

يكلة السياسية والتنظيمية للدولة المغربية. وبالتالي فقد كانت اإلصالحات تهم اله

سياسة اإلصالحات التي دشنتها سلطات الحماية تهدف باألساس إلى إرساء بنية 

سياسية وتنظيمية مستلهمة من نموذج الدول الغربية. وهكذا عمل الجنرال 

حات من "ليوطي" منذ تعيينه مقيما عاما على المغرب،على تجسيد هذه اإلصال

 خالل:

إقامة هيكلة سياسية مركزية تمثلت باألساس في خلق أجهزة اإلقامة  -

 العامة.

تأسيس مجلس للحكومة الذي كانت تتم فيه مناقشة السياسة العامة  -

 لسلطات الحماية.

اختيار الرباط كعاصمة إدارية تتمركز فيها مختلف إدارة السلطة  -

 المركزية.
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قاليم والدوائر والقيادات والمقاطعات، خلق إدارة إقليمية تتكون من األ -

حيث أسندت فيها مهمة التسيير والقيادة إلى شخصيتين رئيسيتين 

تتمثالن في ضابط الشؤون األهلية والمراقب العام اللذان كانا 

 يجسدان اإلدارة االستعمارية على الصعيد المحلي.

لذي خلق نظام بلدي كان يتمحور حول ثالث هيئات رئيسية: الباشا ا -

عظم وتحت مراقبة ثل السلطان ويخضع إلشراف الصدر األكان يم

رئيس مصالح البلدية، ثم رئيس المصالح البلدية الذي له صالحية 

المراقبة على الصعيد المباشر، فاللجنة البلدية التي يعين أعضاؤها 

 ولها دور استشاري.

شاط بلورة مجموعة من القوانين والتشريعات العصرية التي قننت الن -

االقتصادي واالجتماعي واإلداري والمدني للسكان كقانون 

 االلتزامات والعقود، والقانون العقاري،إلى غير ذلك من القوانين.

وقد أدت كل هذه اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية والتشريعية إلى قلب القواعد 

د التي ذ رغم القيود والحدوإوالمفاهيم التي كانت سائدة ضمن النظام المخزني. 

فرضها المستعمر على النخبة المحلية فإنها تشبعت بمجموعة من المفاهيم 

،والمشاركة السياسية،والتمثيل السياسي، الشيء الذي الجديدة،كمفهوم المواطن

جعلها تطالب سلطات الحماية بتعميم تطبيق هذه المفاهيم . وقد شكلت مذكرات 

ذ بداية الثالثينات انعكاسا لوعي المطالب التي بدأت تصوغها النخب المغربية من

 هذه النخب بضرورة تطبيق فعلي لهذه المفاهيم.

 ثانيا: خصوصية الفكر السياسي المغربي المعاصر
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من قبل فالسفة ومفكرين أكثر  مؤلفات الفكر السياسي الغربي قد كتبت إذا كانت

مما ألفت من لدن رجال السياسة سواء كانوا حكاما أو وزراء أو موظفين 

سامين،فان الفكر السياسي المغربي المعاصر،تبلور من خالل مؤلفين ومفكرين 

 إنتاجاأن كل الكتاب في هذا المجال كانت  إذ ،جمعوا بين الفكر والممارسة

لشخصيات مارست العمل السياسي بمختلف أشكاله،سواء النضالي،أو الحزبي أو 

ث خصائص البثالحكومي وهذا ما طبع الفكر السياسي المغربي المعاصر 

 العملية،الجدالية،السجالية:رئيسية

 _ الفكر السياسي المغربي فكر عملي.1

مجموعة من المفكرين السياسيين المغاربة المعاصرين، "كعالل  إلىبالنظر 

الفاسي"،" محمد حسن الوزاني"، عبد هللا ابراهيم"، "المهدي بن بركة"،و"عبد 

اسية كانت وليدة تجارب وممارسة داخل السالم ياسين"،نجد أن كل تنظيراتهم السي

ثالثة  تجلت هذه الممارسة السياسية من خالل وقدالحقل السياسي المغربي.

 أبعاد،الزعامة السياسية،القيادة التنظيمية،التجربة السياسية.

 * الزعامة السياسية

شكل جل رواد الفكر السياسي الحديث في المغرب أحد المكونات الرئيسية 

نية المغربية.فعالل الفاسي كان من بين متزعمي هذه الحركة التي للحركة الوط

 واجهت سلطات الحماية،حين كان من بين الموقعين على عريضة المطالب

في الحركة التنويرية التي  الوطنية التي قدم لسلطات الحماية.كما شارك أيضا

ا والطرق كانت تستهدف القضاء على البدع واالنحرافات الدينية ومحاربة الزواي

السياق قام هو وثلة من الوطنيين  فسخاصة المساندة لسلطات الحماية،وفي ن

بتأسيس مجموعة من التنظيمات السرية التي حملت اسم الطائفة والزاوية.وفيما 
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بعد أسست كتلة العمل الوطني التي أسندت له أمانتها العامة.وقد عرضته هذه 

ستقالل تزعم "عالل الفاسي"حركة النشاطات لالعتقال مرارا وللنفي بعد اال

نظام الملكية الدستورية وتحقيق التعادلية  إقرارالمطالبة بالدستور وبضرورة 

 االجتماعية.

وعلى نفس النهج سار "محمد حسن الوزاني" الذي قاوم مخططات الحماية 

التي نصت عليها معاهدة الحماية.  اإلصالحاتوطالب سلطات الحماية بتطبيق 

ضا في تنظيم حكم اللطيف بفاس،وعمل على تأسيس جريدة العمل كما ساهم أي

لسيادته،  وشارك في خلق كتلة العمل الوطني. وبعد استرجاع المغرب الشعبي

 الملكية الدستورية وتمتيع البالد بمؤسسات نيابية. إقرارواصل نضاله من أجل 

 إلىشبابه  وعلى نفس المسار النضالي سار أيضا المهدي بن بركة الذي انضم منذ

التنظيمية الكبرى التي استغلها في  اهبهصفوف الحركة الوطنية وتميز بمو

مناهضة السياسة المتبعة من قبل سلطات الحماية.وبعد االستقالل تابع نضاله من 

اقتصادي وتطبيق المبادئ  إصالحديمقراطي بالبالد وتدشين  نظام إرساءأجل 

ة الشيء الذي جعله يتعرض لمجموعة عدالة اجتماعي االشتراكية من أجل تحقيق

استقراره بفرنسا،حيث انخرط في  إلىيقية التي انتهت التضي اإلجراءاتمن 

، اإلفريقيةتصفية االستعمار في مختلف البلدان  إلىالحركات التي كانت تدعو 

ومناهضة كل أشكال االستغالل االمبريالي وانتهت حياته السياسية باختطافه 

 .وتصفيته جسديا

هؤالء الرواد جعلهم يكتسبون لن المسار النضالي المختلف إوعلى العموم ف    

أن الزعيم  إذويتمتعون ليس فقط بالزعامة السياسية بل أيضا بالزعامة الفكرية.
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السياسي في الفكر السياسي المغربي هو قبل كل شيء صاحب مشروع سياسي 

 يناضل من أجل تحقيقه سياسيا.

 :  القيادة التنظيمية *

أن كل  إذمختلف هؤالء المفكرين السياسيين لم يكونوا فقط زعماء قياديين. إن

بل  إليهاي مواحد منهم لعب دورا أساسيا في تشكيل التنظيمات السياسية التي ينت

 وجسده بشكل كبير.

"فعالل الفاسي" شكل شخصية محورية في كل التنظيمات السياسية التي كونها 

أو الحزب الوطني أو حزب االستقالل حيث أنه منذ  سواء في كتلة العمل الوطني

ظل "عالل الفاسي" الزعيم األوحد داخل هذا الحزب وبقي على رأس  1960

 1974قيادته حتى وفاته سنة 

خلق  إلىأما "محمد حسن الوزاني" فمنذ انسحابه من كتلة العمل الوطني سيسعى 

 actionني المغربي"تنظيمه الخاص به.وهكذا شكل تنظيما اسماه"العمل الوط

nationale Marocaine وكانت صحيفة عمل الشعب ناطقة باسمه.وبعد،"

،أنشأ حزبا جديدا،أسماه "حزب الشورى 1946عودته من المنفى سنة 

واالستقالل" وأصدر صحيفة ناطقة باسمه:الرأي العام. وقد ظل "محمد حسن 

قفه السياسية الوزاني" على رأس قيادة حزب الشورى واالستقالل يحدد موا

 ونهجه اتجاه الحكم حتى وفاته.

كما يعتبر "المهدي بن بركة" شخصية قيادية رئيسية سواء داخل حزب االستقالل 

أو في االتحاد الوطني للقوات الشعبية.فقد قام "بن بركة" بدور تنظيمي في حزب 

تي االستقالل حيث كان يعتبر من المحركين والفاعلين األساسيين في التطورات ال
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عرفها حزب االستقالل في المرحلة السياسية التي أعقبت حصول البالد على 

استقاللها،إذ ساهم بدور فعال في تسيير الحزب حيث اعتبر ألجل ذلك دينامو 

الحزب،وكان ضمن أعضاء لجنته التنفيذية،كما كان "المهدي بن بركة" من ضمن 

لوطني للقوات الشعبية.ففي االتحاد ا إنشاءالشخصيات الرئيسية التي كانت وراء 

" عن تشكيل الجامعات المتحدة لحزب ةأعلن "ابن برك 1959يناير  25

ولم يكد االستقالل.وعقد التنظيم الجديد مجلسه الوطني في أبريل من نفس السنة... 

يمر وقت طويل حتى تم تحويل الجامعات المتحدة لحزب االستقالل الى االتحاد 

. وقد بقي " المهدي بن بركة" ضمن 1959شتنبر  الوطني للقوات الشعبية في

أكتوبر  29القيادة المسيرة للحزب حتى وهو في منفاه بفرنسا حتى اغتياله في 

1965. 

 التجربة السياسية *

تقلد هؤالء المفكرون السياسيون مجموعة من المهام والمناصب التي صقلت 

فكري وهكذا،فزيادة تجربتهم وأغنت مسارهم سواء على المستوى السياسي أو ال

عن النشاط الحزبي والفكري والصحفي الذي مارسه "عالل الفاسي" عين هذا 

في األوقاف والشؤون اإلسالمية،وهو ما مكنه من القيام األخير كوزير للدولة 

بالعديد من الزيارات والرحالت في العديد من دول العالم في أفريقيا وأسيا 

 كثير من المنظمات الدولية الجهوية. وأوروبا.كما كان كذلك عضوا في ال

أما "محمد حسن الوزاني"،فقد تعددت نشاطاته السياسية سواء بالخارج أو 

بالمغرب.فقد شارك في تأسيس العديد من الجمعيات،وحضر مؤتمرات العديد من 

األحزاب السياسية خاصة في أوروبا.وبعد االستقالل ترأس الوزاني في نهاية سنة 

في القاهرة،وعين  غربي في المؤتمر اإلفريقي األسيوي المنعقدالوفد الم 1957
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عين  1960عضوا في المجلس الوطني الدائم لهذا المؤتمر.وفي يوليوز 

"الوزاني"وزير للدولة لكن سرعان ما قدم استقالته من هذا المنصب.أما في سنة 

 فقد انتخب كنائب عن مدينة وزان في أول تجربة برلمانية للمغرب. 1964

المهدي بن بركة" فقد تميزت تجربته بزخمها السياسي وتعدد مساراتها أما "

وبعده نجا من حادثة سير اعتبرت  1963خاصة في فترة ما بعد االستقالل.ففي 

كمحاولة اغتيال من طرف الشرطة تم انتخابه كنائب بالرباط،بعد ما كان قد عين 

"المهدي بن بركة"  . وكان1958رئيسا للمجلس الوطني االستشاري في سنة 

يمول الحركات الثورية،والتقى بالعديد من القادة والزعماء 

فيدل " "جمال عبد الناصر"،"جواهر الل نهرو"و"السياسيين،مثل"ماوتسي تونج،

 .."تشي غيفارا."،"كاسترو

 29وتاريخ مغادرة المهدي للمغرب و  1963يونيو 15وبين التاريخين،أي مابين 

داعية ثوري عالمي  إلىتحول فيها الزعيم المغربي تطافه،تاريخ اخ 1965أكتوبر 

يرأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تضامن شعوب القارات الثالث المزمع عقدها 

والقائد االتحادي  ضل. فبرزت مواهب المنا1966في "هافانا" في مطلع سنة 

بالكامل: المهدي السياسي الذي يحشد قوى التحرر القارية ضد االمبريالية 

والعنصرية واالستعمار الجديد،"المهدي الديبلوماسي الذي يسبح في  الصهيونيةو

محيط الصراع السوفياتي ـ الصيني ويعرف كيف يلجمه لفائدة قوى التحرر 

الوطنية،"المهدي" المثقف الثوري الذي يحاضر ويكتب وينظر من أجل طريق 

 ثالثي للتطبيق االشتراكي.

ه رجل سياسة متمرس خبر دواليب الحكم وتسيير "بكونإبراهيمويتميز "عبد هللا 

تشكلت الحكومة المغربية  1955نونبر  28الشأن العام أكثر من سابقيه.ففي 
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وعند تشكيل الحكومة كاتبا للدولة في األنباء. إبراهيماألولى وعين فيها عبد هللا 

شؤون وزارة الشغل وال إبراهيم، تولى فيها عبد هللا 1956أكتوبر  28الثانية في 

عن مختلف هؤالء القادة هو تقلده  إبراهيماالجتماعية،لكن ما تميز به عبد هللا 

تشكيل  إلىدعاه الملك محمد الخامس 1959في نهاية دجنبر  إذلرئاسة الحكومة،

"يستمر سوى ثمانية أشهر إبراهيمحكومة ذات توجه يساري.ورغم أن"عبد هللا 

اكتسبته تجربة سياسية خاصة لم أنها بال شك قد  إالعلى رأس هذه الحكومة،

تتوفر لباقي المفكرين اآلخرين،نظرا لما صاحب ذلك من مالبسات اتسمت من 

 خالل األزمة التي كان يمر بها النظام السياسي والتي تمثلت من خالل:

 انعكاسات أحداث الريف -

التصارع الحاد على السلطة سواء بين القصر ومكونات الحركة  -

 مكونات هذه الحركة  الوطنية أو فيما بين

مما صاحب ذلك من تزايد في الحركات األزمة االقتصادية الداخلية  -

 المطلبية والنقابية.

 الخصاص في األطر وهياكل الدولة -

 العزلة الدولية التي كان يعاني منها المغرب -

 الفكر السياسي المغربي كفكر جدالي - 2

نظرا لطبيعة البنية  يقوم جوهر الفكر السياسي عامة على مضمون جدالي   

الفكرية التي يتعامل معها،فاألفكار السياسية تعكس دائما فكرا جداليا متولدا عن 

،والديمقراطية اإلنسانالتي تعالجها .فمفهوم السلطة،وحقوق  اإلشكاليات

للفكر  ألجداليوغيرها،كلها مفاهيم مثيرة للجدل والنقاش.لكن مما يزيد الطابع 

 :التاليةث تميزه بالخصائص السياسي المغربي الحدي
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)كالسلفية( ومرجعية إسالميةمرجعيتين فكريتين مختلفتين:مرجعية  إلىاستناده  -* 

 غربية)كالليبرالية(

الليبرالية والمنظومة  اقتباسه من عدة منظومات سياسية: كالمنظومة -* 

 الماركسية،والمنظومة السلفية،والمنظومة األصولية.

 المعاصرة.نية مع البنية العصرية داخل الدولة المغربية تصادم البنية المخز -* 

ونظرا لمختلف هذه العوامل،اكتست معظم نصوص الفكر السياسي المغربي 

الحديث طابعا جداليا خاصة عندما كان األمر يتعلق بمفاهيم سياسية 

عصرية.ويمكن تمثل ذلك من خالل اشكالية انتخاب الجمعية التأسيسية وما 

ال سياسي خاصة بين "عالل الفاسي" و"محمد حسن الوزاني" صاحبها من جد

عن ضرورة انتخاب جمعية  يدافعوهكذا نجد أن "محمد حسن الوزاني" كان 

تأسيسية لوضع أول دستور للبالد بينما نجد "عالل الفاسي" يؤكد على أن ليس 

لحاح فهذه النقطة جانبية ال تستوجب اإل مهما ان تكون الجمعية منتخبة أو معينة،

حالة الحكم  إلىفيها،بل األمر الهام هو الخروج بالبالد من حالة الحكم المطلق 

 الدستوري.

 ثـالـثـا:  مضمون الفكر السياسي المغربي المعاصر

 إشكاليةعكس الفكر السياسي المغربي التقليدي الذي انحصر في جله حول  

رئيسية  إشكاليات السلطان والرعية،تمحور الفكر السياسي المغربي الحديث حول

الظاهرة  إرساء،دنيلماالملكية الدستورية،إرساء المجتمع  إرساءثالث تتمثل في 

 الحزبية.
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 الملكية الدستورية إرساء -1

،تتبلور منذ القرن التاسع عشر،حيث تقييد السلطة السياسية وتنظيمها إشكاليةبدأت 

 اتخذت عدة مظاهر من بينها: 

قرار  إلتي طلبها المولى الحسن األول بشأن + االستشارات السلطانية كتلك ا

 المكوس

 +تكوين مجلس لألعيان من قبل المولى عبد العزيز

 + البيعة الحفيظية المشروطة

يعة الحفيظية،وما ورغم الموقف المتشدد الذي اتخذته السلطة المخزنية من الب

،فقد تواصلت حركة المطالبة بوضع دستور للبالد.وهكذا تضمنته من شروط 

ظهرت مجموعة من المقاالت في هذا السياق تناشد السلطان المولى "عبد الحفيظ" 

نشر أول مشروع للدستور في المغرب  اإلطارباقامة نظام نيابي.كما أنه في هذا 

 وقانونية للسلطة المطلقة. دستوريةيحاول وضع ضوابط 

 لكن رغم فشل مختلف هذه المطالب الدستورية بسبب تشدد الحكم والتدخل

 تقييد السلطة قائمة. إشكاليةاألجنبي في المغرب،فقد بقيت 

سواء على  اإلشكاليةوهكذا فبمجرد استرجاع المغرب لسيادته طرحت هذه 

 تمحورت جل كتابات المفكرين اإلطارالصعيد السياسي أو النظري.وفي هذا 

ومعالجتها خاصة في ظرفية سياسية دقيقة في التاريخ  اإلشكاليةحول هذه 

اسي المغربي الحديث.وتميزت خاصة بوضع أول دستور للبالد بما رافق ذلك السي

 من صراعات وجداالت سياسية.
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وقد شارك رواد الفكر السياسي الحديث في هذه الجداالت والتي تركزت 

حيث كان هناك من يطالب بالخصوص على الكيفية التي سيوضع بها الدستور،

ن البعض اآلخر يلح على ضرورة بضرورة انتخاب مجلس للدستور،في حين كا

 ممنوحا.كان تمتيع البالد بالدستور في المقام األول حتى ولو 

 بوادر التأسيس للعهد الدستوري – 1-1

ترجع البوادر األولى لالنتقال بالمغرب إلى العهد الدستوري بالمعنى        

المتعارف عليه، وذلك بالرغم من وجود بعض الممارسات المرتبطة بالتقاليد 

واألعراف األمازيغية التي تحدد طبيعة التعامل مع السلطة المركزية، وكذلك 

بعض مبادئ وتقاليد تنظيم الحكم من منظور إسالمي؛ إلى بداية القرن العشرين. 

بمعنى أن الدعوة إلى تطوير الحكم نحو الديمقراطية الدستورية1 لم تبرز بشكل 

دستورية متعددة. وتعد هذه  واضح إال خالل هذه المرحلة عبر تقديم مشاريع

الحركة المتميزة بتطلعها إلى التحرر والديمقراطية التي ظهرت بوادرها وسط 

العلماء ثمرة عدة عوامل أهمها: االحتكاك بالغرب وتأثير حركة اإلصالح في 

الشرق2. ولقد بلغت هذه الحركة الدستورية أوجها مع عزل السلطان عبد العزيز 

انه على أساس بيعة مشروطة، مرفوقة بمشاريع دساتير وتولية عبد الحفيظ مك

قدمها أصحابها كأساس لتدشين العمل بالديمقراطية الحديثة في المغرب، على 

 طريق نهضة كانت تستوحي النموذج والمثال من نهضة اليابان3.

ومن بين أولى مشاريع اإلصالحات الدستورية التي تم تقديمها، نجد تلك التي      

قبل "علي زنيبر"، وتلك التي عثر عليها "عالل الفاسي" في مكتبة قدمت من 

عمه، دون أن يقف على اسم كاتبه الذي ظل مجهوال وقدمه في محاضرة عمومية 

                                                            
 96نيابي بالمغرب. م س : ص : عبد الكريم غالب: التطور الدستوري وال - 1
 16 :رقية المصدق: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. م س : ص  - 2
 240. ص : 2009محمد عابد الجابري: في غمار السياسة فكرا وممارسة. الكتاب األول. الشبكة العربية لألبحاث والنشر. الطبعة األولى  - 3
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تحت عنوان "حفريات دستورية في المغرب". و  1968نوفمبر  15ألقاها في 

شروع الذي رغم أن األستاذ "محمد المنوني" قد أشار إلى أن هذا الدستور هو الم

وضعه الشيخ عبد الكريم مراد*4، الذي أشار في كتابه )محمد المنوني( بكون 

النسخة التي اعتمد عليها "عالل الفاسي" لم يكن بها اسم وبعد ذلك ظهرت نسخة 

أخرى لهذا الدستور ومكتوبة بخط فاسي وعليها إمضاء تصحيح وإمضاء واضع 

لكريم غالب يؤكد على أنه قد يكون مشروع الدستور وهو الشيخ مراد؛ فإن عبد ا

 مشروع الشيخ مراد مشروعا آخر5.

ونشير إلى أن المشروعان السابقان أكدا على ضرورة وضع دستور للبالد،       

وإيجاد مجلس تمثيلي إلى جانب السلطان، والقيام بإصالحات عسكرية وعقلنة 

السلطة6. وتعتبر هذه أإلصالحات حسب مشاريع الدساتير هاته، أنجع وسيلة 

لمواجهة التدخالت األجنبية في شؤون المغرب وضمان استقالله7. غير أن تكالب 

األطماع األجنبية على المغرب وتساهل المولى عبد العزيز في فتح أبواب 

المغرب لألجانب والسماح بتدخلهم في شؤون الدولة، واتهامه من قبل الشعب 

"ببيع بالده إلى الكفرة"8 ثم اضطراره إلى  توقيع عقد الجزيرة الخضراء، ستضع 

الملك عبد العزيز في مركز حرج دفعت الشعب ألن يثور ضده ثورة فكرية 

وعملية عارمة9؛ والتي توجت بتنصيب أخيه عبد الحفيظ الذي تزعم تلك الثورة 

بذكاء، ببيعة مشروطة تالها سعي لدسترة السلطنة المغربية10 بمشروع دستور 

1908 .  

                                                            
 9071-1906ري وفد على المغرب وأقام بفاس سنتي الشيخ عبد الكريم مراد، عالم سو -* 4
 106عبد الكريم غالب : م س : ص :  - 5
 113محمد معتصم: النظم السياسية المعاصرة. م س : ص :  - 6
 17رقية المصدق : م س : ص :  - 7
 115عبد الكريم غالب : ن م س : ص :  - 8
 116نفس المرجع : ص :  - 9

 131محمد معتصم : مس : ص :  - 10
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عديد من الباحثين إلى أن البيعة الحفيظية المشروطة باعتبارها وينظر ال     

 من زاويتينمرحلة مهمة في تاريخ الفكر السياسي والدستوري المغربي وذلك 

في أنها ساهمت في إيقاظ الوعي لدى الشعب للتدخل من  تتمثل األولى أساسيتين؛

األصلي  أجل تحمل مسؤوليته وفرض رأيه في الحكم باعتباره صاحب السلطة

أما الثانية ؛ ايمنحها عبر عقد البيعة لمن هو أهل لها وللقادر على الوفاء بالتزاماته

 فتكمن في  تبلور الفكرة الدستورية كمدخل مهم يحول دون الحكم المطلق.

بالعودة إلى الشروط التي رافقت البيعة الحفيظية والتي تبرز مدى حضور      

ى البيعة ومقومات ممارسة السلطة بناء الوعي الوطني وإدراك الشعب لمغز

عليها، نجد ما يلي*11: عدم االلتزام بعقد الجزيرة الخضراء، استرجاع الجهات 

المقتطعة من الحدود، المبادرة إلى طرد المحتلين من األماكن التي احتلوها، إلغاء 

ديون األجانب على المغرب واعتبارها ديونا شخصية يسأل عليها موالي عبد 

ز، فصل السلطة القضائية عن السلطة اإلدارية، إحاطة األمة علما بكل العزي

المسائل التي تهم عالقة الدولة المغربية باألجنبية وعدم إبرام أمر معها إال بعد 

 العودة إلى األمة وإلغاء  االمتيازات األجنبية ورفض كل تدخل لها.

ل الفاسي"، فهي " بهذا يتضح بأن لهذه الشروط أهميتها، كما يقول "عال     

تعتبر عقدا بين الملك والشعب يخرج بنظام الحكم من الملكية المطلقة إلى ملكية 

دستورية. فلم يعد من حق السلطان أن يبرم أية معاهدة تجارية أو سلمية )مدنية أو 

 اقتصادية( إال بالرجوع إلى الشعب ومصادقته عليها"12.

على مستوى تقييد سلطة الحاكم، فإن  ونظرا ألهمية هذه الشروط وما تحمله     

المولى عبد الحفيظ رفضها واعتبرها نوعا من التحجير عليه ومسا بشخصه مما 

                                                            
 17. وكذلك رقية المصدق: المرجع السابق:  ص :  117أنظر بخصوص هذه الشروط ، كل من : عبد الكريم غالب : المرجع السابق. ص:  -* 11
 117/118أنظر عبد الكريم غالب: نفس المرجع السابق . ص :  - 12
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جعله يحقد على ملهم شروطها العالم محمد الكتاني13، حيث قام بسجنه حتى 

 وفاته، وذلك بعد أن أكد له العلماء أنهم كانوا مع بيعة غير مشروطة14.

ة الدستورية، فالمالحظ أنه بعد مرور أسابيع قليلة على أما ما يخص الفكر     

وصول المولى عبد الحفيظ إلى مدينة فاس ستنشر جريدة "لسان المغرب" مقاال 

تدعو فيه الملك إلى تمكين الشعب من دستور ومؤسسات تمثيلية تعمل إلى جانبه، 

لدول كالبرلمان، ثم ضمان حرية التعبير والعمل؛ وذلك حتى نكون في مصاف ا

المتحضرة اإلسالمية منها أو المسيحية15. ومن أجل تلك الغاية ستعمل نفس 

أكتوبر إلى  11الجريدة على نشر مشروع الدستور في أربعة أعداد متتالية، من 

1 نوفمبر 161908، وفيه تقترح وضع قواعد لتنظيم مملكته لقطع الطريق عن 

حاولة حقيقية وجادة من أجل األجنبية. وبهذا يعتبر هذا المشروع أول م األطماع

 تقييد نظام الحكم الملكي التقليدي على أساس من القواعد القانونية الدستورية.

      وقد امتزجت في هذا المشروع أربعة عناصر17 وهي أساسا:

: الحفاظ على المشروعية الدينية واالختصاصات التقليدية للسلطان، حيث أوال

التعيين في  -ة التنفيذية )تعيين الحكومةتجب طاعته، إضافة لممارسته للسلط

سلطة ديبلوماسية( وخضوع كل القرارات  –قيادة الجيش  –جميع الوظائف 

والقضائية لسلطته التقديرية، )ممارسته حق العفو، والمصادقة على  التشريعية

 األحكام، وإصدار األمر بتنفيذ القانون(.

                                                            
131912). Le centre  -arocain (1830sociales et culturelles du nationalisme ms eAbdallah Laroui: Les origin -

Page : 3962001.  –édition eme Culturel Arabe. 2   
 114محمد معتصم : م س : ص :  - 14

15OP:  Page : 403). 9121 -30sociales et culturelles du nationalisme marocain (18s eAbdallah Laroui: Les origin -  
16403Abdallah  Laroui: MO : P :  -  

 114/115محمد معتصم : م س :  - 17
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بتخصيصه لها سبعة مواد حددت : محاولة دسترة حكومة المخزن التقليدية ثانيا

تشكيلها في الوزير األكبر والوزراء الخمسة للمالية والحرب والخارجية والداخلية 

والمعارف، وتخويله السلطان تعيين الوزير األكبر الذي يختار حكومته ويعرضها 

على مصادقة منتدى الشورى والسلطان، وكذا نصه على الفصل بين اختصاصات 

تخويله الوزير األكبر سلطة تنسيق عملها . هذه الوزارات مع  

: كالدستور التونسي لسنة تأثير عطاءات أولى الدساتير العربية اإلسالميةثالثا: 

، وهي الدساتير التي أخذ منها 1876والعثماني  1882، والمصري لسنة 1816

مشروع الدستور المقدم حسب عبد هللا العروي، عبارات حرفية دون القيام بأي 

إلضفاء الطابع المغربي عليها وذلك مثل التحجير عوض الغصب، والتسخير  جهد

 عوض التويزة، وعاصي عوض سائب18

التأثير الغربي المتمثل في تدوين الدستور، واإلعالن عن حقوق اإلنسان رابعا: 

والحريات العامة، وإقرار انتخاب الشعب لنوابه ضمن سيادة وطنية يجسدها 

من هذا المشروع على تشكيل منتدى  35ث نصت المادة برلمان من مجلسين؛ بحي

الشورى من هيئتين: تسمى الهيئة األولى مجلس األمة، والثانية مجلس الشرفاء. 

عضوا يعين السلطان منهم سبعة من  25وبينما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشرفاء 

ئة بينهم الرئيس، وينتخب الثمانية عشر عضوا الباقين من قبل مجلس األمة وهي

من المشروع(، فإن عضو مجلس األمة  51الوزارة وجماعة العلماء )المادة 

 20المنتخب لمدة أربع سنوات، ال مدى الحياة مثل عضو مجلس الشرفاء، يمثل  

من المشروع(. 49ألف من السكان بكيفية مقررة في محلها.) مادة   
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لى أن المغرب هذا وزيادة على ما سبق ال ننسى أن مشروع الدستور يؤكد ع     

دولة مستقلة دينها اإلسالم وبأن المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة كما 

من مشروع الدستور، وبالتالي فإن مشروع الدستور المقترح  14جاء في المادة 

لم يتأثر حسب "عبد هللا العروي" بالطابع العلماني للنموذج الذي شكل مصدرا، له 

 أي الدستور العثماني ل 23 ديسمبر 191876. 

ونشير إلى أنه إذا كان هذا المشروع والوعي الدستوري الذي تبلورت      

مالمحه من خالل الحركة الدستورية المعبر عنها من قبل جماعة لسان المغرب، 

لم يكتب لها النجاح، وذلك من خالل موقف السلطان الرافض للبيعة المقيدة والتي 

حدى تجلياتها األساسية؛ فإنه زيادة على ذلك لم يعتبر مشروع الدستور المقترح إ

تخرج هذه الحركة إلى حيز الوجود والتطبيق لمجموعة من األسباب تتعلق 

بالظروف العامة للفترة التي ظهرت فيها، باإلضافة إلى أن عدة تساؤالت تثار 

بشأنها، ويتعلق أهمها بمدى استعداد البنيات السياسية، االجتماعية واالقتصادية 

القروسطوية على استيعابها ومدى قدرتها على مواجهة الرأسمالية األوروبية 

الصاعدة في مرحلتها اإلمبريالية. وبالتالي فإن الظرفية السائدة آنذاك، كانت أكبر 

من أن تلخص في مشكل مؤسسي20. هذا زيادة على مدى مساهمة المغاربة في 

إنجاز مشروع الدستور21 المقترح. بحيث كان هناك من يرى بأن الدور األكبر 

في إنجازه يعود إلى الوافدين على المغرب من سوريا والمستقرين بطنجة، ويرى 

 في مشروع الدستور ملخصا للدستور العثماني لسنة 221867.      

لكن بالرغم من ذلك فإن هذا ال ينفي كون مشروع الدستور المقترح لسنة      

رية دستورية إصالحية تهدف بشكل يندرج ضمن عملية تبلور حركة فك 1908
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من األشكال إلى تقييد السلطة التقليدية المطلقة للسلطان ووضع قواعد لتنظيمها 

على أسس جديدة. لهذا فقد تم النظر إلى هذا المشروع على أنه أهم المشاريع 

الدستورية، وذلك لكونها مثلت ثورة حقيقية في العقلية المغربية، وفي عالقة 

م. فقد أخرج ألول مرة في التاريخ الحكم من يد الملك ووضعه في يد الشعب بالحك

أعطاه السلطة مجلس منتخب، ومنح للملك سلطة المصادقة على القوانين كما 

عادة عند الملوك الدستوريين. وقد وضع أسسا عامة جدا  نالدستورية التي تكو

وأعلن حقوق  للحكم فقرر حقوق المواطنين وواجباتهم وفرض إجبارية التعليم،

اإلنسان المغربي التي تمنع من اضطهاده واالعتداء عليه وحرمانه من حقوقه. 

ونظم منتدى الشورى، وأعطاه من حقوق التشريع ومراقبة الحكم ـ وخاصة 

مراقبة صرف الميزانية ـ ما يتفق مع عهد دستوري سليم منظم23. ولعل كل ما 

ها الحركة الوطنية لهذه المبادرة سبق هو الذي يفسر األهمية الكبرى التي ستعطي

فيما بعد24، وتجعلها منطلقا لمشاريعها اإلصالحية سواء في عالقتها مع المستعمر 

 الفرنسي، وفي مطالبها لتأسيس ملكية دستورية بعد االستقالل.

ولعل هذا ما جعل البعض يعتقد بأن الملك عبد الحفيظ، وإن كان غير راغب       

في تنفيذ هذه اإلصالحات، فإنه لم يجاهر العداء لهذه الحركة ومقاومتها25، 

وبالتالي فإن كل ما في األمر، هو أن الحركة الدستورية ومعها الديمقراطية قد 

تعرضت للتأجيل، إلى حين، بسبب ضرورة إعطاء األولوية للقضية الوطنية 

المتمثلة يومئذ ضد التدخل العسكري الفرنسي الذي فرض معاهدة الحماية سنة 

. لذلك كان من الطبيعي إذن أن يتجه الشعب المغربي بنضاله المسلح )في 1912
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األطلس والجنوب والريف( إلى مقاومة االحتالل، ليتجه ذلك بنضاله إلى 

 استرجاع االستقالل26.

دستورالمطالبة بمجلس تأسيسي لوضع ال -1-2  

 امطلبلقد شكلت مسألة المطالبة بتشكيل مجلس تأسيسي لوضع الدستور      

أساسيا للزعماء السياسيين وقادة الحركة الوطنية المغربية، كما مثلت موضوع 

خالف بين فصائل الحركة الوطنية من جهة، وبقية األحزاب و السلطة من جهة 

 ثانية.

لقد ظهرت المالمح األولى لتشكيل المجلس الوطني التأسيسي خالل عهد      

ذي تقدم به الجنرال "جوان" إثر تعيينه الحماية، وذلك في برنامج اإلصالحات ال

من قبل الحكومة الفرنسية بعد عزل "إريك البون" بسبب تنامي االحتجاجات 

ومطالبة الجماهير باستقالل المغرب، إلى الملك محمد الخامس. وقد جاء في نص 

البرنامج بشأن الدستور على أنه " يعهد إلى مجلس وطني يمثل الرأي العام 

دستور يصبح، في دائرة ملكية ديمقراطية، القانون األساسي المغربي بوضع 

للمغرب المتمتع بحريته واستقالله؛ ويتولى الدستور المغربي الجديد تنظيم 

السلطات وفصل بعضها عن بعض وتحقيق المساواة بين المغاربة والحريات"27. 

ن وقد لقي هذا المشروع الذي جرى التفاوض عليه مع بعض الوطنيين المعتدلي

)حزب الشورى واالستقالل بزعامة محمد بلحسن الوزاني(؛ معارضة قوية من 

قبل عالل الفاسي الذي قال بخصوص الدستور ما يلي: "أما الدستور في حد ذاته 

فهو من مطامح حزب االستقالل ومطالبه األساسية التي تقدم بها إلى جاللة الملك 

الدستور في نظر الحزب تابع  . ولكن1944يناير  11في وثيقته التاريخية يوم 
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لالستقالل، يأتي بعده ال قبله، ألن الدستور مظهر من مظاهر سلطة األمة 

ورقابتها على حكومتها، وهذا يتنافى مع االحتالل األجنبي وال يتفق مع طبيعته" 

ثم يضيف متساءال:" على أن طلب الدستور في هذه المذكرة قضاء على فكرة 

من الدولة المحتلة وضع دستور نطبقه نحن في زمن  االستقالل، إذ كيف تطلب

 االستقالل28".

وقد استمر "عالل الفاسي" في مناقشته للمسألة الدستورية في بلورة تصور       

متقدم يصب في اتجاه تأسيس نظام ملكي دستوري يحاكي نظام الملكية الدستورية 

أن "نحاول فرض نوع في بريطانيا؛ حيث كتب في هذا الشأن ما يلي نحن ال نريد 

من أشكال الدساتير على األمة المغربية، ألن ذلك ال يمكن أن يقوم به فرد خاص، 

بل البد أن يقع بعد االستقالل من تجمع شعبي منتخب. لكن يمكننا أن نعتبر أنفسنا 

منذ اآلن في االتجاه الملكي الدستوري، وذلك ما يفرض علينا االلتفات على الذين 

المضمار وهم اإلنكليز...وال بد أن نعير التفاتا مهما إلى بالد  سبقونا في هذا

الديمقراطيات الشعبية وما قامت به من أعمال...يجب أن نستفيد من كل التجارب 

 اإلنسانية إذ ليس في الدنيا نظام باطل كله وال حق كله"29. 

لس وفي خضم النقاش الدائر حول المسألة الدستورية وأهمية اعتماد المج     

التأسيسي المنتخب كوسيلة أساسية لوضع الدستور، سيتم القبول بمجلس وطني 

استشاري بشكل مؤقت وإلى حين انتخاب مجلس وطني منتخب*30. وهذا ما 

سوف يتضمنه التقرير الذي قدم إلى "المؤتمر االستثنائي" لحزب االستقالل سنة 
                                                            

 243أنظر نفس المرجع : ص :  - 28
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، 1956نوفمبر  2ى . غير أن اإلعالن عن تأسيسه تأخر إل1956، وبين انتهاء المفاوضات مع فرنسا حول االستقالل مارس 1955األولى ديسمبر 

طلبه الخاص مصل على ف األزمة الوزارية التي أطاحت بحكومة البكاي الثانية، وكان ذلك نوعا من الترضية لحزب االستقالل الذي لم يحفي ظرو

وات( دد بثالث سنح)الذي  بالحكومة المنسجمة. كانت األغلبية داخل هذا المجلس لحزب االستقالل، فلم يكن الصراع خالل السنتين األولين من عمره

دورة بعد شهرين فقط من لمناقشة ميزانية تلك السنة. لقد حاء انعقاد هذه ال 1959مثل الحدة التي طبعت آخر دورة له التي انعقدت في مارس في 

م ت تت ومناوراعد مناقشايناير، فكان الصراع حادا بين الموالين للقيادة التقليدية لحزب االستقالل وبين المنضمين لالنتفاضة. وب 25انتفاضة 

لذلك  لك آخر جلسةذهيم. وكان أبريل باألغلبية على الميزانية التي هيأها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد على عهد حكومة عبد هللا إبرا 4التصويت يوم 
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في إيجاد مجلس ؛ وذلك من خالل التذكير برغبة الملك محمد الخامس  1955

استشاري يقوم بجانبه ليعينه في مهمته، مع التأكيد على أنه :" ومن البديهي أن 

هذا المجلس إنما هو مؤسسة مؤقتة تعبر عن عزمنا على أن نسلك بدون تأخير 

طريقة الملكية الدستورية، ولكن هذه المؤسسة يجب أن تلغى بمجرد تحرير 

 السيادة المغربية من قيودها ليحل محلها مجلس وطني يتمتع بكامل السيادة"31 .

ورغم اآلمال المعقودة على هذه الجمعية في أن تتحول إلى برلمان منتخب له     

دور تقريري، وكذا الدور الذي لعبته تحت رئاسة المهدي "بنبركة" في مناقشته 

 قضايا وطنية مهمة كالمتعلقة بالحالة االقتصادية للبالد، ووضع القوات األجنبية

في المغرب والمطالبة باإلسراع في مغربة اإلدارة، فلم يكتب لها االستمرار حيث 

 أصبحت في عداد النسيان منذ سنة 1958 إلى أن وضع حد لها سنة  321959. 

إن وصف المهدي بنبركة المجلس االستشاري بعد وضع حد له بالمجلس      

غير المأسوف عليه33، سيعيد من جديد وبقوة مسألة المطالبة بالمجلس التأسيسي 

كحل البد منه لوضع الدستور خاصة بعد اشتداد الحملة التي أدت إلى إقالة 

حكومة عبد هللا إبراهيم. وانطالقا من هذا التاريخ ستعمل قيادة االتحاد الوطني 

للقوات الشعبية على طرح المسألة الدستورية كرد فعل طبيعي ضد استغالل 

اغ  الدستوري الذي مكنها من السعي لطلب إقالة القوى المعادية للتحرر للفر

 الحكومة، خارج أي إطار ديمقراطي34.

ينبغي التأكيد بهذا الخصوص إلى أنه إذا كان حزب االتحاد الوطني للقوات       

الشعبية الذي نشأ عن انشقاق حزب االستقالل ، قد طالب بملكية دستورية في 
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، إبان مشاركة بعض عناصره في 1959سبتمبر  6مؤتمره التأسيسي المنعقد في 

الحكومة، لم يفصح عن مسطرة وضع الدستور، بل اكتفى بتسجيل هدفه في " 

إقامة ديمقراطية واقعية*35 )إن المقصود بالديمقراطية الواقعية هي حسب 

الحزب؛ تلك الديمقراطية التي تجمع بين الجانب االقتصادي واالجتماعي و 

القاعدة. وذلك في مقابل "الديمقراطية الشكلية" الجانب السياسي. وتنطلق من 

المحض التي تهتم بتوزيع المقاعد في البرلمان بين "الالعبين السياسيين" ، أي 

األحزاب، دونما اعتبار للديمقراطية االجتماعية التي تقوم على التوزيع العادل 

ت للثروة وتكافؤ الفرص، وكان يفهم منها أيضا "التسيير الذاتي" لمؤسسا

اإلنتاج...إلخ. وكان هذا الطرح )الديمقراطية الواقعية( يتردد بالخصوص، على 

تضمن لجميع المواطنين تسيير   (لسان عبد هللا إبراهيم واالتحاد المغربي للشغل

شؤونهم بأنفسهم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي في دائرة ملكية دستورية 

تحت رعاية صاحب الجاللة الملك محمد الخامس"36؛ فان شعار الجمعية 

 3للحزب المنعقد في  يالتأسيسية لوضع الدستور، قد تضمنه بيان المجلس الوطن

، بعد تصعيد المواجهة بين الحزب و الحكم، في فقرة خاصة بذلك. 1960أبريل 

فبعد أن أكد البيان عن غياب مجالس ديمقراطية سواء على الصعيد الوطني أو 

األربع سنوات األخيرة، و على أهمية التعجيل بإقامة على الصعيد المحلي خالل 

نظام ملكية دستورية، ألنه لم يعد هناك مبرر لتأخير هذا النظام الذي أجمع الشعب 

على المطالبة به وإقرار جاللة الملك له في خطبه وتصريحاته؛ طالب بالشروع  

لشعب فورا في انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديمقراطي متحرر يعتبر ا

                                                            
إن المقصود بالديمقراطية الواقعية هي حسب الحزب؛ تلك الديمقراطية التي تجمع بين الجانب االقتصادي واالجتماعي  -* 35

مقاعد في يع التهتم بتوز و الجانب السياسي. وتنطلق من القاعدة. وذلك في مقابل "الديمقراطية الشكلية" المحض التي

عادل لتوزيع الام على البرلمان بين "الالعبين السياسيين" ن أي األحزاب، دونما اعتبار للديمقراطية االجتماعية التي تقو

ة لديمقراطيطرح )اللثروة وتكافؤ الفرص، وكان يفهم منها أيضا "التسيير الذاتي" لمؤسسات اإلنتاج...إلخ. وكان هذا ال
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مصدر السلطات، ويضع حدا للتعفن و الفساد، و يضمن لجميع المواطنين 

 حرياتهم األساسية دون اعتبار للفروق العقائدية و العنصرية*37.

وقد أثارت مسألة المطالبة بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي مواقف معارضة      

نسا إبان له، حيث هناك من ربط بين انتخاب المجلس التأسيسي وما جرى في فر

. وقد تزعم جبهة معارضة تأسيس هذا المجلس "أحمد رضا 1789ثورة سنة 

كديرة" الذي أكد على أن مطالبة اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمجلس 

التأسيسي يريد بذلك اإلطاحة بالملكية كما حدث حين الثورة الفرنسية عندما اجتمع 

مجلس تأسيسي سنة 1789 وقرر إلغاء الملكية"38. وللرد على هذا التأويل أوضح 

البيان الصادر عن اللجنة اإلدارية لإلتحاد الوطني للقوات الشعبية في اجتماعها 

إضافة توضيح لبيان المجلس الوطني حول المجلس  1960يونيو  20يوم 

التأسيسي، فحواه أن "الشعب المغربي على استعداد النتخاب مجلس تأسيسي 

لوضع دستور ديمقراطي يعرض بعد تحريره على مصادقة الشعب"*39. كما أكد 

عبد الهادي بوطالب الذي قام بتقديم العرض السياسي باسم الكتابة العامة على أن 

"ممثلي الشعب هم الذين يجب أن يضعوا الدستور، وأننا ال نريد دستورا ممنوحا، 

ألن الدستور هو تنظيم ديمقراطي للحكم وهو حق مقدس للشعب، وأن هذا 

                                                            
ني للقوات تنص الفقرة الخاصة بالدعوة إلى انتخاب المجلس التأسيسي لوضع الدستور المتضمنة في بيان المجلس الوطني لإلتحاد الوط -* 37

لوطني وال  في الصعيد االعلى ما يلي: " والمجلس الوطني إذ يالحظ أن البالد ال تتوفر حاليا على مجالس ديمقراطية  1960أبريل  3الشعبية يوم 

ا النظام خير قيام هذأبرر لتفي الصعيد المحلي يعلن أن تجربة األربع سنوات األخيرة تفرض التعجيل بإقامة ملكية دستورية وأنه لم يعد موجب وال م

في انتخاب  وع فورابعد أن أجمع الشعب على المطالبة به وأقره جاللة الملك مرارا في خطبه وتصريحاته. ولذلك يطالب المجلس الوطني بالشر

رياتهم طنين حامجلس تأسيسي لوضع دستور ديمقراطي متحرر، يعتبر الشعب مصدر السلطات ويضع حدا للتعفن والفساد، كما يضمن لجميع المو

  257األساسية دون اعتبار للفروق العقائدية والعنصرية". أنظر : محمد عابد الجابري : م س : ص : 
 264محمد عابد الجابري : م س : ص :  - 38
د مصادقة الشعب إن المضمون السياسي لهذه اإلضافة واضح: فالمجلس التأسيسي يضع الدستور. وال يعتبر هذا الدستور ساري المفعول إال بع -* 39

و الملك. ي ذلك وهف← ←←عليه في استفتاء ينظم لهذا الغرض. ومعلوم أن الذي سيقرر تنظيم استفتاء وعرض الدستور عليه هو من له الصالحية 

د ال ب به االتحاذي يطالوإذن فالدستور الذي سيضعه المجلس التأسيسي يتطلب تطبيقه موافقة جاللة الملك عليه أوال. وإذن فالمجلس التأسيسي ال

 عالقة له بالجمعية التأسيسية الفرنسية التي أنهت الملكية. 
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تور هو الذي سيضعه ممثلو الشعب والذي سيضع حدا لاللتباس والغموض الدس

 والفوضى السائدة عندنا في تسيير شؤون البالد"40.

وانسجاما مع الموقف المطالب بتأسيس المجلس التأسيسي لوضع الدستور،      

قرر االتحاد الوطني للقوات الشعبية مقاطعة "مجلس الدستور"*41 الذي عين 

لخامس أعضائه عبر البالغ الذي أصدره والذي يعلن فيه رفضه لكل الملك محمد ا

 دستور ال يضعه مجلس تأسيسي منتخب42.

 1955وصفوة القول هو أن الصراع السياسي حول مراقبة نظام الحكم، بين      

، والخالف التأسيسي لهذه المرحلة االنتقالية أسفرت عن رجحان منظور 1962و

في ممارسة ملكية حاكمة وتزامنه مع حسم الملك  الملكية الساعي لالستمرار

 1962الحسن الثاني لمسطرة وضع الدستور بقيامه بوضع مشروع دستور 

وعرضه على االستفتاء الشعبي، هذا التمخض والتزامن انعكسا على الدستور 

المغربي الذي لم يوضع لتقييد سلطات الملك، بل إنه قد عمل على دسترة سمو 

لملكية التاريخية والدينية والسياسية باقتباس التقنيات الدستورية مشروعية وسلطة ا

لألنظمة الرئاسية، كما أنه قد عمل على عصرنة سلطة التنفيذ )الحكومة( والتمثيل 

 والتشريع والمراقبة )البرلمان( باقتباس تقنيات العقلنة البرلمانية43. 

                                                            
 265* ذكره : محمد عابد الجابري : م س : ص :  40
صدر بالغ من الديوان الملكي يعلن أن جاللة الملك أخبر أعضاء حكومته بإنشاء "مجلس الدستور" وانه قد عين  1960غشت  سنة  27في  -* 41

 -3ل الفاروقي.السيد الرحا -2تشار في مجلس التاج، المختار السوسي.الوزير المس -1ية أسماؤهم أعضاء فيه: من رجال العلم : الشخصيات التال

عمر  -8لسيد احمد أبا حنيني .ا -7لسد أحمد الحمياني.ا -6لرحمان الشفشاوني .السيد عبد ا -5 كنون. من رجال القضاء: السيد عبد هللا -4محمد داود.

السيد  -13لين.مالسيد رشيد  -12لوزاني.امحمد بلحسن  -11لفاسي.االسيد عالل  -10لد بابانا .والسيد حرمة  -9ة. من رجال الفكر والسياسة: بنخضر

فمبر. وبعد نو 7لهادي بوطالب. نصب جاللة المرحوم محمد الخامس مجلس الدستور ـ الذي قاطعه االتحاد يوم السيد عبد ا -14المحجوبي أحرضان.

سحب كل من تيجة انشهرين أجتمع النتخاب رئيسه فحصل عالل الفاسي على الغلبية ضد منافسه أحمد الزغاري والي بنك المغرب. بعد غعالن الن

بلحسن  يد محمدأحرضان هو وأعضاء حزبه، والرشيد ملين باسم الحرار المستقلين والسيد معنينو باسم حزب الشورى واالستقالل. وكان الس

"، ة الدستوريةيمقراطيد انسحب من عضوية هذا المجلس قبل انعقادهن معلال انسحابه بكون هذا المجلس" غير مطابق لمبادئ ومناهج الدالوزاني ق

 .  266/267كما قال في برقية االستقالة. وهكذا ولد هذا المجلس ميتا. أنظر : محمد عابد الجابري : م س : ص : 
 268أنظر نفس المرجع: ص :  -* 42
 130محمد معتصم : م س : ص :  - 43
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ستؤدي إلى  إن حسم الملك فيما يخص مسطرة وضع الدستور لصالحه     

تضارب المواقف حوله بين معارض ومؤيد له. وقد تزعم حركة المعارضة هذه 

االتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ حيث أنه بمجرد تسرب وجود خبراء فرنسيين 

في المغرب كلفوا بوضع مشروع دستور للمملكة، أبدى االتحاد معارضته 

أساسي لوضع الدستور. و  للدستور الممنوح، والتمسك بالمجلس التأسيسي كخيار

، 1962نوفمبر  5بناء على هذه األولوية قررت اللجنة المركزية للحزب في 

وقبل اإلعالن عن مشروع الدستور، قرارها بمقاطعته، حيث اعتبرت أن كل 

مشاركة و الحالة هاته سواء بنعم أو ال، ال معنى لها و ال نتيجة من ورائها سوى 

تنازل الشعب المغربي، الذي هو مصدر السلطات : استسالم الجماهير الشعبية و  

 : عن حقه المقدس في وضع دستوره بواسطة نوابه المنتخبين .أوال

: مطامحه في التحرر االقتصادي و االجتماعي و محاربة التخلف االقتصادي ثانيا

 و االستعمار الجديد.

تفتاء الذي و لم يفت الحزب أن انتقد محتوى مشروع الدستور ومقاطعته لالس   

معتبر إياه دستورا ممنوحا  1962نوفمبر  18تم اإلعالن عنه من قبل الملك  في 

 و "كتقنين للحكم الملكي المطلق"

. وقد جاء البالغ الذي أصدرته اللجنة المركزية لإلتحاد بشأن الدستور المقترح 44

ق على الشكل التالي: "بعدما حللت الوضعية التي نشأت عن قرار الحكم المطل

بالقيام باستفتاء في موضوع دستور مصنوع، طبخ في الخفاء وبمساعدة فنيين 

إلى أن ما سمي باالستفتاء في أجانب في خدمة االستعمار القديم والجديد. ننبه 

، إنما هو عملية منافية من 1960نطاق الحكم الفردي اإلقطاعي القائم منذ سنة 

                                                            
  رقية المصدق : القانون الدستوري و المؤسسات السياسية.الجزء الثاني , دار توبقال للنشر, الطبعة األولى 1988 ص :48 44
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السياسي...وأن الغرض من  أساسها للديمقراطية وشكل من أشكال االختالس

عملية االستفتاء في الظروف المذكورة أعاله هو في الحقيقة تزكية لدستور وضع 

 لتقنين الحكم الفردي المطلق"45.

وفي نفس السياق ذهب "محمد بلحسن الوزاني" الذي سبق أن انسحب من  

عضوية مجلس الدستور معلال انسحابه بكون هذا المجلس غير مطابق لمبادئ 

ناهج الديمقراطية الدستورية؛ سيؤكد من جديد نفس الموقف بشأن مشروع وم

، وذلك من خالل  قوله على "أن الطريقة الطبيعية، و الوسيلة 1962دستور 

الديمقراطية، و األسلوب الدستوري المألوف والمنشود هو المجلس التأسيسي 

 المنتخب انتخابا حقيقيا عاما و حرا و نزيها"46.

نسبة "لعالل الفاسي" الذي عبر عن رؤية جد متقدمة قبل االستقالل أما بال     

بالنسبة للمسألة الدستورية ودعوته إلى تأسيس ملكية دستورية على غرار ما هو 

سائد في إنجلترا، سرعان ما سوف يختلف موقفه من المسألة الدستورية بعد 

 االستقالل. وقد تجلى ذلك في مناسبتين اثنتين على األقل.

في قبول عضوية مجلس الدستور الذي عينه الملك محمد الخامس تجلى األولى ت 

 18فتكمن في تجنده لتأييد الدستور الممنوح في استفتاء أما الثانية  وتوليه رئاسته؛

نوفمبر 1962 47  بما أنه كان ضمن الفريق*48 الذي شارك في إعداده49. 

ة التي يوضع بها الدستور، بل فبالنسبة "لعالل الفاسي" ال يهم الطريقة أو الكيفي

المهم هو أن يكون هناك دستور يمكننا من المرور إلى ملكية دستورية و دولة 

 المؤسسات الدستورية. 
                                                            

 68محمد عابد الجابري : في غمار السياسة : فكرا وممارسة. م س : الكتاب الثاني : ص :  - 45

 88ص: 2005مغربي المعاصر.إفريقيا الشرق.طبعةمحمد شقير: الفكر السياسي ال -46 
 247محمد عابد الجابري : مس : ص :  - 47
من قبل جماعة من الفقهاء الدستوريين، وشارك في اإلعداد بعض الوزراء منهم عالل الفاسي، وأحمد رضا اكديرة ،  1962لقد أعد دستور  -* 48

 132لدستور .أنظر عبد الهادي بوطالب ك نصف قرن في السياسة. ص : كما قدم خبير فرنسي "موريس دي فيرجي " خبرته في وضع ا
 132. ص : 2001الدار البيضاء . أكتوبر  -عبد الهادي بوطالب: نصف قرن في السياسة. منشورات الزمن.  مطبعة النجاح الجديدة - 49
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أما المؤيدون للدستور، و ذلك كما هو الشأن بالنسبة لألحرار المستقلين، هذا    

"، فقد عبروا عن بقيادة " احمد رضا كديرة  1955التنظيم الذي يعود إنشائه إلى سنة 

تأييدهم المطلق للدستور،  سواء من ناحية الشكل أم من ناحية المحتوى، وذلك انطالقا 

من قناعتهم بالطابع الديمقراطي للدستور. بهذا دافع عن مسطرة وضع الدستور دون 

اللجوء إلى "وسطاء" أي إلى أحزاب سياسية. فالجمعية التأسيسية ليست بضرورية في 

شعب عبر دائما عن تعلقه بالملك الذي حرص دائما أن يستشير المواطنين نظره، الن ال

 و األحزاب السياسية و يحاط بآرائهم50.

في  1962أما بالنسبة ل"عبد الهادي بوطالب" الذي تولى قراءة بنود دستور     

اإلذاعة وشرحها شرحا وافيا طيلة أيام الحملة االستفتائية والتي استمرت زهاء ثالثة 

يع؛ فإنه لم يعتبره دستورا ممنوحا، معلال رأيه على الشكل  التالي: "لقد اختار الملك أساب

الحسن الثاني دستورا وعرضه على االستفتاء*51. وقال البعض عنه إنه دستور منحة أو 

وصفه بالممنوح. وأنا كأستاذ للقانون الدستوري يمكنني أن أقول لك إن نعت الممنوح ال 

لذي قدمه الملك لالستفتاء، ألن الدستور الممنوح يضعه رئيس ينطبق على الدستور ا

الدولة أو جماعة أو فريق حاكم ويختمه رئيس الدولة بطابعه ويعطيه للشعب منحة، أي 

أنه ال مناقشة فيه وال جدال وال تصويت يجري عليه من الشعب، وال يعبر الشعب إزاءه 

كان يمنحه األباطرة القدامى شعوبهم  عن اختيار أو عن إرادة. وهذا النوع من الدساتير

وممالكهم كما فعل في القرن الماضي إمبراطور إثيوبيا "هيال سيالسي" والملك فؤاد 

عاهل مصر، وهو دستور ال يعرض على استفتاء وال يناقشه برلمان للموافقة عليه. وإذا 

التي يتقرر بها  كانت القاعدة القانونية تقول إن من يمنح من حقه أن يمنع، فنفس اإلرادة

ذلك الدستور هي التي تلغيه أو تعطله. لذلك لم يكن الدستور الذي طرحه الحسن الثاني 
                                                            
  رقية المصدق :م س : ص :45 50

ي قدم به الدستور إلى الشعب قائال:"أعرض عليك شعبي العزيز دستورا وضعته واستلهمت استهل الملك الحسن الثاني رحمه هللا خطابه الذ -* 51

إنني سأسحب لت ال فقفيه الروح الوطنية وحبي لك وتطلعي إلى تطور البالد. وهو مشروع يمكن أن تقول عنه نعم كما يمكنك أن تقول ال. وإذا 

 نعم".المشروع وأعرض عليك دستورا آخر وأطلب منك أن تقول له 
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دستورا ممنوحا". لذلك فإن "الكيفية التي اختار بها الملك وضع الدستور وطرحه على 

استفتاء شعبي وتعديله وإلغاءه بتعديل شعبي بواسطة االستفتاء كذلك، كانت حال وسطا 

ار المجلس التأسيسي المنتخب الذي تكون له سلطة وضع الدستور وإقراره، وبين بين خي

 خيار منح الملك الدستور بإرادته"52. 

وينبغي التأكيد على أن المطالبة بضرورة انتخاب المجلس التأسيسي ستعود إلى     

الواجهة بعد مرحلة عرف فيها المغرب تعطل المؤسسات الدستورية نتيجة حالة 

والمحاوالت االنقالبية في مرحلة  1965االستثناء التي عرفتها البالد منذ سنة 

التي بعث بها المرحوم الحسن الثاني إلى  السبعينات؛ وذلك على إثر الرسالة الملكية

، بعد نحو شهر من محاولة االنقالب الفاشلة 1972سبتمبر  22األحزاب الوطنية يوم 

التي قام بها أفقير. وكانت الرسالة قد اقترحت تأسيس حكومة إجماع وطني وطلبت من 

على ذلك سيتم األحزاب أن تبين الوسائل العملية التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك. ورد 

التأكيد من جديد من قبل االتحاد الوطني للقوات الشعبية على ضرورة انتخاب مجلس 

تأسيسي وتشريعي على أساس االقتراع السري العام والمباشر، من أجل تزويد البالد 

بدستور حقيقي يجسم إرادة الجماهير ويضمن مراقبة الشعب ألجهزة الدولة ويحدد 

سلطات، ويسطر اإلطار العام الذي سيباشر فيه الشعب مهمة العالقات بين مختلف ال

 التغيير الجذري53. 

ونشير أنه إذا كانت السلطة التأسيسية، سواء في شكلها األصلي أو الفرعي ظلت    

متجسدة في الملك خالل كل مراحل التجربة الدستورية المغربية منذ انطالقها سنة 

فبراير. فهذه األخيرة بمطالبتها  20قبل حركة ، فإنه سيتم إحياؤها بشكل قوي من 1962

بالجمعية التأسيسية ستعيد إلى الواجهة مسألة الشرعية الدستورية وتمارس الضغط، 

                                                            
 321. ص : 2001الدار البيضاء . أكتوبر  –عبد الهادي بوطالب : نصف قرن في السياسة. منشورات الزمن. مطبعة النجاح الحديدة  - 52
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الذي تم إخالؤه بصفة متفاوتة من قبل جل األحزاب المغربية54، وذلك من خالل  رفض 

عبر مدخل  قواعد الشرعية الدستورية القائمة والدعوة إلى إيجاد أسس جديدة لها

 الشرعية الشعبية التي تجسدها الجمعية التأسيسية. 

فبراير باعتبارها مطلبا مكثفا على السياسة وعلى اإلصالح  20إن ديناميكية حركة   

الدستوري الشامل، وبقراءتها كلحظة حاملة لمعادلة جديدة لإلصالح السياسي 

ت تطبع ملف اإلصالحات والدستوري؛ معادلة تتجاوز "المحاورة الثنائية" التي ظل

المؤسساتية، بين األحزاب والدولة؛ حتى وإن لم تصل إلى السقف الذي حددته وهو 

انتخاب جمعية تأسيسية يوكل إليها مهمة وضع الدستور، إال أنها مع ذلك تمكنت من 

 تحقيق مكاسب مهمة وعلى عدة مستويات منها أساسا:

: إذا كان فعال وكما هو متفق الدستور مستوى المنهجية التي تم اعتمادها إلعداد -*

عليه من لدن خبراء علم السياسة والقانون الدستوري على أن الجانب الشكلي ذو أهمية 

خاصة، بالنظر إلى أن "الحكم على دستور ما ال يتم فقط من خالل دراسة وتحليل 

مضمونه، بل يتطلب النظر في طريقة إعداده ووضعه"55 و أن من يملك السلطة 

أسيسية األصلية، أي سلطة وضع الدستور ألول مرة، والسلطة التأسيسية الفرعية، أي الت

سلطة تعديل الدستور هو من يتحكم بدرجة كبيرة في جوهر السلطة في كل مجتمع؛ 

وهو ما جسدته التجربة الدستورية المغربية في كل محطاتها، حيث ظل الملك هو 

لم  2011الدستور المغربي الجديد لسنة  صاحب المبادرة على هذا المستوى، بحيث أن

يخرج بدوره عن هذا السياق بما أن عملية مراجعته تدخل ضمن مجال المبادرة الملكية 

كما في الحاالت السابقة، وبالتالي تكريس نفس الممارسة العملية التي تجعل من مبادرة 

ممارسة السياسية؛ مراجعة الدستور مجاال محفوظا للملك وتحولها إلى ثابت من ثوابت ال

                                                            
 10. ص : 2014طبعة  isé des cheminsla croمجموعة من الباحثين: الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة منشورات  - 54
 102أنظر نفس المرجع : ص :  - 55
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وذلك بالرغم من أن هذه الخطوة قد جاءت في حقيقة األمر كاستجابة لحركية الشارع، 

والضغوطات التي مارسها حين جعل من موضوع اإلصالح الدستوري الشعار األكثر 

ترددا في عشرات المسيرات التي كان يحتضنها في نهاية كل أسبوع من السنة 

المذكورة56 ؛ إال أنه مع ذلك نسجل نوعا من التغيير على مستوى المنهجية المتبعة 

 لمراجعته.

، هذه اللجنة 1996لقد عمد الملك إلى تعيين لجنة ملكية استشارية لتعديل دستور   

التي تشكلت من تسعة عشرا عضوا جميعهم مغاربة*57، والتي اشتغلت بناء على مقاربة 

بعض مراحل هذه المقاربة. حيث تم تشاركية واسعة بالرغم من المؤاخذات التي اعترت 

إشراك أغلب األحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، إذ وصل عدد األحزاب 

هيئة فيما وصل عدد المذكرات  100السياسية والنقابات التي تم االستماع إليها إلى 

مذكرة إصالحية، وقد تمت  185الدستورية اإلصالحية التي تم تقديمها للجنة إلى 

الستجابة للعديد من مطالب مختلف القوى السياسية بنسب كبيرة، إذ يمكن القول أننا ا

أمام دستور توافقي، بحيث أن جل األطراف السياسية أغلبية ومعارضة تحقق لها جانب 

مهم من مطالبها في صلب هذه الوثيقة الدستورية، بالرغم من أن هذه المطالب خضعت 

لجنة وأحيانا وقع تحوير ممنهج للعديد من هذه المطالب. لعملية انتقاء دقيق من قبل ال

لكن رغم ذلك فإن هذا ال يمنع من القول أن هذه العملية قد أدت إلى بلورة دستور توافقي 

متقدم مقارنة مع سابقيه، مما يترجم نضج الفاعل السياسي بالمغرب في تعاطيه مع 

 تطورات القضية الدستورية58.

ستفتاء على الدستور بعض القوى السياسية العتبارات وفي مقابل ذلك قاطع اال 

متعددة؛ فهناك من قاطع االستفتاء العتبارات ترتبط بالمنهجية المعتمدة في مراجعته 
                                                            

 103م س : ص :  - 56
يين عن ما كان معروفا حول مسألة تعديل الدستور في التجربة المغربية السابقة هو أن صيغته من الناحية الفنية من قبل فقهاء دستوريين فرنس -* 57

 ها.شعبي إلقرارتفتاء اليتم االنتهاء منها ترفع إلى الملك الذي يعرضها على االسمن طينة موريس دوفرجيه، ميشيل روسي وجون دوبوي... وحينما 
 19/20/2012. مجلة مسالك. عدد مزدوج 2011محمد زين الدين : السلط و ونظام الحكم في دستور  - 58
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ووضعه، حيث تمسكوا بأسلوب الجمعية التأسيسية عوض أسلوب االستفتاء الشعبي، 

سة الملكية، وهناك من قاطعه بدعوى عدم وجود مبدأ فصل السلط واحتفاظ المؤس

بسلطات إستراتيجية على مستوى رئاسة المجلس الوزاري؛ فيما هم يطالبون بملكية 

 برلمانية تسود وال تحكم.

ال يرتبط فقط بعودة اإلشكالية الدستورية  2011لهذا يمكن أن نقول أن سياق دستور 

ت، إلى الواجهة كعقدة مركزية ألي إصالح، وبالحاجة إلى إصالح السياسة والمؤسسا

ولكنه يرتبط بالعمق المجتمعي الذي انطلقت منه المطالب الدستورية، وبدور الشارع في 

احتضان هذه المطالب، ثم باتساع غير مسبوق لدائرة الحوار العمومي حول قضايا 

 الدستور59 

، يتبين من خالل نظرة إجمالية للوثيقة الدستورية على مستوى الشكل والمضمون -*

على مستوى الهندسة الدستورية انطالقا من التصدير إلى األحكام  أن هناك تغيرا مهما

 108االنتقالية. كما عرف الدستور ارتفاعا في عدد الفصول الدستورية حيث انتقلنا من 

أطول الدساتير المغربية على اإلطالق، ولهذا  2011فصل، ليصبح دستور  180إلى 

مع الدساتير العالمية.فإنه يندرج ضمن الدساتير المتوسط الحجم مقارنة   

جانب  ية، هوبيد أن ما يمكن اعتباره تحوال حقيقيا في الوثيقة الدستورية الحال   

المضمون الذي جعله يندرج ضمن األجيال الجديدة من دساتير الحقوق 

 والمشاركة المدنية. كما أن اختالط المطالب السياسية بأصوات االحتجاج

 تعودوعنى أكثر فأكثر بالسياسات العمومية، االجتماعي جعل مسارات الدسترة ت

 ا يمكنام مأكثر فأكثر إلى نفس الدساتير/البرامج، مما يدفعنا إلى القول أننا أم

 تسميته "دستورا للسياسات العمومية

                                                            
 24حسن طارق : م س : ص :  - 59
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 طبيعة النظرة إلى المجتمع المغربي -2

اهتم رواد الفكر السياسي المغربي الحديث،وذلك بخالف الفكر السياسي 

المغربي الذي كان ال يهتم إال بعالقة السلطان بالرعية واعتبار السلطاني 

هذه الرعية هي قبل كل شيء موضوعا وليس فاعال،بعالقة الدولة  أن

بالمجتمع،كما اعتبر وان هذا المجتمع هو قبل كل شيء مجموعة من 

المكونات البشرية والثقافية واألخالقية والسياسية واالقتصادية التي تتحرك 

 باستمرار،ولها تأثيرها في العملية السياسية  وتتطور

وعليه فقد خص هؤالء الرواد حيزا كبيرا من كتاباتهم لرصد مختلف 

وفق منظور خاص بكل  مكونات المجتمع المغربي والتطورات التي عرفها

مفكر من هؤالء المفكرين السياسيين.ووفق هذا السياق يمكن أن نصنف 

 من خالل التصنيفات التالية.كتاباتهم حول المجتمع المدني 

 :المجتمع المدني كمجتمع منحرف *  

 إشكاليةيتناول "عالل الفاسي"  في مؤلفه" النقد الذاتي" وفي الباب الرابع منه،

ف أوجهها المجتمع المغربي من خالل طرحها للتأمل السياسي ومعالجة مختل

 .ي يعاني منها هذا المجتمعومكوناتها والمشاكل الت

لق في البداية على أن الشعب المغربي متركب جنسيا من أربعة فهو ينط

عناصر،هي العرب، البربر،االسرائيليون، واألفارقة.ولكن حينما نعود بهذه 

كلهم من عنصر  واإلسرائيليونأصولها نجد أن العرب والبربر  إلىالعناصر 

ط،وأن المتوس األبيضواحد،ألنهم جميعا امتهدوا في محيط واحد هو محيط البحر 

عتبر من سبايا إفريقيا السوداء أو مهاجريها،قد اختلط مع الثالثي العنصر الرابع ي

 لم يعد هناك فرق في الذهنية بين هؤالء وأولئك. األول إلى حد أنه
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كما يرى عالل الفاسي،على أن هناك مكونا سياسيا آخر للشعب المغربي يتجلى 

ره مكونا ثالثا للمجتمع المغربي في وحدة العقيدة. كما تشكل وحدة اللغة في نظ

 رغم التعدد في اللهجات.

لكن انسجام المجتمع المغربي عنصريا ودينيا و لغويا ال ينفي كونه عانى من عدة 

 مشاكل تتمثل خاصة من خالل:

 + التفكك العائلي الذي يتمظهر من خالل الطالق،تعدد الزوجات،البغاء.

 + الوضعية المتردية للمرأة المغربية.

 انتشار األمية.+

وكل هذه المشاكل وغيرها هي التي تؤثر على سالمة المجتمع المغربي وتطوره 

 الطبيعي. وعليه اقترح عالل الفاسي لعالج مختلف هذه االنحرافات العمل على:

 + حماية األسرة ،ألنها أساس الحياة االجتماعية.

 + ضمان حقوق المرأة المدنية.

 وإنشاء المدارس. + نشر التعليم من خالل تأسيس

 المجتمع المدني مجتمع مختل:* 

ينطلق "محمد حسن الوزاني" في استحضاره للمجتمع المدني المغربي من خالل 

الفوارق االجتماعية بين فئة محظوظة من المجتمع والشرائح العريضة من 

الشعب. ويربط هذه الفوارق بعملية استيالء أفراد هذه الفئة على المناصب 

واالقتصادية والسياسية التي خلفها المستعمر بعد حصول البالد على اإلدارية 

 سيادتها.

وفي هذا السياق أشار إلى أن االستقالل كان عبارة عن عملية إبعاد األجانب عن 

كراسي الحكم واالستغالل  ليحتلها غيرهم من األشخاص المغاربة الذين أتتهم 

 المواطنين في بؤسهم يتخبطون.الفرصة فاستطابوا لذة المنصب، وتركوا جمهور 
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وبهذا كانت الثورة يوم تحقق  ،وإلى ذلك تشير العبارة: "زل أنت ألحل محلك"

بآخرين. ويؤكد "الوزاني" أن هذه  االستقالل عملية نقل أشخاص وشغل مقاعدهم

الفوارق االجتماعية قد تعمقت بسبب السياسة التي اتبعت في ممارسة الشأن العام 

 القتصادية والمالية، وتفشي الفساد.خاصة السياسة ا

 * المجتمع المدني كمجتمع متأخر:

أولى "عبد هللا إبراهيم" اإلشكالية الثقافية أهمية كبرى في استحضاره للمجتمع 

المدني بالمغرب، حيث الحظ أن القصور الثقافي الذي عانت منه النخبة السياسية 

ر بشكل كبير على العملية بالمغرب وغياب التواصل بينها وبين الجماهير أث

 النضالية في مواجهة المستعمر.

لذا يرى أن عملية تحرير الشعب يجب أن تتم من خالل الثقافة. فالثقافة يجب لن 

تكون هي األداة العقلية للتحرر. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تتوفر في هذه 

 الثقافة الشروط التالية:

 + أن تكون ثقافة متحررة.

 ثقافة وطنية.+ أن تكون 

 + أن تكون ثقافة شعبية.

في نظره يلعب دورا أساسيا في التحرر الفكري للمجتمع المدني،ذلك أن  والمثقف

خير اطه يشبه المهندس. فكما أن هذا األالكاتب والمثقف في جميع مظاهر نش

يخطط البناءات بقواعد فنية معلومة، كذلك المفكر ورجل الثقافة هو مهندس 

 ذي يهندس عقل األمة ويخطط اتجاهها الفكري.هو ال العقل،

ولكي يقوم المثقف المغربي بهذا الدور المنوط به، البد أن يتمتع بكامل الحرية 

سواء إزاء السلطة او إزاء المجتمع، فالمثقف يجب أن يكون حرا،ألن الحرية 

وحدها أساس المسؤولية. فكما أن المفكر يجب أن يكون حرا إزاء المجتمع،وإذا 
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ان من واجب السلطات أن تترك الحرية للمفكر أن يكتب،سواء أراد الحاكمون ك

، وعلى المجتمع ان ال يضطهد فإن له الحرية أن يقول ما يشاءذلك أم لم يريدوا،

 المثقف وأن ال يضطهد المفكر.

 * المجتمع المدني كمجتمع متخلف:

س إلى النظرة يرى "المهدي بن بركة" أن تخلف المجتمع المغربي يرجع باألسا

المغلوطة التي كونها حول نفسه وحول اآلخرين. فنظرته إلى ذاته كانت تستند 

 إلى المقومات التالية:

الشعور بالزهو، حيث كان كل مغربي يعتقد في قرارة نفسه أن حضارته  -

في العالم مما دفع بالمغاربة إلى النظر إلى  وعلومه وفنونه وعاداته هي األحسن

 الء :اآلخرين باستع

الدوغمائية و الجمود، حيث أن كل مغربي كان ال يستطيع أن يعبر عن فكرة  -

 جديدة و إال رمي بالكفر و اإللحاد من قبل الفقهاء و علماء الدين.

 التعصب. -

لكن دخول اإلستعمار أحدث رجة قوية جعلت المغاربة يدركون أن هناك  

توفرون عليها، باإلضافة إلى علوما و فنونا أكثر تطورا و رقيا من تلك التي ي

 وجود أفكار أكثر تنورا و التي تخلصت من الدوغمائية و التعصب.

و لم يغير حصول المغرب على االستقالل من حقيقة تخلف المجتمع 

المغربي خاصة و أن السياسة التي انتهجها المستعمر طيلة فترة احتالله للمغرب 

 ياسة على: قد كرست هذه الوضعية ، فقد حافظت هذه الس

 نفس البنية الفالحية و الصناعية المغربية. -

 نفس طريقة عمل الصناع و الفالحين المغاربة. -
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 نفس المردودية اإلنتاجية الضعيفة. -

كما حافظت هذه السياسة أيضا على نفس البنية الفكرية و العلمية المتردية 

على إقامة و  التي كان عليها المجتمع المغربي التقليدي. فسلطات الحماية عملت

عرقلة كل تطور في مجال التعليم، حيث اعتبرت أن أي تعديل في نظام التعليم 

بجامعة القرويين يعتبر مسا بتعاليم اإلسالم ... كما واجهت هذه السلطات كل 

المحاوالت التي كانت تستهدف الرفع من مستوى اإلقتصاد المغربي، لكل هذه 

د مرحلة اإلستقالل على بناء مجتمع جديد األسباب، فإنه من الضروري العمل، بع

 يقوم على ضمان العدل و العلم و النماء لكل المواطنين المغاربة من خالل:

تطوير النشاط الفالحي بإدخال وسائل عصرية تحسن من إنتاجيته و  -

 تنمي ثراوته.

 تصنيع البالد  -

 توزيع عادل للثروة الوطنية. -

 إرساء الظاهرة الحزبية: -3

تغلغل االستعماري بالمغرب إلى إدخال مجموعة من التنظيمات لقد أدى ال

السياسية التي كانت تختلف في طبيعتها عن التنظيمات السياسية التي كان يعرفها 

المجتمع السياسي المغربي عبر مراحل تطوره من رابطة و طائفة و زاوية و 

 طريقة.

لفرنسي كإطار جديد فقد أدخل االستعمار  اإلسباني و الفرنسي خاصة النموذج ا

للتنظيم السياسي بالمغرب، حيث تغلغل النموذج الفرنسي في البنية السياسية 

المغربية من خالل إقرار هياكل الدولة االستعمارية و هجرة المعمرين الفرنسيين 

إلى المغرب الشيء الذي أفضى إلى بلورة حياة سياسية استدعت خلق األحزاب 

لمغرب الستقطاب مطالب هذه الفئات. فكان ذلك بداية الميتربولية لفروع لها في ا

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

47 
 

إنغراس النموذج الحزبي الفرنسي بالمغرب الذي أثر في مختلف الشرائح 

السياسية المغربية التي كانت تمارس العمل السياسي و المطلبي. إذ رغم سياسة 

التمييز االستعمارية و رغم الحظر الذي كان ممارسا على النخب المغربية، فإن 

ذلك لم يمنع الكثير من أعضاء هذه النخب من التأثر و التمرس و اإلطالع على 

 التقنيات الحزبية المستوردة.

و في هذا اإلطار شغلت الظاهرة الحزبية حيزا كبيرا من اهتمامات هؤالء 

 المفكرين و التنظيمات السياسية بالمغرب.

مي لكتلة العمل عالل الفاسي و مساهمته في البناء اإليديولوجي و التنظي -

  1959خاصة بعد انشقاق  االستقاللالوطني و فيما بعد حزب 

ركة و عبد هللا إبراهيم و إسهامهما في تأسيس اإلتحاد الوطني المهدي ين ب -

 للقوات الشعبية.

محمد حسن الوزاني و دوره التأسيسي في إنشاء التطور اإليديولوجي و  -

 .االستقاللالتنظيمي لحزب الشورى و 

مختلف هذه األدوار التأسيسية و المواقع القيادية التي احتلها هؤالء  و لعل

المفكرين داخل التنظيمات السياسية التي كانوا ينتمون إليها جعلتهم ينكبون على 

التأمل في الظاهرة الحزبية في مختلف أبعادها، حتى أضحت إحدى اإلشكاليات 

 المحورية في كتاباتهم السياسية .

اني مثال، حاول اإلنكباب على هذه الظاهرة من خالل البحث فمحمد حسن الوز

في جوهرها التنظيمي، حيث يؤكد في هذا السياق، على أن الحزب، بالمعنى 

العصري لهذه الكلمة، هو الجماعة المنظمة التي تعمل طبق مبادئ و مناهج و 

خطط في سبيل غاية معينة... و لكل حزب فروع و هيئات و لكن لفظة حزب 

ق على الجموع، وتدل على الكتل العامة الشاملة التي يتمثل فيها النظام في تطل
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 أعلى صوره و أبرز مظاهره. و إذا أردنا أن نعرف حقيقة أمر الحزب ، و

مادته األساسية و العمدة في حياته و نشاطه نجد ذلك كله يتخلص في   ندرك

من القيام بمأمورية و  كلمة نظام فبغير النظام ال يكون الحزب حزبا، و ال يتمكن

 أداء رسالته التي قام من أجلها.

أما عبد هللا إبراهيم، فقد حاول، من خالل تأمله و تحليله للظاهرة الحزبية، أن 

 يميز بين الحزب و النقابة و بين الحزب اإلستراتيجي و الحزب التاكتيكي.

من خالل عدة و هكذا أشار إلى أن الحزب يختلف في طبيعته عن التنظيم النقابي 

 مميزات و تتمثل فيما يلي:

 + مميزات النقابة:

رغم أن النقابات منظمات اجتماعية جماهيرية كالحزب الجماهيري، فإنها تتميز 

 عن الحزب، من جهة أخرى، بالمميزات األساسية اآلتية:

النقابة تكتل جماهيري للدفاع عن حقوق العامل و تحسين شروطه من غير أي  -

 ي سابق من العامل كشرط النتسابه النقابي.التزام سياس

غاية النقابة المباشرة هي بيع قوة العضالت بأفضل ثمن و تحسين ظروف  -

 الشغل بالنسبة للعمال.

العمل النقابي يكتسي صبغة ال مركزية،ال تمس مبدئيا إال المعمل أو المهنة  -

و النفسية لشن اللهم إال في حاالت استثنائية حيث تتوفر الشروط الموضوعية 

 أكثر منه نقابيا. ااإلضراب العام في مجموع البالد، لسبب يكون إذ ذاك سياسي

اإللتزمات السياسية المتعددة أو المتناقضة في صفوف النقابيين، أمر ممكن  -

نظرا الستقالل النقابات عن األحزاب و لعدم شرط التزام سياسي موحد و 

 بي.مضبوط قبل االشتراك في الكفاح النقا
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المواقف السياسية العامة التي تتخذها النقابة في مؤتمراتها الوطنية و مجالسها  -

و مهرجاناتها، لها طابع مبدئي و توجيهي فقط، بالنسبة لجماهير العمال. إذ ال 

و لضغط النزاعات  يمكن للنقابة، لتفاوت االقتناع السياسي بين جماهيرها عادة،

إلى أداة سياسية للكفاح اليومي، و تقلل أو تهمل  المهنية، ضغطا يوميا، أن تتحول

األعمال التي من أجلها يتكتل فيها العمال، بقطع النظر عن درجة وعيهم 

 السياسي و قدرتهم على الصمود في النضال من أجل أهداف سياسية مجردة.

 + مميزات الحزب السياسي:

عن طبيعة النقابة  أما الحزب السياسي من جهته فتختلف طبيعته اختالفا جوهريا

 في أنه يحمل المميزات اآلتية:

االلتزام السياسي المضبوط الموحد المتساوي بالنسبة لكل عضو، يعتبر شرطا  -

أساسيا في االنتساب للحزب، و متى انقطع هذا االلتزام السياسي انقطع االنتساب 

 إلى الحزب.

ليا في الواقع الع هغاية الحزب هو تطبيق برنامجه العام، و إدماج مثل -

 االجتماعي اليومي، بواسطة الحكم.

العمل السياسي للحزب، على عكس العمل النقابي، يكتسي طابعا مركزيا، يعم  -

جميع فروعه و تشكيالته، و ال يكون محليا محدودا إال عرضا، أو ضمن تكتيك 

 مركزي.

د لها األهداف العامة المعلن عنها من طرف الحزب )إستراتيجيا يجب أن تحد -

إجباريا خطة عملية و مسطرة مضبوطة )تكتيك( مشتقة من الواقع قصد تحويل 

 األهداف التجريدية إلى حقيقة ملموسة في أمد ما.
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و يرى في الحزب العقائدي، زيادة على أن كسب األنصار خلق عقلية جديدة في 

ق جماهيره و تغيير سلوكهم و رؤاهم و أفاقهم السياسية و االجتماعية عن طري

االلتزام الفردي أو االقتناع الحقيقي و االنضباط النظامي في عامة المناضلين 

 قصد إجراء تغيير نوعي في المجتمع.

إذ بالحزب غير العقائدي يشبه نشاطه، حملة انتخابية مستمرة وسط الجماهير، و 

 يرمي أوال و قبل كل شيء في سبيل استقطاب هذا العطف.

لون يسعون إلى التغيير العميق، و جماهير جماهير الحزب العقائدي مناض

مجتمعون يسعون لخلق أغلبية توصل الحزب  نناضلومالحزب غير العقائدي 

إلى الحكم و الحزب غير العقائدي، ينتهز الفرص، و يشتق منها محتوى يفسر به 

مبادئه المعلنة، فهو تكتيكي أوال و استراتيحي بعد ذلك، و الحزب اإلستراتيجي 

دي يحدد اإلستراتيجية، أي األهداف المرحلية، ثم يحدد التكتيك المالئم أو العقائ

 لتحقيقها، على أساس تفاعلي و تجاوب ضمني بين الطرفين معا....

و الحزب في البالد المتخلفة ال يمكن أن يكون إال عقائديا، يرمي إلى التغيير 

، و تخلف الجذري، ال إلى المحافظة على الحاضر، ألن الحاضر بؤس و خراب

و البد من كسب العاطفين )الناخبين(، ألن لعبة الديمقراطية في البالد المتخلفة، 

و إيديولوجية متميزة لممارسة االضطهاد الطبقي  ستار في الغالب لتأييد االستبداد

 في البالد المتخلفة.

 المبحث الثاني: إصالح نظام الحكم بالمغرب و تحديثه

رب إشكالية محورية في مختلف كتابات "محمد مثل إصالح نظام الحكم بالمغ

حسن الوزاني" و "عالل الفاسي" خاصة في ظرفية سياسية هيمن فيها الفكر 

السلفي الذي يقوم باألساس على ضرورة اإلصالح سواء على الصعيد 
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االجتماعي أو الصعيد السياسي، في حين انصبت الكتابات السياسية لعبد هللا 

كة على إشكالية تحديث نظام الحكم بالمغرب، و تغييره إبراهيم و المهدي بنبر

 بالنسبة "لعبد السالم ياسين"

 أوال: الحكم بين التقييد و التعددية

ما يميز "محمد حسن الوزاني" كمفكر سياسي مغربي هو مزاوجته بين المرجعية 

السياسية اإلسالمية و مكونات المرجعية السياسية الغربية بأسلوب سلس يتخطى 

التناقضات القائمة بين هاتين المرجعتين. فهو ال يجد حرجا في استشهاد تارة كل 

بالقرآن و الحديث و المأثور من قول الصحابة، و تارة أخرى بميثاق حقوق 

اإلنسان و المواطن، و ميثاق الحريات و اجتهادات "روسو" و جيفرسون" و ال 

يف كانت الثقافة الغربية شك أن أي متتبع للتراث الذي تركه الوزاني، سيالحظ ك

بالنسبة لهذا الرجل مصدرا لمعارف سياسية واسعة، لم يكن شغوفا بها فحسب، 

 بل تعامل معها إلى حد التبشير بها وبقدراتها على تغيير واقع المغاربة.

و لعل هذه المزاوجة في الفكر السياسي "للوزاني" هي التي دفعت بالبعض إلى 

ين، دون إغفال الطابع السلفي اإلصالحي كذلك في تصنيفه ضمن خانة الليبرالي

 فكره. و هذه مسألة مفهومة نظرا لعدة أسباب منها:

التكوين المزدوج الذي تلقاه "محمد الوزاني" الذي زاوج بين الفكر اإلسالمي و ـ 

 الفكر الفرنسي

 تأثره باألفكار السياسية الشرقية و األفكار السياسية الفرنسية و األوروبيةـ 

ن هنا كان فكر "حسن الوزاني" متجانسا في منطقه و مقوالته، الشيء م

من خالل مكوناته األساسية . و هكذا يمكن أن نحدد هذا الفكر  انعكسالذي 

 السياسي الوزاني من خالل المحاور التالية:
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 مصدر الحكم

 فساد الحكم

 إصالح الحكم

 

 مصدر الحكم

درج ضمن المنظومة السياسية انطالقا من أن النظام السياسي المغربي ين

اإلسالمية، و التي ال يمكن ألصوله أن تتجاوز حدود هذه المنظومة و مرتكزاتها، 

الوزاني جزءا من كتاباته للتأمل و البحث في أصول الحكم في اإلسالم  فقد خص

من خالل نفيه لنظرية الحكم اإللهي ثم تحديده للمرتكزات التي يقوم عليها الحكم 

 .في اإلسالم

 * دحض نظرية الحكم اإللهي:

انتقد الوزاني بشدة كل المسوغات القانونية و السياسية التي ترتكز عليها نظرية 

الحق اإللهي سواء في المنظومة السياسية أو اإلسالمية. كما سفه قدسية الحكم 

السياسي الذي تقوم به النظرية التي ال تثبت أمام البحث العقلي و ال توافق عليها 

ة التوحيد مطلقا، و خالصة النظرية المذكورة أن الملوك يسيطرون على شريع

الشعوب بإرادة من هللا، فهم يستمدون سلطتهم منه ال من األمم التي يتحكمون فيها 

دون أن يسأل عما يفعلون، فليس لألمة أن تناقشهم أو تحاسبهم، بل ليس لها إال 

بحيث يكون االعتراض عليها  الرضوخ في ذلة و قهر و اعتبار مشيئتهم مقدسة

 جحودا و مخالفتها كفرا.

و هذه النظرية لم يقل بها إال الطغاة و من واالهم و ناصرهم من المفكرين 

و قد وجدت هذه النظرية مجاال فسيحا في األمم المسيحية أيام  المضللينالضالين 
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عشر، الحكم الفردي االستبدادي، و باألخص في القرنين السادس عشر و السابع 

عندما استحكم الخالف و استفحل الخصام بين السلطة البابوية و الحكم الملكي، و 

من أعظم أنصار الحكم المطلق المقدس "بوسون" في فرنسا، و الفيلسوف 

 "هوبس" و "فيلمر" في إنجلترا.

و تذهب هذه النظرية حسب "فيلمر" مثال إلى أن السلطة السياسية يرجع أصلها 

طاه هللا السلطة على كل ما يدب على األرض من حيوان.فآدم هو إلى أدم الذي أع

و توزعوها،  توارث الملوك سلطته أول من عرفه تاريخ الخليقة، ثم لما مات آدم

ثم أورثوها لمن خلفهم جيال بعد جيل، و جميع ملوك األرض معتبرون لذلك 

 الخلفاء الوراثين آلدم و نوح.

د أخذ بها جميع الملوك المستبدين الذين أبوا أن و هذه النظرية الخيالية السخيفة ق

 بصفتها المصدر الحقيقي لكل سلطة سياسية. مةيقيموا حكمهم على رضى األ

و بعد ذلك يتعرض الوزاني لهذه النظرية في الفكر السياسي اإلسالمي، مؤكدا 

لم لنظرية الباطلة، و هي على أنه بحثنا في تاريخ المسلمين عثرنا على أثار لتلك ا

 المسلمين إال في عهد انقالب الخالفة إلى حكم االستبداد. تتسرب إلى

على الجبرية توخيا  و قد ظهرت في عصر األمويين الذين كانوا ينصرون القدرية

ألعراض دولتهم السياسية، فالقدرية هم الفرقة اإلسالمية التي كانت تقول إن 

بمحض إرادته، و بعبارة أخرى،  اإلنسان يخلق أفعاله فله أن يقدم عليها أو يتركها

فهذه الفرقة كانت تقول بحرية اإلرادة اإلنسانية أما الجبرية ففرقة إسالمية أخرى، 

فاألمويون حين أيدوا هذه الفرقة و خاصموا األخرى، إنما أرادوا أن يتخذوا 

لدولتهم أسباب التأييد و لسلطانهم على الناس وسائل التبرير، ذلك أن الجبر يرغم 

 اس على الخضوع و الوالء للدولة و لو طغت و تجبرت.الن
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فهو يجعلهم يظنون أن قيام الدولة إنما كان بأمر من هللا، و أن تبرم و تذمر من 

تصرفات الدولة الحاكم فهو في الحقيقة اعتراض على قضاء هللا و قدره. فخير 

ضي هللا أمرا للناس أن يفوضوا أمرهم إلى هللا و يخلصوا الطاعة للوالة إلى أن يق

 كان مفعوال.

و الدولة العباسية كذلك عملت "بالحق اإللهي في الحكم السياسي بعد أن ألبسه حلة 

و بمقتضى هذا جعلت الخالفة إرثا يتوارثه الملوك عن الرسول مع أن  إسالمية ،

 رسول هللا قال: إنا معشر األنبياء ال نورث.

لمين على يد الشيعة الذين غلوا و قد تجلت نظرية الحق اإللهي في تاريخ المس

فيها و ذهبوا بشأنها كل مذهب، خصوصا تحت تأثير العناصر الفارسية التي 

 أدخلت معها إلى اإلسالم ما جبلت عليه من اإلجالل المفرط و التقديس المسرف

لملوك فارس، بكل ما يصاحبها من التحية بالسجود على األرض و تقبيل التراب 

اإلستحذاء و  دام و تقبيل الحذاء إلى غير ذلك من مظاهرو الترامي على األق

 االستسالم.

و قد خلص "الوزاني" إلى أن هذه النظرية، خاصة في منظورها الشيعي تعتبر 

نظرية تشل العقل السياسي العربي و تبتعد عن مبادئ الديمقراطية الحقة ألنها 

ليس ألحد أن يعترض  تعطي الخليفة أو اإلمام سلطة ال حد لها فيعمل ما يشاء و

ألن العدل هو ما فعله اإلمام، لذا  عليه أو لثائر أن يثور في وجهه و يدعي الظلم

فإن دعوى أن اإلمامة إرث، و إن اإلمام معصوم، و أن اإليمان باإلمام يجب 

 المعاصي قلب لنظام اإلسالم و هدم ألهم مبادئه.

نت لها آثار سياسية وخيمة و بالتالي فهو يرى أن مثل هذه األفكار الشيعية كا

 تمثلت خاصة في:
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 انتشار الحكم المطلق

 االستكانة إلى التسليم و الرضى بهذا الحكم

 افتقاد حسن النقد و المعارضة

و نظرا لذلك، فإن الوزاني يعتبر أن المنظور السياسي السني على عالته كان أقل 

ن أعدل و أقوم و سوءا من المنظور السياسي الشيعي فنظرتهم إلى الخالفة كا

أقرب إلى العقل و كانوا يؤاخذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا نظرية تطبيقا 

 جريئا خاصة فيما يتعلق بالوقوف في وجه الخلفاء و انتقادهم.

و في انتقاده للفكرة الشيعية حول اإلمام المعصوم، أشار "الوزاني" إلى أن 

ككل إنسان، ولد كما يولد الناس، و تعلم أو المنظور السني يعتبر أن الخليفة إنسان 

جهل كما يتعلم الناس أو كما يجهل الناس، ليس له من مزية إال أن كفايته و 

أخالقه جعلت الناس يختارونه، أو أنه تلقى الخالفة ممن قبله، ليس يتلقى و حيا و 

يذ ليس له سلطة روحية، إنما هو منفذ للقانون اإلسالمي، و قد ينحرف عن التنف

فال طاعة له على الناس، إذ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قد يجور و قد 

يعدل، و قد يتهتك و يشرب الخمر فيكون عاصيا، أما اإلمام في نظر الشيعة ففوق 

أن يحكم عليه و هو  فوق الناس في طينته و تصرفاته، و هو مشرع و هو عمله 

اس به، فما عمله فهو خير، و ما نهي منفذ، و ال يسأل عما يفعل الخير و الشر يق

عنه فشر، و هو قائد روحي، و له سلطة روحية تفوق حتى سلطة البابا في 

 الكنيسة الكاثوليكية.

 * أصول الحكم اإلسالمي

 يقوم نظام الحكم في اإلسالم في نظر "الوزاني" على خمس ركائز أساسية هي:

 ألمة مصدر السلطة:أـ ا
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هي مصدر السلطة في اإلسالم و لـتأكيد ذلك يستحضر  يؤكد "الوزاني" أن األمة

التجربة السياسية النبوية و الراشدة فالرسول لما كف عن تعيين من يخلفه في 

رئاسة األمة بل و على مجرد الوصية في هذا المجال إنما يدل على أنه يعتبر 

مة المسلمين أحق بالنظر في أمر دنيتهم، فقد ترك المسألة حرة لكي تتصرف األ

في سياستها تصرفا حرا مطلقا كأمة رشيدة قادرة على حكم نفسها بنفسها ال 

تحتاج في هذا ال إلى وصاية و ال ضغط على إرادتها و سيادتها، و فد برهنوا 

على أهليتهم للرشد السياسي و كفاءتهم لتدبير أمرهم بأنفسهم لما اختاروا أبوبكر 

األمة مصدر السلطان، امتناع "عمر بن و بايعوه خليفة لهم، و ما يؤكد كذلك أن 

الخطاب" االستخالف مكتفيا باإلشارة على أهل الشورى بمن رآه أجدر بالخالفة 

عبد هللا في عدا المرشحين لإلمارة،  من بين المسلمين و لما أبى أن يدخل ابنه

من كل  فحيث أن السلطة مستمدة من األمة، فلها وحدها حق انتخاب الخليفة حرة

آمنة على إرادتها من كل قهر و على سيادتها من كل عدوان، فاالنتخاب قيد و 

إذن هو المظهر الذي تظهر به سائر األمة و هو أفصح ترجمان عن إرادتها و 

 أقوى عماد تقوم عليه سيادتها.

 تقييد السلطةب ـ 

يرى "الوزاني" بأن السلطة مقيدة في التصور اإلسالمي بمجموعة من الشروط 

في ضرورة أن يلتزم الحاكم بالشرع و بالحفاظ على مصالح  تتمثل خاصة

المحكومين فالبيعة إنما هي عهد يلزم به كل من الحاكم و المحكوم، و أن الملك 

إنما هو واحد من المسلمين إال أن منصبه جعله أكثرهم هما و مسؤولية، فتولي 

 ة في:أمر المسلمين يفرض على الحاكم مجموعة من االلتزامات تتمثل خاص

 النصيحة

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

57 
 

 حراسة الشريعة

 العدل

 :الشورى -ج

ينظر "الوزاني" إلى الشورى على أنها من مقومات نظام الحكم في اإلسالم 

 مستندا في ذلك إلى:

 النص القرآني الذي جاء فيه "و شاورهم في األمر" و أمرهم شورى بينهم" ـ 

اشدين إلى هذا التجربة التاريخية التي برزت من خالل استناد الخلفاء الرـ 

 األسلوب 

 النصوص الفقهية التي أكدت على التزام الحاكم بهذا اإلجراءـ 

و قد شكل المسجد في نظر "الوزاني" خاصة في العهد النبوي و الراشدي، 

مؤسسة قننت الشورى و سمحت بتنظيمها، وأن أجلى مظهر تجلت فيه 

كان الخليفة يستعين  الديمقراطية اإلسالمية و حكم الشورى مجلس الصحابة، فقد

في إدارة شؤون الدولة، بمجلس من الشيوخ يتألف من كل الصحابة و أعيان 

المدينة و رؤساء القبائل و كانوا يجتمعون في مسجد المدينة و كان الخليفة ال 

يقطع أمرا دون إستشارتهم، و كان نظام الحكم في الثالثين سنة األولى لإلسالم 

الجمهوري، و كان المسجد بمثابة البرلمان في هذا أقرب ما يكون إلى النظام 

العصر، حيث أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان أيضا مركز الحياة السياسية 

 و اإلجتماعية و في إطاره تتخذ أهم القرارات المتعلقة باألمور السياسية و الدينية.

لجأ إليها الحاكم و ليست الشورى في نظر "الوزاني" مسألة إختيارية أو ظرفية، ي

 متى أراد أو بالنسبة لقضايا معينة، بل إنها بالنسبة إليه واجبة و شاملة. 
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 مسؤولية السلطة الحاكمة: -د

يرى "الوزاني" بأن نظام الحكم في اإلسالم يقوم على مبدأ المسؤولية. فالحاكم 

 يعتبر مسؤوال أمام األمة عن كل القرارات السياسية التي يتخذها، و يستند

الوزاني في طرحه هذا إلى كل األقوال التي وردت على لسان النبي محمد و 

خلفائه من بعد فالمسؤولية تشكل في نظره، جوهر ممارسة السلطة في اإلسالم و 

ذلك من أعلى هرمها إلى أسفله، فبما أن الحاكم سواء كان خليفة أو أميرا يعتبر 

، فكل من يليه في هرم السلطة مسؤوال عن كل تصرفاته و السياسة التي ينتهجها

 يعتبر مسؤوال أمامه.

أيضا ملزمين  المحكومين و في إطار هذا النظام من تسلسل المسؤولية، يعتبر

 بطاعة الحاكم، لكن هذه الطاعة ليست آلية بل تستوجب يتوفر شرطين رئيسيين:

 الشرط األول يتمثل في العدل

 و الشرط الثاني يتجسد في الحرية

أن الطاعة مقيدة بشرط تحقيق العدل و الحرية من جهة، و مقيدة و الخالصة، 

شرعا بأداء حق هللا فيما للرعية من الحقوق الدينية و المدنية، و هي وحدها 

القادرة على حفظ نظام األلفة بين األمة و الحكومة و ضمان األمن العام و كفالة 

 المصالح.

 حرية الرأي: -ذ

تبارها تشكل ركيزة أساسا لنظام الحكم في نظر "الوزاني" إلى الحرية باع

اإلسالم، كما اعتبر أيضا بأن سلطة الدول و حرية الرأي أمران متالزمان، فإذا 

لنظام المجتمع، فكذلك الحرية ضرورية لحياة األمة، و كما  كانت السلطة الزمة
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أن المجتمع ال يكون بدون نظام فكذلك الحياة ال تصلح إال بالحرية ، و حيثما 

تالشت الحرية بالظلم و اإلرهاق خيم الجمود و ساد، و استحكم انحالل في 

الجماعة و استحال مع هذا كل حركة و نمو و تعرقل كل رقي و سير األفراد و 

إلى األمام، و لهذا االعتبار وجب على كل دولة صيانة الحرية و تنظيمها بما 

ط واجبة و مكفولة، بل البد تقتضيه الحق و العدالة، و عليه فحرية الرأي ليست فق

 من وجود وسائل و قنوات لتطبيقها و تمريرها.

 فساد الحكم: -2

، سواء تلك التي كتبت في بداية الستينات أو "الوزاني"ركزت كل كتابات 

السبعينيات، بشكل أساسي على أن الحكم في المغرب يعتريه فساد بنيوي ، و 

 مختلف األنظمة العربية، و يرجع بالتالي فهو ال يشد عن الفساد الذي تعرفه

هذا الفساد إلى فشل الحكم في التوفيق بين العقلية  أسباب و عواقب’‘ الوزاني’‘

 المخزنية و مقتضيات التحول الديمقراطي.

و على العموم يتمثل فساد الحكم بالمغرب بالنسبة لهذا المفكر في مجموعة من 

 األسباب و مجموعة من المظاهر:

 الحكم:أسباب فساد * 

الممنوح و غياب  الدستورهذه األسباب في عاملين أساسين:  ’’الوزاني ’‘ يرى

 الديمقراطية الحقيقية.

 الدستور الممنوح:أـ 

من أن الدستور يعتبر نظاما سياسيا أساسيا في تقييد السلطة و  ’’الوزاني’‘ينطلق 

لدساتير وجدنا ضمان السيادة لألمة، ففي نظره إذا بحثنا السبب األصلي في قيام ا
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أنه يتمثل في القيام بوظيفة الحصار بالنسبة للجهاز المحرك الذي ينبني عليه 

الحكم و السياسة، و بوجود أنواع الحصارات الدستورية المعهودة يكون الدستور 

منبثقا من سيادة األمة، و ضامنا لممارسته على الوجه األصلح، و يستحق بهذا 

ة السليمة، و نظام الحكم الصالح. و هكذا يمكن أن يعتبر من صميم الديمقراطي

تعريف الدستور بأنه منهاج من الحصارات القانونية و التنظيمية الصريحة 

بالنسبة للعمل السياسي و النشاط الحكومي، و المعبر عن سيادة األمة و ضامن 

التوازن و التناسق بين مختلف السلط الدستورية من تشريعية و تنفيذية و 

و بفضل هذا كله يكون الدستور عهدا و ميثاقا بين األمة و الدولة و  قضائية،

 الحاكمين فيها.

أن الدستور بهذا المعنى، و الذي يمثل خالصة الفلسفة التي  ’’الوزاني’‘و يرى 

تستمد منها أنظمة الحكم الصالح في الدساتير العصرية الراقية، ال يتناقض مع 

 ظام الشورى و سيادة األمة.بعض أصول الحكم في اإلسالم خاصة ن

هي مسألة السيادة  و خالصة كل ما سبق أن مسألة الدستور في كل أمة و دولة

الوطنية، و ضمان ممارستها على الوجه األفضل و من أجل هذا يعتبر الدستور 

و المؤسسات العامة، و هو منهاج  الصالح منهاجا حكيما و محكما لألشخاص

ضمانات لحسن السير، ووقايات من الزالت و يتألف من عدة حصارات تعتبر 

 العثرات.

أن الدستور الذي أقر للبالد ال يرقى إلى المستوى المطلوب  ’’الوزاني’‘لذا يرى 

 نظرا الفتقاره لمقومين رئيسيين و هما:

 جمعية تأسيسية منتخبة

 غياب توازن دستوري
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وضع الدستور، ففيما يخص الجمعية التأسيسية التي يرى الوزاني أن صالحيتها 

فهي من الضروري أن تكون منتخبة إذ أن الطريقة الطبيعية، و الوسيلة 

الديمقراطية، و األسلوب الدستوري المألوف و المنشود هو المجلس التأسيسي 

المنتخب انتخابا حقيقيا عاما و حرا و نزيها، أما الطريقة التي اختيرت للمغرب 

 ي بانتخاب مجلس تأسيسي للدستور.فهي نقيض الطريق الديمقراطية التي تقض

لكن رغم أن الوزاني يشدد على ضرورة إقامة مجلس دستوري، فهي مع ذلك 

يبدي ليونة سياسية في طريقة تكوين هذا المجلس. فقد عبر عن قبوله بإمكانية 

تعيين أعضاء هذا المجلس إذا كانت الغاية من ذلك التوصل إلى نظام ديمقراطي 

 صحيح.

التوازن الدستوري، فقد أكد الوزاني من خالل دراسة متأنية و أما فيما يخص 

هيمنة المؤسسة الملكية على حساب باقي  يجسدمقارنة أن الدستور المغربي 

المؤسسات السياسية األخرى خاصة المؤسسة التشريعية، كما أن العالقة السياسية 

اكم و المحكوم التي تكرسها مقتضيات هذا الدستور ال تنبني على مساواة بين الح

كما ينص على ذلك نظام الحكم في اإلسالم، و ال تعكس نظام الشورى الذي يعتبر 

 أحد الركائز األساسية للحكم في اإلسالم.

 الديمقراطية المزيفة:

على أن النظام الديمقراطي الذي تم إرساؤه في المغرب يعاني  ’’الوزاني’‘يؤكد 

كذا بتأثره بالثقافة المخزنية السائدة  من عدة مظاهر للقصور نتيجة االرتجال، و

و نتيجة لذلك، فقد عرف تطبيق هذه الديمقراطية عدة انحرافات  في المغرب

تمثلت خاصة في المالبسات غير السليمة التي صاحبت العمليات االنتخابية، و 

و  1960بتجربة حزبه خالل انتخابات   ’’’الوزاني‘في هذا السياق يذكر 
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عبر عنها بسبب الخروقات التي طالت هذه العملية فكل التجارب االنتقادات التي 

االنتخابات، في نظره، كانت بدون استثناء مطبوعة إلى أقصى حدود اإلمكان 

 بطابع العبث و التالعب و الغش و التدليس و التزوير و الفساد.

 مظاهر فساد الحكم:* 

ر هي: سوء حدد الوزاني مظاهر فساد الحكم بالمغرب في ثالث عن عناص

 التسيير، انتشار الرشوة، التبذير.

 سوء التسيير:

يرى الوزاني بأن المغرب يعيش أزمة بنيوية نتيجة للفساد الداخلي الذي 

استشرى في مختلف دواليب الدولة و مختلف قطاعات المجتمع نتيجة للسياسة 

المنتهجة من قبل طاقم سياسي و حكومي يفتقد شروط األهلية السياسية و 

 كفاءة.ال

أما سوء التسيير، فيعود إلى طبيعة الطاقم البشري الذي يتقلد المناصب 

الوزارية و الحكومية، و الذي عادة ما يفتقد إما إلى الكفاءة و المؤهالت 

الضرورية أو يفتقر إلى التجربة السياسية. كما أن التنقل بين وزارة و أخرى، و 

الفساد و تعميق سوء التسيير الخلود في المنصب، كل ذلك يفضي إلى تكريس 

 اإلداري و الحكومي.

 انتشار الرشوة: -أ

يدخل الوزاني الرشوة ضمن خانة الداء السياسي الذي إذا انتشر في أي نظام 

سياسي إال و أفسد الحكم و الحكام، حيث تتحول السياسة إلى إبطال الحق و 

 دولة.إحقاق الباطل، و هذا منتهى الشر و الفساد في أي مجتمع و أية 
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من هذا المنطلق، يرى أن المغرب يعتبر من البلدان الذي استثرى فيها هذا الداء 

 خاصة بعد االستقالل نتيجة لعدة عوامل من أهمها:

 تسرب عناصر مشبوهة و منحلة إلى الوظائف العامة ـ 

 المنافس على الثراء غير المشروعأ 

 غياب الوازع األخالقيـ 

 ة هذه الظاهرةتقاعس المسؤولين عن محاربـ 

اإلجراءات الظرفية و المحدودة في محاربة هذه الظاهرة ، و هذه ـ 

الظاهرة بالنسبة للوزاني لها تأثير سلبي على بنية الحكم و تسيير شؤون 

 الدولة.

 التبذير: -ج

يالحظ الوزاني أنه من بين المظاهر الكبرى للفساد الداخلي بالنظام المغربي 

ذي يطال مختلف دواليب الدولة و إدارتها و المؤسسات هو تبذير المال العام ال

 التابعة و يتجسد هذا اإلسراف و التبذير من خالل:

 كثرة الوظائف و الموظفينـ 

 استنزاف األطر األجنبية للميزانياتـ 

اإلكثار من الحفالت و المآدب و التنقالت و الرحالت في الداخل و ـ 

 الخارج

 ةالعبث بأموال و أمالك الدولـ 

 المبالغات في المصاريف و السمسراتـ 

إلى إهدار أموال  طو يضيف الوزاني بأن مظاهر هذا التبذير لم تؤدي فق

الدولة بل أيضا إلى خلق شريحة اجتماعية اغتنت من خالل التالعب 
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بممتلكات الدولة و اإلثراء غير المشروع، و كذا احتكار الثروات في أيدي 

 الحكام و المحظوظين.

 ساعد على استفحال هذه الظاهرة عدة عوامل من أهمها:و مما 

عدم التوفر على حكم صالح سواء على صعيد الحكومة سواء على ـ 

 الصعيد الحكومة أو النيابي

 .انعدام أساليب للمتابعة و المراقبة المالية الفعليةـ 

 إصالح الحكم: -3

الحكم بالمغرب يمكن سخا، بأن الفساد تعرفه بينة اراعتقادا  ’’الوزاني’‘اعتقد 

أن تتم معالجة انحرافات و الحد من تأثيراته السياسية من خالل اإلصالح و 

هو بهذا المنظور ال يختلف عن السلفيين الذين ركزوا على اإلصالح كوسيلة 

للتغيير و لتحقيق هذه الغاية طرح الوزاني ثالث إجراءات إلصالح الحكم 

 تتمثل فيما يلي:

 حقة:إرساء ديمقراطية * 

لتجاوز ما أسماه الوزاني بمحنة الديمقراطية بالمغرب، البد من توفير بعض 

الشروط إلرساء ديمقراطية حقيقية و سليمة . ة قد حدد هذه الشروط في 

 المسائل التالية:

 نزاهة العمليات اإلنتخابية - 

 حسن اختيار المرشحين من طرف الناخبين -

 صالح القوانين اإلنتخابية  -

 سية حزبية حرة و شريفة.تناف -
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 النضج السياسي للناخبين -

فبدون هذه الشروط من الصعب جدا، إرساء نظام ديمقراطي سليم، علما بأن 

الديمقراطية، أصعب نظام عرف في مجال الحكم و السياسة ألنه ال يستقر 

أمره، إال بتوفير شروط في طليعتها التربية الوطنية و السياسية المالئمة  

الديمقراطية على أساس حق اإلنتخاب و النظام النيابي و مسؤولية  لممارسة

الحكم و المعرضة و رقابة الرأي العام. فكل بالد متأخرة بسبب ما يسود فيها 

من جهل و بؤس وما يسيطر عليها من تعفن و فساد ال يمكن أن تكون ميدانا 

راطية صورية و صالحا لتجربة الديمقراطية بكيفية سليمة، و لهذا تكون الديمق

شكلية، كما تكون في صالح المسيطرين من ذوي الحقوق و اإلمتيازات مهما 

أدعى القائمون على الشؤون العامة أنهم في خدمة الصالح العام، أي صالح 

المجموع أو األكثرية من المواطنين . و هكذا نصبح الدعامة الكبرى التي 

ة أمام القانون و تكافؤ الفرص ديمقراطية حقة، و هي المساوا ترتكز عليها كل

بالنسبة للجميع، متصدعة و منهارة، فتتحكم أقلية المسيطرين المتأثرين 

و يكيفون مصلحة الشعب كما يشاؤون ، بالمنافع و المصالح في مصائر األمور

 و يستبدون بنشاط الدولة و يسخرونه لما يريدون من أغراض و غايات. 

ها تبقى مع ذلك غير كافية بالنسبة لكن تحقيق هذه الشروط رغم أهميت

للوزاني، إذ بالنسبة إليه، فالديمقراطية الحقة تتطلب أيضا القضاء على مختلف 

 أنواع الفساد الداخلي.
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 اإلنقالب من أعلى* 

يرى الوزاني أنه من الضروري للقضاء على الفساد الداخلي، أن تتسلم قيادة 

على محاربة كل مظاهر الفساد  سياسية متنورة و كفؤة المسؤولية و تعمل

 دواليب الدولة و بنية الحكم. التي تنخر

فالمغرب ليس أمامه خيار إذا أراد تجنب االنقالبات العسكرية التي وقعت في 

ل البالد، القيام بثورة من أعلى يقودها عاه الوطن العربي، سوى اللجوء إلى

كان الوزاني بمساندة نخبة سياسية حازمة و كفؤة. و في هذا السياق 

 يستحضر تجربتين سياسيتين، األولى داخلية و الثانية خارجية.

كان الوزاني يتخوف من أن يعاني بدوره من اإلنقالبات العسكرية الذي عرفتها 

نسبة للتجربة السياسية الداخلية فقد كان الوزاني بالبعض البلدان العربية. ف

جربة فريدة من نوعها يرى أن المغرب مر في تاريخه السياسي الحديث بت

تحالف فيها الملك و الشعب لمجابهة المستعمر و الحصول على استقالل 

البالد حيث يمكن استعادة هذه التجربة للقضاء على الفساد أي أنه ال يرى 

وسيلة أسرع و أجدى للقضاء على أوضاع الفساد الداخلي، و إصالح الدولة 

تحت أي لشرعية الحكيمة الفعالة، امن األعلى تقوده  االنقالبو المجتمع من 

قيادة جاللة الملك، ومن  حوله حصبة الحق و العمل أي نخبة جديدة صالحة 

من رجال  اإليمان و االستقامة و الكفاءة و المسؤولية و هذا االنقالب هو 

الذي سوف يجدد الحياة في المجتمع و يكسب الدولة قوة و عزة ، و األمة 

 نهضة و رفعة.

خص التجربة السياسية الثانية، فهو يستحضر بهذا الصدد صعود أما فيما ي

 إلى الحكم و السياسة التي انتخبها الستئصال الفساد في الهند. ’’نهرو’‘
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و من خالل استحضار هاتين التجربتين يرى الوزاني أنه في اإلمكان إحداث 

 إنقالب من أعلى يتم من خالله اللجوء إلى الوسائل التالية:

دة صالحة من أعلى إلى أسفل، و تتمثل في نخبة ثورية مؤمنة قيادة جدي -1

فعالة تتألف من رجال نزهاء و أكفاء يصلحون للقيام بمهام و مسؤوليات 

 االنقالب المنشود بالوسائل المشروعة: السياسية، التشريعية، و اإلدارية.

برنامج ثوري صحيح يكون واضح األهداف محكم الخطوط و الوسائل،  -2

 مل و التنفيذ في الحاضر و المستقبل.صالحا للع

ثقة و مساندة الشعب في نطاق تعبئة جماهيرية حقيقية ذات أنظمة محكمة و  -3

 قيادات ووسائل فعالة و إمكانيات وافرة.

نتيجة ما يحدثه  هزة نفسية في جو من الحماس العام و بروح نهضة و ثابتة -4

الجديرة البناءة التي  أثر االنقالب في النفوس مما هو ضروري لبث اإلنطالقة

تستهدف القضاء على الفساد و خلق األوضاع السليمة التي يتطلبها حاضر 

 المغرب و مستقبله.

 التعددية الحزبية:* 

ينطلق الوزاني من مبدأ التعددية كأساس لمجتمع سياسي سليم، و هذه التعددية 

ام السياسي تصدق باألساس على الحزبية التي ينبغي أن تترسخ و تتجذر في النظ

المغربي، فالحزبية تبررها في نظره الروح الوطنية و كذا نظرية الحكم في 

 اإلسالم.

فإذا كانت الحزبية،  ’’تواجد األحزاب و تعددها’‘فالوطنية تقتضي في المنظور 

كما نفهمها و نطبقها، هي الوطنية أساسا، و نظاما، و سلوكا، و منهاجا فإنها 
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روعة ألنها باعتبارها من الوطنية الحق و إليها بدون شك حزبية فاضلة و مش

 جماع خير و صالح و فالح.

كما أن التعددية الحزبية ال تتناقض مع مفهوم األمة  الذي ينص عليه اإلسالم 

خاصة إذا كان هذا التعدد يستند إلى تعاقد سياسي بين األمة و قيادته، فوحدة األمة 

اب و اختالفها في اآلراء و المناهج و القيادة فيها ال تنافى مع وجود األحز

اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية و ال مع قيام األغلبية و األقلية في رأيها 

 العام و مجالسها التمثيلية.

و من هذا المنطلق أعلن الوزاني معرضته الشديدة لقيام الحزب الوحيد كيفما 

 كانت طبيعته مستندا في ذلك على ثالث اعبتارات:

بصفتها حقا و  ار سياسي، إذا أن الحزب الوحيد يعتبر مضادا للحريةاعتب -1

ملكا لكل إنسان و مواطن، و انه أساس تقوم عليه الدكتاتورية لفرض 

 السيطرة و العبودية، و أنه بسبب ذلك عدو لدود لألمة و الملكية.

قد أباح  1958اعتبار قانوني يتجسد في أن قانون الجمعيات الصادر سنة  -2

األحزاب، و كان في االعتراف قانونيا بهذا الحق لجميع المواطنين تأسيس 

قطع السبيل على نظام الحزب الوحيد. كما أن إعالن العهد الملكي لألمة، 

ثم إصدار القوانين األساسية للحريات العامة أمكن لألحزاب الموجودة أن 

لحزب تتأسس قانونيا، ثم جاء الدستور فحرم صراحة دستوريا، قيام نظام ا

 الوحيد في المغرب.

اعتبار ديني يقوم على أن االختالف في الرأي ظاهرة ضرورة اجتماعية. أ  -3

فليس من أكمل واجبات القيادة في األمة أن تبني سياستها على االستفادة من 

اآلراء و التوفيق بين االتجاهات الصالحة خصوصا إذا كانت الدولة ال 
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و القوة  نة تفرضها بالكره والضغطمذهبا خاصا أي إيديولوجية معي تنهج

 على األمة مباشرة أو عن طريق الحزب الوحيد.

و من خالل هذه االعتبارات انتقد الوزاني إقامة أي شكل من أشكال الحزب 

الوحيد سواء ذلك الذي حاول حزب االستقالل فرضه أو ذلك الذي حاولت 

جود حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية إقامته، كما عارض و

ملكي في نظام كنظام الملكية بالمغرب ألن ذلك ليس في صالح الملكية 

و الملكية ال تملك، لخدمة نفسها و القيام  نفسها فهو للجميع و فوق الجميع،

بأعبائها و أداء واجبها الوجه الصحيح، وسيلة أحسن من االبتعاد عن 

 التحزب.
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