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»لواهتأيأأذوضهتذرضهكماشي(«أأال«أ«مج(و»ودر
المغرب)فيإلساء»مشاكلو

ىالمهدكية»،ففصدةواد.هةبراامجالىاحايمةأمسفىاجايدالمقر~ان
آمسفىهوكما»تعما«يهواالقتماعية8و»الالببباسيةالميادينساثرتشرمل

الطويلةريفدةأكهالبرامج`نلكدتحفينيلة»لكهواالمكانياتااوسائلا´لىاجة8ا
«ز~اكثريحتاجالناشيآاالستقاللكلورهوالذىالحالىكلورهفىاتئر~قولك
ىالتهالفقومنماكلظروفإسرتدو«مهعورمجدرفاوسمألشيآكل
صالحةحديدهأوفداملىةفاسدةتايمةأو«.)ع»قألأاالنتةذوةوهبا«اءديب
~فتيتةقويةقواعدءئرسيهفي،القومى»جتمعهعليهايأتىأندريه

مشاأللمهاموأحهةةاالنتقالر«الفالمالئماالدنىألحهبونامجوضعاثهذوومن
لكارتعهحريثةكيةواةروح0وءعئايفمق´نستعنمهبكلو»لخاوييةالد(خلية

ا8بوو´نسير»4_لمشكللكوتعطيسببه،أمرلكلخألوت»4عدآءنشى
(~متعة_فىنعوباتئو~االتقاهلهودنفىالمعكمالعملىاالسلو~
~ألصالحالجديد

عىالتىكبمة8»ريقةالطبتلككل»لمنساوحلاالحوال،بعالحنقولكتهواأال
ةاذنماللبروحةريةالطههفأستعمالنرىفاثئاالة،فهواقعيةةلهريةنظرنهفي

يد8الت´نكفلالتي15هيوحدالروحوهذهمرحلة»وكلية»قفكلفىثورية
اليفهماتىودئدقى.وألتئنتأموألبتاه»وكاهمالحفةالثههياديئفىوالتطور

رالتظتصبر«سرةسريااالتمليهالليةاالاألموحلةفياتعملمنهاجر_مألى
ءلتيهىمناكلءجلة،المتكلبالمنساصتهبونامجودمماتىبلاالمدهوقصبرة
رهوا~أاتبال«روحداألنقحلفعالةوسيلة،رأالحافالوآتفياكيدة
علىتشاد«يأ»8حياةالىومشاكلهاءوصعوبا´نها،الواهنةاالوضاعلساد
وااليتساعية«ءالسياسيةوالعدالةءاققنهيمنأراطيهالهداأرةفىالمحكما~م

.قهاوههقوا´ههاهىاثتىواالقتصادينه



ألوييسية6أ~و

ااستةالمغربحاضريتطليهلوااال.نى881امبرنامج

محدودةتنقالافترة

نهوالشسربالمغر_للخور-أاليلودةمحهةيهحهأانتتالفتوة´نتنم،اوال
ستقيمأالنىالصالحةيدةايه»الوضاعالىهألناسهالحاليةأالوضاع
~نلهوامتقالمييا«تهبكاملمتمتعمعوىفىألر»قىلقومرأاالمحتمع
.والتاريفيةالطيعيةودهحه

أيدياىألميتمقومات

.و»الخالهيهالووهيهألتعاليم_،م

.وأكضاديهسرماميهاألأعيو_<م

~(لصقيعهنيهامرطالميادىء_د)

.لدلءر»سيههألهأالصول_ء)

.أتعفهأاجنماعيهه»نهأنهأنظمئهسر()

رالعناهسادبينوالتكاهلألتعانسعلىالقائمااليتماعىالتضامى_)6
.والطبقات

بالد»لىيعتبرمقربىوكل،واناثاذكورأاألنادبةكميعوهرءالمف-´فالثا
»لتكاليفمقيقابلهاماودؤدى،والحرياتوقالحةبكامليتمتيموألهنا
ءوعليهاالقامةتحريمأوبالدهخارعالمغردىنفىويمتع»ياتوالواه
يسيطيوال»احههيستعيهالبعيث،حرمواكتىوأللداخلها.التعول

مواهنلولكسواء~أمامهالمو«هتينحمدوونيكألذىالصالحألقانونأاالءليه
بواسطةالعامةألشؤوقوتدبيرالقانونوضعفىالمشاركةحقسيدابصفته
وسريادةمالهيألذ»تشخصيةيصفتهأ(رقابةحقلهكما،الثنرعييزنوابه

~»فىوالتضحيةوالعمل،واهلهذلولهن~علىالوطنيةوتقوم
وعصبيةعنمويةكلمعألوطنيةوتتتافىءوالواحبالمصلحةبمقتض
.ونثمعربيةوقبلية



ألعاهألةالساط

االدادةهههعناثتعبيرويكوناالمة،دة2ارنهمستهدةانعاهةالسلطة_رابعا
ةاليعيهالنزيهةالحرةأىالحقيقيةالشعبيةاالنتخاباتبواسطة

االنتخاباترىوتبوفقظ،وتدخلويو،وتنتدنيسكلءنألبعدتمام
ويستعهلءالتامةالمساواةعلىالقائمألعامراعاالتتدطريقةالصحيحة

صآخرنوعأىو»ماالسرى،ألتصويتأسلو~أماالعاماالقتراعفى
•السلييالحرالتصويتأساليب

ردالفواذ«هادحياةيضهنمايكلالقيامفىالعامةالسلطةووفيفه
ىروالمنشئاتوأالعهالءوالتنظييءدلتشربعكريقعنوذلكوالمجنمح
الخاصفوالمصا_حالحقوقتحفنةانشأنها»نالتىانواعها>ختالف
فىو«(رفاهيةالسالمةلو´نكه،آلفاتوارارأالفمنو´معهىءوالعامة
النعالهالوسا~لومقءوأئيتهوءةواالمس»للغردوهكانوقتألل

والصالحالقانونداثرةفىمتساويةصفىأتاحةهذاقدتحةالكفيلة
وكفاءا~مءأهيهميهوالمساهمةمنليتمكنواالموا~بنليصيحائعام

هاداالزدوموادءألثروةمصادتتنميةفىوألجماعيةالفرديةموموامكانيا
•أليالدفى

والصالحالقانونباسم_العاهةألسلطةتمنحانهذاويقتض
يخالفأوالوكلنىباالقتصادريهأنشأنه_ناحتكار،كلألعام
•كهوضحىانالنظام

العاهألالسد_االة

عنهارعةالمتهالسلطاتو~ر،العامأالسيا«ةبةصاهاالمه_خامسا
.يهقراهيةالهالبادى>وذقالقوميةألسيادةحقوقألمواطنونويمارس
رانعناهبادخالريمهاوتهوتآلالهأاتادادبمذربةلعبالتهويجب
.الصالحة

يالةألجهوةأالد

ترعىكماومصالحهاحقوقهاولةالهروتف،المعتوععماداالسرة_سا«سا
.الو«حةالرعايةوالطفولةاالمومة



ذ~ب´ذما9وودأعمالمو_أبيقوذ~رألت(لمرأة´نكفلاذولة8(ودلى
.والمعتمرأالسررة

أ~مأ؟.~لمناطوادهامميرفىالناشئة´فعقطانولةالهءل~
.وروحيا،وحسمانيا،ماديااستقاللأو

>أومتممة
5و_وللها~أماأصا(حإمألهتفببدهماوقانوقسرلطنأاكدولناىا«_مادعا

وحمابةهف،العاوالحربا~بةاألرداكنفوفىسرةممارضمانهمانكببرتهوظيفتان

وا~اكااالفىأسآصعلىنن8االواجمببعبنركنأالمفتالمصالح

وا(وظاثف،واالسسا~»أهمهألارنتخذاقألألمقربأالدوأةءل~0و
إ~ه_عاأالضطالععلىة~«رهحدبنةأولأللكلالتيالأف9وإال

.العامناومسؤواياتها

الباثاالعهدالحمأعقووذتهماكلمن:أ،مها´ذكلور»نبقنضرأو«ه
مالحةهمعكمةأنظمةء_.-«(_ء_و~الهينط(بمااهابهذ_ةو«ق
بىحتىاعتباركلءنوبعداوالالفا،هاالمتحقافىأسهدرءلأاركنينهلحفزى

.وسياسي

أساميقانون>مسليةأألا،ة0المغوالدولةيل´نهدنوورى»تهوق
اعالناالساسىدأقادوقهذا«7وتومما•مننورأنهعوفأذننظاوزىتو(

)استقلر8االمغررلدولةكتظاممننورينهالدالديمنفرأطيةالكينهذا

فرا~يطرالاثهدمد«ورعلوفء».ااستهد»بيروألتألوسائلاذ8ا´:_أامنا
.الحاليةتقالأالأرةفيفوايةفىديرتةأكثروعلىاآلحالرالأة

:ويقتينالطىباحهمتورالهوضعويمكن
حردءذمااذ.خادابألشهمنمنأغبتأسيسىمعلسبودسعلةدما_)1

ا(وه_»~عمنألشرريعيةأالنتخاباتم´ننظيتطلبوهذأا»:زءم~
~االنتقالفتوةأثشاء

جاه)´:ء0أبجميعا)عودىألعامالوأىيشلوهنىلمدرمهبصقةواها_د)
ماقتأممتورار~-ده_ةالتالصالحيةمنيمكنهصحيحاكاهالءنثيال0

راالساسموا(نظامءا(ذاتىالقانون:ذ«.عاذذنال«كذ.درةأثذأءيعب-
.المستقلاكو(مثوب
ة«(حةوألديهقرااكليةءا(الستوريةاال)يةأادرةزىالدستورويتولى



أمأمرعلىوالقضائيةءوالتنفيذية،التشريعية:اله)مةالسلطات´فنظم
0́ا.أ:للهومموناللعريةحفنكاأخلهاتهموعه،>عضعنبعضهالفه
ألتاذةادماواة)افاربةالمو«لهذيزلساذرستوراالويضمن»البالدزى
كالحرية»العامةواكريات،فسانيةاطالحقوقميع8و»القانونا~ام

الضميروحوأبة»وادكيةاليبتوحرفة،أاسلةالمورحوية»األردية
والتعبيروالدحأقةالشرروحرية،والجمهباتءواالجتماع،وائرأى

دائرةفروالتظاهرءو«لتظلماالضراب،قوهالمشروعة،بجوع»(وساأل
ا~وفغيرفىصدو«هاقبلالمطبوعات~اقبةوتمنو،ودلقانونالسلم
ءتضائعةوغيرا«اويةبطرقلحصحفمنعيحرمكماستثئائةاط

.قضائىدعكماالئالموال«لخاصةاوالعامةوالمصادرة

:الالستوووبكذل
.القيةو_هالووحدةمالتعال_)1
باالهدرتخللممماية8الروالصبغةذاتوالؤمسماتةاالنظجمبع_)2

.المنوبى«لعامكصالحأو
.والومصةالقومةالعربيةائلغة_)3

أانوبفيالصالحمالحكلاه«ن

فيبالسرطةلحقا~ةالد،ياسية(~ةأمةأللفىالحكومةتمثل_آامعا
ذ_71سلطا´ذ~تستعملالأؤحكومةكلقلىزوضانهو»ر»البالد
«لعاجياتالوفد)>العملمهما´نهافىخليهكما،العامالصاحفبيل

<.والوئامودلطمأئيئة»االمنءلبامتمراأوالسرو.،العامةشىواالط
واهنهاىدفيالعامة«لسلطةاستعمالسو،أ(اولةءلويمنوءوا(سالم

ولة<<الهددمملعةبأسم

الصالحةالقيادة_وسياستهابئطامها~´نشلانيجبحكومةوكل
.االمةفى

دلاكتعببعبالصالعاتعكموثورطأسبا~للمغرب´تنوفروئكى
ةوالسراهافكماحتكارعلىيقومالذىرالحاه«لحوبى«لوممربا~»أء

•.الحاكمللحزبولةالهجهازوااخضاع

ءالهث´نكونانيحباكاذكتهوللجميعبالجميعالمدولةأنفكما
نيتهولهأله.ممواهادونلال»ةوئادعة،أالمةهنمنشقةفيهادلحأكمة
هأانونرىهر»ربألمففىالحالىالحكومىفوضوبتصحيحدال_راع
ظروفمنالبالدفيهيعترشهوماءوخاوحيةداخليةمشاكلمننلمئرب
تحارباليهآلتوطءتطوانمئمعرباتالشعباحههيووماءواحوال



فا(ز،أخرىحهةومن،حهةمنهذا،وفئنملفسادمنالحزبىالحكم
باوتقضمنذالعاوالمصلحةوائعدالةوأطيةوداليمةالحريةقواعاأدسط

صوأالدونمالحكمفئةفيه`نستبدبانوالضد»،لىبفالشعبيقكمال
:الوهيلتينىأاحهانو»هنالموقفعالجنرىه8لهأل)

أنكفاءاىءلتعتمهالتامى(´لحقيةألحيادةمعايةحكومةبتأليفدهأ_)1
انالىالحكومةهذهوتبقى،وأ(سياسىالحزبىأللونأعتباردون
برلمانا´مامسدؤولةشرعيةومةبحكسهنهتزويدمنألمنوبيمكن
االنتقالفترةنهايةفىئبمت

)ال´معاداوالقومىأالحماعأمماسعلىائتالفيةحكو_ةل««شكودما_)2
البال:فىالسياميةوأكقواتاالتجاهاتجميعفيهاوتشادك،الوطنى
4وهذ»والمسرؤولياتالمناصمبايعتونمسرمنمرضيةعا«أةمشاركة
القومكم8)سبدلفىألحزبىاككممنيتخلصأنألمغربيستطيع

وتعمى،العامهاكشؤونتدبيرفىوالتضافرالمعاونءلائمألة
.والحارجائداخلفىألشاكلومواجهة،دلسرؤوليأت
حوافقومىبرنامجأساسعلىالحكومتين1كلتقوم«نويجب

سيامتهاواسنأدهأتأييهليمكنوا~)تاالحز»بجدعمنعليهمقن

المغربيةأ(هام»مةووت

عىامماوقلنها»لهوتعملتضايقهاأوبألعارضة`نسمحالةحكرهكل_كانرا
ويومعلىدنيل_«كلفىالمعارضةوفيام،كالغيةاستبداديةمكومة
فواثأأكبرومن.نفسهااخريةهلهنهضمانوخير،فيهاالحرية
أداةتعتبروأنها،االمةفىلسياسىكألتوازننحفأنهاالمعارضة
ماعظومن.واالقتراح،والتفد،ألرقابةمويقشزأاهنالحفىزمالة
احكرعلىتتعا~الترالعلباالسياسيةاالماراتدتهانهأأتهاممين

وسياسةمءاغنةكتظامارواالستهرالتجديد~نبهألاوانها»والقيادة
ألحدولة~

للمعارضهوقالحةجهيرالمثوبفىنتضهنبةنطالبكلهذ~أمحىوهن
و´~لءأمهامهاواالضطالع،بوايبا´نهاألقياممن´نمكنها«عيث

حميرالفارضةئطلبأتتاوكما.العاماكصالحسبدلفىمسرؤولبا´نها
وسا_لمنتسكبنهانريدذكذلكالالزمةواامكانياتاتضمانات
~العامةللمصلحةخدمةودلكواضحأسأسءلالحكومةمحألنعاون
•االمألومد~وسنال



المغربيةوألحرياتوقاكة»ينا.

فو.ى0سنسيه0<بموفيةنه0
~لوالبالسهوم،سيأسيهليىءوههىأكيوميعيشأن«لمأرب_تمنى»هار

ماوال(غوياتباقوارأألالبالدلىراووااستةألطمأنينةضهان»لى

ماأريدياسيامىحوقنوبهذا،ثانياألسياسىالجوودتطهير

:اخوهذاايحادثلوسهومن•وخكر،توترل8هن

يثةوالحهيهةالقهالجائرةوأنتدابيروأنينالةالغاء،)1

ء.زالسرؤولينجمييومعاتيةءواهلهمحويتومالىألمختطفينارحاع_)2
~و»حارجالداخلفىإلمغر~سمعةلطخاهزىاالجرامهذا

أاالضطها-ضحاياهماألينالسياسيين،المعتقلينجهيحعناالفراج،أل)
بىاكنو»النتقام،ألسبامى



ألوعرةأكام،أالعلىط»لضه»قخاصفوالغيأثلرى»لفزىه((وطعتسر)4
وهوأبفيأنواأق«مهمءيىالحقا~«ا)فع«ل،ببامي«أتناط
.يبأأقتىالوأامهولةاللء»وقبتكعكامهموو»اهأهوهنهم

فىوالمخذفالنألسريوقاه~»لتنفغدواذفنبذر»~نيحاقابذ)«~م5
(لمنكلو«بزفسكاوىوسماعءانكالمعلىودلمرفوفو»ليو»«ى»قاله

عيمتلكوةوأعوانهمألوال»كوفقألقويبفبنها~د«أنهنعربم_)6
مقواالفطهاأبسرةالنه«نواححمبووهتو،أثلساتاوبالباأابقاالة
.النقمعمبباهنألو»~لىالمقوقونبلفنهانهمأيل

بقييدو»ألينىكافهببنااكهتمبفبىءوأتمتهنغالن»كهعيباغالفىسر)7
.و»تاوعهما6االحرارفبها

دوا«،كةنطيبغهو~أقءوه~»أاله.)لحأفأنوقببا«هألءله_)8
.العادلالنفتقا<

بهه)اذ»العيوبكلمن»لحكم«داقأمالمةضهانيجب_ئوالنال
.لةوفعهومنتجةوةستة>كون

تمذأالتىيبةاكنلهرةالمسرمحليوا»لقه«اءدجبرال»(»يوبىوهن
ع6دةالعامالصالحمتخهءا»ةهاذيةكأداةإ~توايام(لة»ناالكمد«أة
•اعتبارلكءنالذظو

)ر6والتماالتدالهؤعلىالقائماال««رىددالووآنددعلىالقضا<يجبكما
.والتعقيد

دالحنصاصاتتحددتو«يةك3اا»الد»ة´ذتطيمفىته«راعهينتتهوهما
وتخفيفءدينهاوتداخلعتنانأللءريقضبماوااسووليات
•وألتكاليفأالجوا،أت
عليهاتقومرالت«يته3أهةاالتط.ة0أ«ميذ««.~كلهاههاجلوهن
.ذلمكمنيهم«اتدا«ىالةيةا(زاةأال«ءة»لالولفيالحكو»يةدال«اة

تجهأالحدياسب8تحادانفيجباالختصاصاته~مأ(ةاها
•ا´لمناسبةواالوضاع

:و«.>مد«_اواليوماإفوبذمإأل)وءة(الداةكيربأكبووهن
رىنومد~ز~مومهمودحلوزير»ئوذ«ةكبيىاؤآتوفىنس
دلوزوم،>حورينالشخصيةللمنافسةأو



بيةالمفرألعموميةيقألأالوظ:ظ_م

زوه»والمتعاونينأكنرثأمنألعموميةءلوهيفهتطهير~_ئربوأارأ
أىوامتحقاق.»كفاءةغيرمنأكوكفينومن،وينوألعاهافهلة

أوحربيةأووساغةأوصداقةأوفصأهرةأوتوأبةمنلنمحسوبية
هذاا~غير

ألضماناتمحهيوأحافتها~ألوخيفةفىسروبيةألمهعلىوللقضاء
القائلراكليألديهةأ»لمبهيتعققاوبهنهءألتونكيفأةفبامغليعتهاوفى
قانون(´صداوكألكو~•سواءألقانونأمأمائواهنينحمينبأن

عنناشىءثللأوفسادكلهنالعموميةألوفينةيعمى)سامى
حقوقهمللهوفغينيضمنكمهألعام»ألصالحعنالخارهةةوأت«العتما

~وألستقل»لحافرفىوهصافوم

أكنينأئومنبصفتهمأكوظنينهويةكفالةوينبغى

«لحغوبي.لحلمما/أ~رأى

طليعتهاولى،شلأ)وسهيعمينعامىوةتكو،نعلىالعول_ئروءأو~
تالسلهوتنظيم،ألمغر~هىوألموأطقنلالنسهحفوفىهقميشهنشريع0

مىأالسيه»نموو´نصفيه،سليمةاعليةقأيمةسسةعلى«كاوكهفى«لعامأ
.«فداخلفر

يحطنهأننهشةمنمأكل«ليالأفىالعامللو«ىيضونأنو~
-يتقينهذايلةو«ن،مستدوأ.،قويا•0هرا

تكنلم(ماأكقسرعلىأقأكقاونشر،«لصعيعةأانبادحريةتنظيم_)1
•ومعنوبهماديهاتفكرىألتقاموتشييعالحقة)العامةبالمصلعةضاوة
افلألهفىوألتكوو»توأكودد~وألقفاياأتثاكلءلأهنينألمووأكالع
بمختلفوبصير»خيبرأن8المو»ليعهمالبتوألقيام،والخارج

.ألعامةو»لشؤوقمووأال

منويعروها،مهمتماويجاد،خللهايماى1«»ذالمأربيةأالذاءةم´تنظ_)2
وطنيأمذربيةاذ»عةويجعله)،«لشر-عىو»لتسرخيرءزدى9أتكاوه9أ

.أيمرللمتربكي»لتىالمدولةد»ةتهها«صفأالمةهه.إلح´نغام
.ألعادل»لقضا،هن~ا«وبعكم»لى»(لصحف»،عريمه_)3

ميرابيعنهقالالذى>لعاملرآىدامتهتللشبمخلصةكومةهوكل
االمالق<<علىابوة3او«قوىعينالشىسيد«أإنه:ألثووة«كفرنسيةزير



باهأر_معيحلهة6ألثدمعسى»لتر««يل»ميدلىفي

´~ا~ليثيكقلم»الستشارىالمجلسدالوهتىاق،عشرألسادس
هنكهاوففىكانعما«آارغو_فيهخولاللنقبلتمو_نءصحيحاكاهال

دلتولقه»فيهالمعارضةصوتعرالتعبيرلضعاقاالمدوخطتر
ولهدا»للبقاءصالحيفيكاقأنهءل»لمجلسلكلنهاالولىالتجربة
اوضا«ءتصحيحعلىبا~ل«أأثماطالبناكماهالحاحلبة~~

تمنثيالاتحاماتهدمجمدعا~´نشلهشرة4يجه-وهرياتصحيحا
بالتشار«»لعامألصائحدهة8منودهكنهم،أقميعيرضاهياحقيةتاما

مناليهيهتاجمااالستشارىأاوطنىسا(هءلاد-لزأ´ط»ونوات
فىيتمأثمام«هالتميقوهبامأدورالةتاليضمق5ذاذأصامىا~ح
متربىبرلمأقبالذ.هوا(»«ماثلاالنظمةأا«أءهأالنتقالفترة

اتقر_زىاأعليةتأالنتخابهألهةس

أالنتخاإاتلاهدناال«د.ة4>قامتألذىو«اننىااحصادالغا>_ئو»لسادع
ذ«:،مريعةدماأالنتخابثلوسهدعدأدءأموأ•وألقروية»لبلدية
أولونلتكيةو»لتطببةأأشرريعيةهاذأت)لهماأرلهاودكال0االمة
دا:تخاباال«»ايتموال،وموفقةملسرةأ´لمغوبفيد«هقراطيةءجردة

والبوأ«ىن)ه1فيوالناخباتخبنالنا>1أ~ل!هو«ن،يهننىو8
رأىاعتباروينبفى•اجباديةبكيفيةالدنيةاكالةنظاميق6به
هل»اجرا<ينبتىكما0االنتخاباتوتننميمويعتثفى_اب8أال

(ومحايدةحكومةاشرافوتحت،العامةالحرياتلجوفىاالذخا«ات
.ائتالفية

ا-فوبأفىالهامدةةلشرهب8أكه»قات

>واتعملةأثفالحبزةهيةوخامية<أثشعبيةللكبقاتفطاليا~ىوالثاهن
~أوآعلبماهيبا،عيشاوالبنائهملهمتضمنبباقسهياه8ساثليو

ألباديةسكاتيجمدحنطا~كما،ميسور«كلبياوعاليما،الثقةوسكتى
الصالحيين0االكغاببادأافتوذلكواعوانهمألوالةمظمنبحمايتهم

للعاكماليتوكحتىلحسلطانفصلمبد»و«معبين،ألعامةيفللوال
.وألجورللظلىمجالبنه»ليادفى

الثقافية<ألناحيةمنباتبوادىاهتهامبانطا(بذلك.ألىوباالضاذة



ى.مبعيأل0االوباعطائها،واالقتصاديه،واالجتماعية،والسياسر.ة
تؤدىوألنها،االمةفىانساحقة«الكفريةتمدلوذهالكنظرأالتجهيز

علىألمبأديةسكانتدريبوينبفى،ألدولةانيةلينبوى»الهاخيلاأد
.فيهمانصالحال«واطنويناتكةاأليهالحياة

.تنظر<ية0اانقاالحياةتكفلوأنظمةو«نين>ةلومذنطالبالعملةأها
اتخا.؟~ينبفي.وهيفاستقاللكلوتمذو،المعاملبابأم0مالكتهم
ا~.أايجاداتبطالةبةلمحادالفعالةوالوسائلابيرالتذجميع
.اخاجةذوىوباعانة،ن6العا

المئوىالقضاءقاللء«ت

ضغطو0)ر8´ندالىيخضرال>عاثالقضاءاسرتقاللكغالة_عشرأالنماهدع
راقنصاهفىل8´تندانسلطةكلعلويمنع،القانونذدجلقرذأو

.السلطاتفصلبمبدأعمالاءالقه

ءاواءي3واانبوادىفىالمحاكم(مامائدفأمحقوقجمبولو´ذكه
~•ألسواء

هألصال~آلذوىاالأئواعهبجمعالقضاءهنامبثسندوال
.و«الستقامةواثذرامةالكفاءةحدن

القاكمائاالربعااللتحاءحنالنفضاهامننغاللمحبكغلاقويجب

~كحا»االحوالمبعهفيالمحنصناثغضاهأ.دلنثمكوىونغدبم
االدنىنبمبر)اكهالىاكالعأوىىةلبنهالمالتوالنكاووقانا´لمهل´زنقأق

~الغتآراءمذتأولزىبهألنمنىعل8ولالعه

لميزانهأاآزيدمحكمةةيهحهأسسعلىالدولةماليةمدنظءعادة_العشرون
واءءبة(وتباطاوصفاءاكبادايزالمالوذأوظفيز،ضبة-ادات8وء

وادارة»نائيةورادةبهتتقيدأنيلزمومما.الجديدانونيانةألنظام
كلهنر0ودهألأ•»لمال_دلسئةوانتهاءبد،موكدا-.اماحسادات
.عنياارواالعهدئخالغأت

:يدالجه«اللىاننظاممنهيتفأنيجبومما
»المأ،ى)ح0لنىوموفها،اآلونةأموالفررف«لتهةكيفيدنعه_()

•والضرورياتاحاجأتفناالعظمفلسوددهاط_قأى



دنالحسيا~فىبثافيمهاروهااهثاال~~لجتأ1أ~أله(آآلد»م9

ابأط~عالهكلعنواليعث،ألوكلشذنمدال8أو`نمدبرلواالمنط

~رح~



غيير)لشروطمنفييرهااوعسكريةأوسياسية8يشرومقيدةغير
~وألمساكدأتللتروضالعادية

قاتم´فحمتاوانفالحىوأانتحارىأتصناعىللسلفربىههبنكأتتمأ،_م1»
.ولةدته

.كفالدولحساية~علبا~أننسز>_م11
وأالفتمأ.،كلهالبفأالكماألنفغا~لمنا>به»كغبننىألنغننفمببأسفتوج_ءأم

النعهببرنفنفأ~وفىغبرالوألحاحأوووه»تفوفنألنسييييرنففا~فى
.المصلعألدأثرتةفى

،لحغالككاوالنية~رافاالهوانواعءقالنذلعامأوبصفة
مبباسهونة،وغبرهالخمهبتا>ا~مقأألبههرومظأه،»ألرحه~

•والوفودألعنا~بارسألههالعأانبنأالمبيننو«ئالننىوالتفوزالماه
~واالمسلعةرهأتضرو>غرفى~السييامىا~كافىمببعوبنو

ألمفريبةيةأالقتصادألسياسة

وص،عليهالمفروضةالقيودساثرصألمأ.رىأالقتصاد~ريو-)4
االحتيية~السيطرة

االقتصاديةائنهضةفىالمساهمةءلربيةألمذاالهوالرؤوستشحيح_أل)
•أاالحتهاعيةيونكيفتهيقومأنءلرألمالوأدرملوه،الجديدة

.الساقةللمنافسةتشحيهاالداخليةة»لتجامسوقمتنظ_)6

المصالححهايةأساسعلىاتحادحمعجادىألتالتبادل´فشحيح_)7
االدخلى)لتصنيعوهشاديحالغربيةأاالقتصا«ية

االسرو»فىالوألوصولاالوليةالموادعلىأ~ولحقفىواةالساسر)8
~طتجارية

يخلأوالعامةبالمصلحةيضرلمماأاخاصاالقتصادى6النشاحرية_()
~وحريتهالغيرق8يؤذىأوباالمن



رسومةهخططوفقوالخاصاالقدهماديين»لعامالئشاطيزينقالتوف_)10
.الواطثيؤيناالذئارتشحينمد)11
وههءظه5اتهطلمشفعةقتصاد3وإألتجا«ةدانهفىأالحتكارعلىألقضاء)12

ةألسماهوتوحمهالحكمءلاأر«سمالةسبكلوءل،الرأسماليينهن
صالحه~في

.يعياتدرالشركاتتوهين_)1د

المنوبفىاكقةالدءمتواهيةاجلهز

االقوالحينمنالغربفى´نفرجاريمقراهيةالهتزالمه_والعننرونالنازى
المبالغة»نوأيدر،واتتطباقالعهلهيد»نألىوداد«أياتويحاتوا(ته
دوناثقئنموراالالديهقوأاكية«نالبومالىيعرفلمالقربدأتىالقول
وعراكا»الديمقراطيةتمسكااالالشعبدادينىالهداومع،أللباب
.احلهامق

والتظرياتالذ»هبهنخاصةظوية0«وهه.:أمدهبانختاراقلناولبس
لحه،اأما(ءإالديهقر»طيم»لنهه«»ننذؤه»ذءاسالتتتجاذبلحتى

اتوتطومالمجتمم،ومقتضياتاقياة«ووراتفيهنأ«ولهمأيستوأ
.وأ(رذاهيةءوألحرية،وألعدالة،واةألمسرأرةريحةءءةا

´ذغوهالتر~لوالمقربفىداقوارهانطاكمااكتوا(ديمقراهيةوان
القودموالدستور،»لعادلوالقانونءالما(-»لحكم«ساسعلى

:عقناشئةبالديمقراطيةوهطالبتنا

السياسيةفلسفتتأ_)1

وآهاتضرا«ةهن»لمفوبىالمجتمهفيالدنهامتنكا_)2

وتناقضوفوفى<اختاللمن»كاضرالدولةنظامفيماعلىنأاحتجاه_ء)
ممأالعالحياة0مبادينشتىفىالفاسدةأعأالوفتصعبحءلحرهمته_)5

وا(رذاهده،،والحرية،العدالةءلقواعدهتومىجديافجتمعوافامة

:«الديمقراطيةهأاكلقةوت.والسالم

السياسيه_»)
_قتصادية)_2
االجتماعية_«)

ليةاللو~إل4
:ألسياميةالديمقر»طية



وبالوماثلااحريةدءثوةفىااليددمعتمعاقامةدلىالسيال_)1
الحريةآأعدمتا~فاة،اقريةهىديمقراطيةكلوقوام،مقواطيةالهد

.ر«كيةيمة»لهمعهأ«ذء<~

بجبولهذدا.وللشعبءبالشعب،»لمشعبحك.هىية6راالداهة_)7
_تحمىأن

أو18ادى(ستبهتاخاركلهنتصانفأ_ةحياةفىذودأللحق_أ
للالولة~

ألتظاهروحقءواباالفلحقفيهاإطواهو_اتوقالحة~يع_ب

.اال~ءعتدامسلمي
•5االأالذ،خايا~يقعنالمعأمةألشؤونتداوفىب«ئشههشرأوكة_ج

.وألهسريةءوألسأوأةريةدألتلىألقائم

:(القتصاديةواهنيةيهةدتك

اكافحأقلرأسماليةهسذزايكونالأن~يداأعهكتكل_()

•ألفردلمحصهالأكساعةفمااحفيهيسرو«أنيجابلءزةأتسيط

أالولىاأفأالطتكون(تىأالقتصاديةرأهيةااليمةتقتضيهوهمأ

وانواع•المعينشةوىهستورفع»أ`استهالل«9هو`نئهيةهىسرةللسيا

•ءادال`نوؤيطوالخيرأتاالرباحوتوؤيحءاالإلتهاعيةيةاألمه

بواسطةواهاءشمذ_يألةبصهاهاءأهملوندنذلألمحإلههمةهسة_)2

رهبوذائيتمنةدو(نتاحنلحامسروفيءائونيةأوإ.آل(لفقةفنظماتهم

اوخاصةكانتسواءاتمبيروآ.أط.ة)مكا«(«(ةة:(لسيكل«وحمنع
.تالولة

:تهاكية9أايهقرأميةأتا

االحنماعببأرألكببفالالدمفاهأءدىالمغر.ألثغنءردارأسمأإبفوم`نف

~و)طالالونساء9وحا»لممتهوكلحأحه)اوهو)ءءءتنىلكذ.لذنعملى

نهاعبف8أالبهذرأهببألالهببأتفغنتو«ى

.عادللىطويضتهوأحهأنعسحق•)1

•والعجزاتتديخوخةرعايةوخا»مةمماءى8اافتأميز.زىق8ا_)2

.دينودلمعكلألعاطلينةومساته

الثقةصحيةسكنىفىق3«.)
ةأحيههو«حلحميرفىالطبى(لعالجلنىالحقد)



وبنألتةذ~»لنانتمةو~ئ،وأكمابنهكابنهاارفىولفالمكهفى9سر)5
..احدكلوكفاءا-هوأ~بإنالشمبمهوالنوبببة

.فبألألكاانقو»اليهحفاكرأحن«))

،:قرف»ىاالنسانفحوبرألى»ايخنماعبفرأكبفبمفالههىوننى
سبةوألمبباااقنصادبفبفألحماممحهق8أ`´´~»ل«اأف»ا~لحألل
كبهأاينماوأطبنأأكدبمف´نرإ««ذاالىأفنأالفوءاننكالهاحمبحفى
فروالمساهصفءالقالبه)لنفانفهقادنأاصنههققاانسهفمكقأت

كآللمك´نعتىانهاعلىفيو«راويهةءساهبفاربأل(´لفكيما~أالنفه
دههأالقوضمائ»نبأاألسدأ.ألنسر~ببف-ربوغابتهاأةءلعتوباكدا
~المضماراك.ساثرفىلها

_ولبفالهواطبألبمفاله

وتضا»ناقفونهأهذرامهقا(هاخلفىألموأ´هتنينومبفهااق
رذمأكثسعو~د~كأل(ألبسودانولبةأكلالدبمفر»هبنأتوبدماهو

أ´الهمساثرينألسصبننرللننقهونحفبفا»للسالمف9اخاوح
فعهماميي،هدأألىيالدكو»ولبنهألهودهبنهبمهأله´مكتفىوأل.واتدول

ننكمف~8وأ´أكومماثلقهبلزمهاليةضهانهعلى

وألنووبأأألود»أألملكهسرلىوأخوسرءأذو´ذىوحت(ز>««وفمه
.~وألمحيههتهاوحاصفءألنمعو~حمبعأنحادو~9وكد´نة

نموبهلبهاببغبهحفوحدنأايحادعلىددهألقةوحالهاكىءوههبوأآءيعف
مصبرهافىوالنففياانسانبفبمانأاوهوءوألعههقألخوف

والعنروتىألنا~

لمقر_بهوأهتوبية»متعليم

ولهذذ.وأئموادىرأنحو»ففىو«ناثاذكووأدبة»لمنهمميعحقألتملدو
أقصرفىإلحقدهذ»أكتهتحمنأكوإهئينسا«رنيمكبوذاهجوسرويجعر
مهاءوأامةأالولةهور«تتظافران~هذافىوسميا~~عأهد

واآلداروأال~ةاكقوانينودحهفيحراالتعليييكونأنيقتض
~نفسهألتعلييماأحفياكأولةأ«ةوةمعزىيأئه9وهذاالعه~ة،

اآلباءحمعياتر_قطكنو»اسررةاكدرسرآبينأئتعاولأمحمركها
هليوالضرووىاتكةكفهفىأ´لتقهميرزىفطلقاللدركةوعتوالوالمطهمزم،
و«العهل،واأؤ««سرأتهاوالمعهصرألألملانواعءإأنشهللهواهئين

التعلييمحالفيوهيثاتهااالمةءأبئهودتنئحيروتوسيعهاتكفيرهاءل
بكونن1عليهوألتشرجيعلميوألتهرنثيألدمهاواول.والثقافة



ىوومهحه»«نىالىباته8و»تخفضوان.االولىمرحلتهفرمجانيا
اال~»آل~م5ةعهفيءلىزيادةوآلء8أ(ءلويجب.المراحلفربقية

بالننعبأ(عثيثألسيرهنزيمكماو»لوهمائلدلغطةهنتتغألان
اداعةهناهنهيتطليهوما،االجبارىاثىأالبتهلميمالتهاقراونحو

كما»»المكانبقه.مينالمهلمبوه»نطاقأوسىءلوالمعلماتالمعلمين
اتامواالعتناء»5»راهسائوفىالتعليمريبدتهدالموأعيجب
واكراأنءوالدرامااتاالبعا~وبتنئمجيع،وألعلوماله)مةاخةآلثةدننئو
دج.اكناع4بانوأاءالثقافيوالتبادلوالنشر»والطباعة»العامةاالعية

التعليمميمتة_
الفرنسيةللبعثةالمعادةادساتهعبإلمالطالبة~

انمزحىألتعليم_
يمرونينالمفلقبولةمتكافسدودةهالثاأويةادمىالمهلجه_
الثانوىالىاثىاالبتههن

ومامنحةلهماسو«ءعامأيكوعاتىيجبالغنىالتولجيه
لهمنحةال

ويبثبالروحياتمةالالقالعتايةيعثىاقلميمالتهعلىودجب
مبادى>ينوتت،ةوألحبوأاليمةووىألشروووه،القوهيودالنشمه
اطنئينالمولغلق~دتى8الناشئةذ~سفريةالوطةألترب

بةالقطبيةالعلميةلتردةداميهتانلميمدكتهءليجبكما•الصالحبر.
وذال»ديناأيهمختلففىالفتىوالمملكرة،2الحياةاالمةابئا>ادالعه
.ائعامةاتباكاهألدراسةأرتباطأساسعلى

فيجبمتيوالتءلمقبلةوانها،األنيينالمحتاجةألبالدانوبمأ
مراحلهميوهزىاألنىباأتعليمفايةالهلكنىيهان

مجاالتذ~اكدولةاهوالتوزيرييبألتعديمهشاريوولتهوين
الد،البةنهفالقألتمليمءلفاقهاالذأائوفرة»ال«وألرودخصيهأخوى
ليملحتهبتتاشجو«نمادىتهوأالقتهاعىو«اله،و«ألنى،العلميدهوأوتة
قبلوألمدتالحا«رزى
ونوالعئذوالرادع

المغربزيألوطنييواا_«ذ~
.الملكجال(ةقالكما،بالشعبيننىوأكه،بابيبشالشر_اق

القرءكلقرباجيتتنهيكونانالىأل8ا)اأدرلنىاليوموالغوب



اله»~لفسىواستقاللهومببادته<،وكيانه،الوهنسالمةلعفظ
.ة8اكاعندأرفمناعنو«لدفاع،والخارج
قوميةسيامةلتاونتك»نذيجب«ة8و(بأال»ةألجينتىأنوبها
:المنالميبلعلىإهنهمقكوونه،بغصهفيماثابتةواضحة

اثقيامومق،ومغربيةدىمفكلءلرمقدسوأ~ا(وكقكن»لدفاع_)1
.ومببألبابة»لعسكريةمةالخهأداءألوأيدبهأأ

لمأونظرا»االيبااىالتحتبدنظامالمغو~فىاآلنيويالالهيف_)2
للبالدالعلياا~ةفانوتسرل8زىألوكنعت.فاعألهيتكليه
الشعبابناءر~ته،اهكاناتهأأأرههي»ايجيننيولىتبان´نقذى
كلمابهمو»ستعانة،اجة9أ(وة~لهمأاكا««»ألعسكرية«لخامةعلى
ريةعسكقيثةأوقوةأيةأننذاءالدولةلفبرونيبوال.أآصلعةدعت
.ريةعسكشبهأو
االخبرهذا´فنظيم~،بالجيشوأالشعب،با~الجيشانبما_أ)

~حقبقبةدبمأرأكيةأسسعلى
باستكمالتتعنتىكرىمشاكلمنألبومالمغو~يههيوألمااننكل_)4

ارضالوتحرير،تهووحهفالودهرهاعوامت<أللهوأستهمببادته
تكوندنىالضروممقفانهأيتيسونفوذتدخلكلى»نوسياسته
لتحقيقمستوافافىتكوتألتىفاعبةأله»لقوةألغوميةلسباستنا
التنامسفىونتعةوهنا.حةكاملوودسالهتنا،ممونهنالتالينهامانبنأ
ايجيشنهيحعلان~فاعبهالهوقوتهاأامةسياسةيين»لالزم
الحويه،وهانه´ننهبهاهلبقتفييهوهما،ألعدهكاهلقودامنباحينشا
والذخاثر،ااسلحهيآحاثالحيشوتزوبه،كأفبةيعريةقوهوانشاء

مصانعأحداثءلوأنمملبتأل»ألعدألعتالوساثلءر»لريالوذتدربر
فىهداياحلأنو~<نفسهاالمف~فىوألعتا«وألذخبرةسلحف9

~المغردىالتصتيع´نصعبم
واالحالفياكببوش•وميبلةيآية_ألمغربىأكبيشربطعدم_د)

مخبوزىأستعمالها«-ون7-ا~ةأفايةقوه_ثسذان9»نبية«أله
الدفاعمينافىاالحالفنلكهنونستنتى،وا~الوفرصالح
يا~~دةولبسوااننفاءهوالذبتىللعر_اكصاعى

العوببالخبراءوأالستعانةاالجنبية»ببةالفذألعنا«~قالحبشتطويبى،)8
.«هيميشونهشهنهوفألعسكرىالتعليمريسرتهعلى

واحاقهوواالسبانىأألونسىاقيثبنعقبةاتغامايجتودلفي،)7
.اختيىحبشنىآىفىالتطوعوهتع<المقربىبايجينثر

اكر~اخطاوبابعادلمىانمأالسالمحفةفىالمقربى»لحيشرمساهمة،)8
المتحدةاالمرهيشةر»راتلةننفيذالىاكلوالتونيامبابعلىوالقتماء

وألعشروقاثخامس



الوطنمحنألتاماإ~<

كافألبخروجاالأفتامالجال،قيتعة.ال.´نامجال<باوناستقاللال
ى9تبقىالبمسرءواالهويكيةواالسبانيةاألونسيةأالجنبية(اجيرش

ويجب»وبحريةءوحوبةءبريةعسكريةةقاعهأوقوةأيةمكانأى
ثر~.7وقيهلونألجيوثوتلكجميعجال>قيتعةأنكذلك

هألافىنيسأنهعلى»لتأمألجال<أحلمنسياستذاتقومأنويجب
،اىلوقومىومطمحءاسمىوطنىهءفءء«ل»ءلوأعتهدلهرف
•ائتام0اأحالتعقيقوأنءالكبوىألقومية»_وداتنامنىودةوه

وأنهءوالتضعيةألنضالمنبل،ألمستعمرينادادقهعضمنينتةر
لمعيادةوا»لحويألتمنفىوتضهياتسا«»تهألمغربمبكلف

التعسر.تفرضزءالنحيهوعدمالقدميةعدمسدامةوان،واالستغالن
فىاط~أ~~اطعةه~اجال<دههوأنءألتامبالجال<
~والدبلوهاميألليستانتأمأ(جالءركةههو»ن»المجاالتمختلف
~قونرى.ألغسالةالوساألدهلألشعبركهههأيضابل»فقط
وا~«آنفىاالهريعفيهاالتىولألهعلىمشكلنهتوضعدنأآلمالعال>
الحكوماتهنويطلب،أكتامألجال<يختاديعادىألفائغربرف8من

فالىلتفهلمفان»انضرو~االجلفىلنعقيقهالومماثلا´نغاذالثالثة
فىو»مكانياتهوصائلهلبكالتأوابحال>معركةفىيدرعاألرب
وبالكتلة،اهعربيةالدولبجامعةهذافىمستعيناوالخارجالداخل
ولحى،العالمىوبالرأى»ا~ةأالممفىداسيويةأالذرذ_ية
•أنوسائلكلمنيمكنانيجبالتأوألجال>ةركمهالشعبيخوض
الصفونوتوحد،ألكلمة´نجمعصالحةقيادةيعطىانيجبكما

قويتمتو»اطوالتأييهالشعبية»بالثقةمسندةالمسرؤوليةكاملو´نتذأ
تقتضيهاكماالوكنىاالتحادحكومةبقيامطصاكةألقيادةتلكود8و

.نللوطالعلياوألمصلعة،»لتامالجال<سبدىفىالموكة«وورات

الكرىألمئريبةألمو؟_»ء::ءة.ق
وؤوالعشر::سادس

ايبةالتوالمغربةوحهقبقعةللتحعيلالوسائلبكلالعمليجب
الجهاتسائوفىوالطبيعيةالتاريخيةودالحهباهمتوجاعوذلك
ومنطقةالجنوب،لىذ~ردويفوأأناهقاهوديطانوادكاع،ألنوأالها
«لنكور،وجزد،وهيليليةوسبقةألشروقى،ألجنوبفىو«لقنأدسةبشام
استكمالفانالشمال،فىالمحتلةأجزرمنوغيرهاوشفادينةءوبادس



ايجة>ا~وكةءالكببراتقر_وحدنأدنحنفبنمغبالواالمنفاللالمبباده
واال~افنوايمتاثهساثرالوطتادقرالددكااةاالناهابكونال

اصرارواهامينأ،الغاهتيبأل8دالا(سرببكره_تالذقهاالننىودوالحاه
اق~وإبفألمةاال«أضرليقةلهااحنالاسر_رأ)ءلراال«ننعما«اول

نأمبباهأتكما.ام~من~نسيركلعرللدفاعتسنها
لمرمطمحتتسرراق~ناللأاله«ولهعوأ´لنعاوقوالمو«نأافأل8اهد
ءحاالهودنأوالصه»ففوال~الكيرى»(«ف_أل4وحدذ´فكنأبنزىر_أتة
.وءاوأق~كلعقوآكفذوذتا9ونوعيفكذرهتاالننيولاله

ربالهةاويد_دألألسياسة

والعنمرونالسرإدع
المصلحهمنمبادثهادأءودببهه.ألام»اهنأأهأأعبىنسر.وه«ق~
منهودببه»وبحةهواقحهفكوقأنبجبكما»تمبرالالوطنبأل
.واالرتجالألصدقه

ا(«إد_ا،:´ذ_~ء.ىدند´ذدتأنا(ئاوجيةسرةالسباعلىويتحتم
.االقية

تاماااد_تقالالالمغربادتقالل_)1

ونممر،الف8االفي»لدخولوعدمااليجابىاكبادد_اسةا´نباع_12
مثوولمور«سرالتبادلة<ةالتبهءاثمةاألقأماتدالدذاةهبمهأ<دان
المشتر:أ_الذا)ومدروع»العربفينسراألرانسرتمط9»ا«دةهه
وألتعاوز>ألتبا«لستا«تعتونوغبرهاأوفرنسامع

لههيودبمامديتةالحتييأ(ئ»رهاآ.ا(وفيءلماعذ.ااء«إرخردة_)3
القوميةمصلحتهتخدمالسياسةفى

عبااليتببةوالنفواعهأأعييوننىساثركلوت«زمامانالحال>نحف«فى~)4
موالحال<ألمسكدوة_ولكوةوآاوهبفألبعرهناو«يهدقيتهدمألهل
لدى.ومفابنتنهاا_هالءمبعادءلومغاوقمنهاباالمرااءتبنأالمدول
.االمرافنضأقاخىالدأزىالحال<ركنهمهندقانملبةالدودلمحالس

امكتىدقاله«لموماسبفلطرفىداأككبرىر_المةهلوهببن´نعف_)3
~هةفىاثوحدذهآهذكوقأق8بذرردىالهر_االمةهوحه´نحفببن_)6

غبرال»لنسرمصلعأل

لمكوةاالستغالل~8امنهاآهكهزىةفبفافاثرالحقمساعدة_)7



ائفاضلةالشعوءحمينحانبفىوالوقوف،فعالةايجابيةبمساعدة
•التعرييسبيلفى

أ´الفربقيةألشعوبوأل´ةربية،الهالحامعةدولمعوالنعاونالتضامن_نأ)
المصا(جفأمةسبيلفىمعهاوائعملالسياسةوتنسيق،واآلسيوية
.المنئتركةافواالهه


