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توطئة
السيايس عن
بزغت فكرة الدّستور يف املجال األورويب كمحاولة لعقلنة املعرتك ّ
طريق تنظيم العالئق بني الح ّكام واملحكومني .تط ّورت هذه الفكرة يف بداية
العرص الحديث بسبب التّغريات العميقة واملتشابكة التي شهدتها هذه املنطقة
أهم ركائز الدولة القومية الناشئة .إذ صار الدّستور
يف كا ّفة املجاالت لتصبح من ّ
تدريجيا بصفته تجسيدا لـلـعقد االجتامعي هو القانون األسمى الذي يح ّد سلطة
الحكام ويضمن الحريات ويؤطر املجتمع اعتامدا عىل مجموعة من املبادئ
الفلسفية أه ّمها :سيادة ّ
السلطات وتحييد الدّين.
الشعب ورسيان القانون وفصل ّ
انتقلت فكرة الدّستور رويدا رويدا إىل باقي أصقاع األرض عرب قنوات متعدّدة من
بينها االستعامر .فلإلفالت من قبضة القوى األوروبية دعت مجموعة من مث ّقفي
وساسة العامل اإلسالمي منذ مطلع القرن التّاسع عرش إىل رضورة تبنّي األطر الفكرية
واملؤسساتية الغربية جزئيا أو كليا بغرض التّخلص من مجمل أسباب التّخلف خصوصا
السيايس .وكانت مغ ّبة ذلك بطبيعة الحال ظهور وتط ّور فكرة الدّستور
يف املجال ّ
يف بعض البلدان ا ُملسلمة كالدّولة العثامنية وتونس ومرص وفارس التي أصبحت
الساعية إىل االلتحاق بال ّركب السيام املغرب.
فيام بعد منوذجا تحتذي به البلدان ّ
السيايس املغريب تقليديا حيث يقوم عىل وسائل
حتى بداية القرن التّاسع عرش كان النظام ّ
هَ ْيمنة بسيطة لكنها ف ّعالة نسب ّيا .أدّى التّدخل األورويب إىل تخلخل األوضاع وتدهور
السالطني
األحوال طيلة هذا القرن .كانت ردّة الفعل املغربية غري كافية بامل ّرة .فقد اكتفى ّ
ومن قام مقامهم ببعض اإلصالحات القطاعية الخجولة غري ابهني باملجال السيايس رغم
أ ّنه قطب ال ّرحى الذي يدور حوله ّ
كل يشء .وملّا أمست البالد عىل شفا حفرة يف مستهل
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السبيل الوحيد إلنقاذها هو إجراء
الساسة ّأن ّ
القرن العرشين ارتأى عدد من املثقفني و ّ
إصالحات سياسية عميقة كان من بينها وضع قانون أسايس للبالد يق ّيد املطلق ويطلق
السلطات...
املق ّيد ويضمن الحقوق ّ
ويبي الواجبات ويو ّزع االختصاصات ويفصل بني ّ
السيايس وأمست
رغم ّأن فكرة الدّستور طارئة عىل املغرب فقد تج ّذرت يف مشهده ّ
أهم ركائز ّ
الشعية .لذلك حرص مختلف الفاعلني عىل استعاملها بشتّى الطرق إىل
من ّ
يومنا هذا انتصارا لعقائدهم أو دفاعا عن مصالحهم .وهو ما أفرز نقاشات وجداالت
ورصاعات طبعت بشكل دائم تاريخ املغرب الدّستوري الذي م ّر بثالث مراحل رئيسية
هي :فرتة االنهيار ( )1912-1901ومدّة الحامية ( )1956-1912وعرص االستقالل
( .)2011-1956ولنئ كانت ّ
لكل مرحلة من هاته املراحل رهاناتها ومالمحها وتج ّلياتها
ّ
السيادة ورسيان
فإن لها قواسم مشرتكة ميكن أن نجملها يف املسائل التّالية :مكمن ّ
السلط وعقلنة املؤسسات وربط املسؤولية باملحاسبة.
القانون والهوية وتوزيع ّ
أسأساسدولةالقانونيستوجبعىلاملواطنالحريص
ّإناإلملامبهذهاملسائلالتيتعترب ّ
بأهم جوانب ومراحل تاريخ املغرب الدّستوري.
عىل إثراء ثقافته السياسية أن يحيط ّ
ولكنّ ذلك ال يتسنّى ّإل بتعبئة العديد من الوسائل املعرفية السيام الولوج إىل أ ّمهات
املصادر .وهذا ما مل يكن ممكنا ّ
ألن أغلب الوثائق والنّصوص التي ش ّكلت هذا التّاريخ أو
أ ّثرت عليه ماتزال دفينة أو مجهولة أو مغمورة .لذلك ارتأينا التّنقيب عنها وتحقيقها إن
اقتىض الحال وتقديم أصحابها إن كانوا معروفني ووضعها يف سياقها التّاريخي من خالل
جموع يشتمل عىل واحد وعرشين
مقدّمات مقتضبة .والنّتيجة :إتحاف الجمهور بــــ َم ُ
ونصدستوريمنمختلفاملشاربميكنأنيكونبدايةللمجتهدونهايةللمقتصد.
وثيقة ّ
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مذكرة عبد ّ
ّ
الل بن سعيد
()1901

ولج املغرب القرن التاسع عرش وهو منهك سياسيا واقتصاديا بسبب نزاعات األمراء ونزوع األهايل إىل الثورة وتوايل
الكوارث الطبيعية وتغري املنظومة الدّولية وهو ما جعله ُعرضة لألطامع األوروبية .مل تكن هذه األطامع جديدة
بل تعود إىل القرن الخامس عرش حيث حاولت املاملك اإليبريية التوغل يف املغرب أكرث من مرة .وكانت نتيجة
ذلك السيطرة عىل عدد من الثغور السيام سبتة ومليلية والجزر املتوسطية .ألسباب يطول رشحها تط ّورت حركة
التوسع األوروبية وتنظمت بشكل غري مسبوق طيلة هذا القرن لتتحول إىل ظاهرة سياسة كونية :االستعامر .لتفادي
الوقوع يف براثن القوى األوروبية خصوصا فرنسا وبريطانيا مل ينهج سالطني املغرب سياسة تحديثية عىل غرار حكام
الدّولة العثامنية ومرص وتونس بل اكتفوا بتبني منهج احرتازي يقوم عىل االنغالق االقتصادي واالنعزال الديبلومايس
والتقوقع الثقايف .مل تحقق هذه االسرتاتيجية النتائج املرجوة منها فحسب بل أظهرت ضعف املغرب للعادي والبادي
خصوصا بعد هزميتي إيسيل وتطوان سنتي  1844و 1860ما شجع الدّول األوروبية عىل التدخل أكرث يف شؤون
السلطنة من خالل التهديد العسكري والتغلغل االقتصادي واالتفاقيات ا ُملذلة ورشوة بعض رجاالت املخزن .حاول
ّ
سالطني كالحسن األ ّول ( )1894-1873تدارك األمر باتباع سياسة داخلية وخارجية نشطة وسنّ بعض اإلصالحات.
لكن هذه التحركات املتأخرة مل تعد مجدية لعدة أسباب أه ّمها عدم قيامها عىل مؤسسات عقالنية وقوية بل توقفها
عىل إرادة شخصية رسعان ما تندثر بعد غياب صاحبها .تزايد ضغط القوى االستعامرية عىل املغرب بعد وفاة
السلطان عبد العزيز ( )1908-1894زمام الحكم .بدأ هذا األخري يفكر
الحاجب أحمد بن موىس سنة  1900وتس ّلم ّ
مليا يف الطريقة األنجع إلبعاد هذا الخطر ا ُملحدق .وكان مام فعله استشارة مجموعة من العلامء واألعيان الذين مل
1
تبي مواضع الخلل وسبل إصالحها .كان من بني هؤالء عبد ال ّله بن سعيد
يتوان بعضهم عن تحرير رسائل ومذكرات ّ
السلطان سنة  .1901يقرتح مؤلف هذه الوثيقة املكونة من مقدمة وتسعة عرش فصال مقتضبا
الذي رفع كتابا إىل ّ
مجموعة من اإلجراءات العملية لعقلنة مختلف مرافق "اإليالة الرشيفة" وترشيد مواردها وإعادة تأهيل قادتها
معتمدا أساسا عىل وسائل شبه تقليدية ال ّلهم انتخاب مجالس محلية ملراقبة عمل الوالة.
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النص: 2
الحمد ل ّله وحده وصىل ال ّله عىل سيدنا مح ّمد وآله
وبعد فهذا ما ظهر لكاتبه فيام رشح ال ّله له
رب
صدر موالنا أمري املؤمنني املحفوف بعناية ّ
العاملني من مصالح رع ّيته السعيدة أ ّبد ال ّله نرصه
وأعىل يف الخافقني ذكره و ُوفق ملا يزان إليه أمره.
● الفصل  : 1إ ّنه ميكن تاليف حالة اإليالة
الرشيفة بدوام العدل واالستقامة وعقد
السلم مع جميع األجانب ألمد كايف واألخذ
باالستعداد من جديد عىل منوال يأيت بيانه:
إن املعارف لدينا أرسع رجوعا وأجدر عرفانا بجميع
أنواعها يف أقرب زمان وأرسع مدّة ألنها منّا أخذت
وإلينا تعود أشوق ما تكون لكن مع اطمئنان يف
السياسة وعدل يف الرعية وإشعارها مبستقبلها مع
األجانب وتوفري الجبايات الفتقار االستعداد الجديد
إىل مدخول له بال به صالح تلك الحال بعون ال ّله.
إن األسباب ا ُملعينة بفضل ال ّله كثرية منها حسن
الرتبية وضعف العوائد وجودة الصادرات بأنواعها
الثالثة (الحيوان والنباتات واملعادن) وكرثتها
وقلة الخارج بنسبة دخل الدّولة حفظها ال ّله.
وإن رابطة اإلسالم أعىل ال ّله مناره من أقوى الروابط

وأعىل األسباب وأمنت الحصون عىل منع سواها من
النفوذ يف سياستها وحجرها للغري عن سومها بسوء
وك ّلام زادت قوة علت سطوتها وارتقى نفوذها وما
بالعهد من قدم .انظر دولة موالي مح ّمد بن عبد ال ّله
قدس ال ّله روحه يف اختيار أناس ذوي مروءة ودين
متني وأمانة نفوس وسالمة صدور وشجاعة قلوب
قصاراهم رفع الدّين وأهله غافلني عن نفع أنفسهم
وعن جاههم بقصد القيام بالوظائف التي يحدث
تجديدها أو تجعلهم إعانة لذوي األعامل املكلفني
حينه مع إعطائهم الكفاية وتوعدهم عىل الجناية
بالعقوبة وإن طرأ عارض بدلوا .وإحداث مدارس
لتعليم مهامت جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها
وعىل معرفتها وذلك من االستعدادات املأمور بها.
● الفصل  : 2عامل ّ
كل إيالة ُيدفع له
ُكنّاش لضبط كيفية ترصفه مشتمال عىل ما يأيت
يف أموره وما يذر التي من جملتها دفع بطاقة
مبضمن ما دفعه ّ
كل واحد من الرعية معلام
عليها بخطه أو طابعه يف ورقة من كنّاش مقتطع.
● الفصل  : 3يكون ّ
بكل بلدة مجلس مؤلف
من أهل العلم واملروءة والج ّد والدّيانة واملعرفة
بقصد النظر يف مصالح البلد كاألوقاف واألسعار
وغريها ويرجع إليه كذلك فام عىس يصدر من
العامل لرعيته سواء عامل البلدة أو غريها من العامل

 1ولد عبد ال ّله بن محمد بن سعيد يف مدينة سال سنة  .1865بعد مرحلة التحصيل العلمي تق ّلب ابن سعيد بحكم انتامئه العائيل يف عدة وظائف مخزنية.
فقد عُ ّي قائدا عىل مسقط رأسه بعد وفاة أبيه ثم عُ ني أمينا يف مرىس ال ّرباط ثم مرىس طنجة قبل أن يُنقل إىل دار النيابة يف نفس املدينة .يُعترب عبد ال ّله بن
سعيد من الرعيل األول من الوطنيني املغاربة باملفهوم الحديث للكلمة إذ كان يدافع بكل الوسائل املتاحة عن استقالل املغرب وعن هويته ّ
مم جعله عرضة
تم وضعه تحت اإلقامة الجربية طيلة الحرب
لالضطهاد قبل وبعد توقيع معاهدة الحامية .فقد عُ زل من جميع وظائفه سنة  1905التهامه بامليل ألملانيا كام ّ
العاملية األوىل قبل نفيه إىل وجدة بني سنتي  1919و .1921ليعود بعدها إىل سال منهكا ومريضا حيث وافته املنية عام .1923
 2مح ّمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب الحديث ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،1985 ،ج ،2 .ص .136-130
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املجاورين لها .وإذا أثبت عنده جور العامل عىل
الرعية بعد البحث التّام يكتب له فيه فإن أنصف
فذاك ّ
وإل فيطلع به رشيف علم موالنا املنصور.
● الفصل  : 4انتخاب أماثل النّاس وأفاضلهم
املج ّربني لألمور الذين تطمنئ بهم النفس للقيام
بهذا الوظيف ويعني لهم من األجور ما يكفيهم
الكفاية التّامة ويقوم برفاهيتهم عىل ما ينبغي
لينقطع تشوفهم مل ّد اليد مطلقا وكذلك يرتب
لجميع خدام الحرضة وكربائها الراتب املعترب الكايف.
● الفصل ُ : 5تح ّد إيالة ّ
كل عامل ويحىص جميع
ما اشتملت عليها من األرايض واألبنية والجنان وما يف
وعدلي من الحارضة وأربعة
حي وتاجر ْين ْ
معناها بف ّال ْ
من مهرة تلك اإليالة مبحرض عاملها أو نائبه و ُيتخذ
لذلك كنّاش يشتمل عىل جميع تلك األرايض بحدودها
وكيلها ليكون العطاء عىل نسبة مقاديرها يف األرض
البيضاء وعىل نسبة ما تساويه الغ ّلة يف ذات األشجار.
● الفصل  : 6عند متام الكنّاش عىل الوجه
املطلوب يدفع لعامل اإليالة بعدما يوجه نظريه
عدلي والعامل.
لرشيف األعتاب ُمع ّلام بعالمة
ْ
● الفصل  : 7ما تنتجه تلك األرايض من الغالل
الشعية يحاز من أربابها عىل الوجه ّ
ذات الزكاة ّ
الشعي
ويرصف يف مرصفه ّ
الشعي وكذلك املاشية وأما ما يعطى
عىل املاشية وذوات الحوافر فيكون مقدرا بقدر سنوي
ّ
لكل رأس ويحاز من البوادي والحوارض عىل السواء.
● الفصل  : 8ال ّرباع كالدّور والفنادق والحوانيت
وما يف معناها ُيعني لها تاجران وعارفان وعدالن مع
العامل أو نائبه لتقويم كرائها ويكون العطاء عىل نسبة
12

كرائها ال عىل مثن رقبتها خفيفا ألن أهل الحارضة
ليسوا كغريهم من البادية يف الرضوريات والصوائر.
● الفصل  : 9ويكون العطاء عا ّما عىل
جميع اإليالة رشيفها ومرشوفها واألعيان وغريهم.
● الفصل ُ : 10يتّخذ باألعتاب الرشيفة
كنّاش بتفصيل اإليالة السعيدة وتقسيم أقسامها
وبيان أرض ّ
كل عامل ومساحتها وما اشتملت
وحجة يرجع إليه.
عليه من القطع ليكون أصال ّ
● الفصل  : 11إذا حصل األمن للرعية تقع الح ّرية
ال محالة يف األخذ والعطاء فتنمو سائر أنواع التجارات
وأسبابها وترسي رسيان املاء يف العود ويسوغ إذ
ذاك للمخزن أعزه ال ّله ترسيح بعض األمور املمنوعة
الوسق ألجل معلوم عند االستغناء وعند ذلك يتضاعف
مدخول املرايس السعيدة وغريها ويعمر بيت املال
السعيد ع ّمره ال ّله وو ّفره بوجود موالنا أعزه ال ّله ونرصه.
● الفصل  : 12إذا فتح ال ّله تعاىل وظهرت النتيجة
وأراد املخزن أعزه ال ّله وسق عدد من األمور املمنوعة
الوسق مثل إناث البقر والغنم وذكرانها والقمح والشعري
ُرسح لوقت معلوم ويعني القدر
والخيل والبغال فت ّ
املرسح من ّ
[لِ]ـسن ِْس َية 3يكون
كل مرىس وتعطى به
ِ
نصفالعدداملرسحألهلاإليالةوالنصفاآلخرلألجانب
ويسقط لهم عىل التساوي ويكون ذلك ألجل محدود.
● الفصل  : 13إذا أراد سيدنا نرصه ال ّله بيع يشء
مام ذكر يف الفصل قبله يسقط هذا العدد من القدر
املرسح ويباع النصف للرعية والنصف لألجانب كذلك.
● الفصل ُ : 14تر ّتب قراءة الدّعاء النارصي" :يا
من إىل رحمته املف ّر ومن إليه يلجأ ّ
املضطر" يف جميع

مساجد اإليالة بادية وحارضة بعد قراءة الحزب ويكون
يعطى ملعلمي الصبيان عىل قراءتها ّ
كل يوم مرة بجميع
املكاتب قدر يسري من األحباس أو بيت املال ّ
لكل معلم
ألن األطفال قليلو الذنوب وينظر ال ّله تعاىل إىل عباده
العصاة بسببهم فال شك أ ّنه ُيستجاب دعاؤهم ويكفي
رش األرشار بسببهم وكذلك ُيرتب يف ّ
ال ّله األ ّمة ّ
كل
مدينة من ا ُملدن يف أربعة مح ّالت منها الحزب الكبري
وال ّلطيف والوسط و ّ
الشفا ويرتب لذلك خراج شهري.
السعيد وجعل
● الفصل  : 15ترتيب العسكر ّ
ا ُملونة الكافية له وجعل الحرابة من مهرة املسلمني
وأن يأذن سيدنا أ ّيده ال ّله جميع من بإيالته بتع ّلم
العلوم العسكرية ويأمر بتدريب األوالد عىل
ال ّرماية وركوب الخيل ويأمر ا ُملورسين برشاء الخيل
ألوالدهم عوض البغال ّ
وكل من يف الخدمة املخزنية
يكون يركب الخيل دون البغال ّإل لرضورة ويكون
من جملة تعليم األوالد تعليم الرماية والحرب مرة
يف الجمعة بادية وحارضة أغنياء وفقراء و ُيؤمر
ّ
كل ُمورس برشاء فرس يكون عنده سواء ركبه أم ال.
● الفصل  : 16أن يتّخذ املخزن عددا وافرا من
السالح الجديد من أ ّول درجة وما يكفيه من القرطوس
ّ
َ
السعي يف
السعيدة واأل ْوىل هو ّ
يكون مدّخرا بخزائنه ّ
ّ
السعيدة َحذر التعذر.
االقتدار عىل ُصنعه باإليالة ّ
● الفصل  : 17أن يكون مع ّ
كل قاض من
كل ّ
القضاة يف ّ
محل أربعة من أعيان الفقهاء وكاتبان
بقصد كتابة جميع الدّعاوي التي ُتر ّوج بال ّلفظ يف
كنّاش وال ُيربم أمر وال ُيضيه ّإل مبشاورة الفقهاء

املذكورين .وجميع ما كتب يف اليوم يضع عليه عالمته
والعلامء معه خطوط يدهم ويكون يجلس للفصل
هو ومن معه أربع ساعات يف اليوم وتكون معينة
للخاص والعا ّم .ويف ّ
كل شهر يوجه
تلك السوائع
ّ
نسخة مبا دار يف مجلسه لرشيف األعتاب إذ بذلك
ّ
تنْضبط األحكام ّ
يضمحل بحول ال ّله.
ويقل الج ْور بل
● الفصل  : 18يكون باألعتاب الرشيفة قاض
عامل كبري محنّك معه عدد من أعيان العلامء بقصد
مراجعة القضايا التي ترفع للحرضة الرشيفة ومراجعة
الكنانيش التي ت ِرد من اآلفاق ويكتبون ذلك أيضا
ويبقى ّ
مبحل خدمتهم من الحرضة الرشيفة ويعلمونه.
● الفصل  : 19أن يصدر األمر الرشيف لجميع
اإليالة بأن ال يرتكوا أرضا تصلح للحراثة خالية من الحرث.
فمن كانت له أرض يحرثها من ماله إن كان له مال ومن
مل يكن له مال فإن سيدنا أيده ال ّله يعطيه من زرعه ما
يزرع به بلده ومن العذائر السعيدة الثريان التي تكفيه
للحرث بثمن مزيد فيه نحو  25يف املائة أو  30يف
الصابة ّ
وإل فإىل السنة
السنة إن كانت ّ
املائة وميهله إىل ّ
التي بعدها ويضع رسم البلد رهنا أو يعطي ضامنا.
وهذا ما فتح ال ّله تعاىل به مع فرط استعجال وعىس
أن مين سبحانه بغريه ويكون به ّمة موالنا محمود
العواقب يف الحال واملآل .ونرجو ال ّله بربكة موالنا
السالم أن
وبركة جدّه عليه أفضل ّ
الصالة وأزىك ّ
يحصل نجاح الدّولة العالية وفالحها .وعناية ال ّله
النص والنّجاح وتروح.
الرسوح وتغدو بأعالم ّ
تحرس ّ

Licence 3
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ّ
مذكرة علي ْزنيبر
()1906

السلطان عبد العزيز ورجاله
رغم املناورات السياسية واملراوغات الدّيبلوماسية مل يستطع ّ
تخفيف ضغط القوى االستعامرية .إذ مل تعد مسألة استقالل املغرب مطروحة بل أصبح
السلطنة ا ُملتداعية؟
سؤال وحيد يخالج أذهان الفاعلني الدّوليني :إىل من ستؤول هذه ّ
أمست البالد حلبة رصاع بني القوى األوروبية لكن رسعان ما حسمت فرنسا ال ّنزاع
لصالحها السيام بعد مؤمتر الجزيرة الخرضاء سنة  1906الذي ك ّبل املغرب املرهق أصال
خضم هذه األزمة الوجودية كانت بعض األوساط
بالدّيون وال ّثورات وسوء التّدبري .يف ّ
السيام الرعيل األ ّول من الوطنيني ما زالت ُتؤمن ّأن خالص املغرب رهني بإصالح املخزن
وتحديث هياكله .وهذا ما تعكسه ج ّيدا مذ ّكرة عيل ْزنيرب 4املوسومة بـحفظ االستقالل
ولفظ سيطرة االحتالل املشتملة عىل مقدمة طويلة وواحد وثالثني مادّة .فبعد تفسريه
ملعنى االستقالل واالحتالل لبيان وضعية املغرب يبدأ املؤلف عرض خارطة الطريق التي
ميكن اتباعها لضامن نجاح هذا املسلسل الخطري خصوصا انتخاب "مجلس تأسييس"
السيايس املغريب عرب سنّ قوانني عقالنية وإحداث
توكل له مه ّمة إعادة تأهيل ا ُملعرتك ّ
نص ّ
محل وصل
مؤسسات ف ّعالة .هذا ويجدر بالذكر أن رسالة عيل ْزنيرب هذه هي أ ّول ّ
إلينا يستعمل مجموعة من املصطلحات واملفاهيم املتع ّلقة ببناء الدّولة القومية الحديثة
مثل األ ّمة املغربية والدّولة املغربية والدّولة الوطنية و ّ
الشعور الوطني وال ّرابطة القومية
وال ّراية الوطنية والزّي الوطني وال ّلغة ال ّرسمية واالستبداد...
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النص: 5
بسم ال ّله الرحامن الرحيم
ّ
وصل ال ّله عىل س ّيدنا ونب ّينا وموالنا مح ّمد وعىل آله
وصحبه وس ّلم تسليام
الحمد ل ّله ا ُمل ّ
ستقل سلطانه باألولية االخرية الظاهرية
السالم عىل خري مصلح عزيز س ّيدنا
الباطنية و ّ
الصالة و ّ
املختص بالفرقان العزيز وآله وأصحابه
وموالنا مح ّمد
ّ
الذين بذلوا النّفس والنّفيس يف وحدة استقالل الدّين
ّ
وكل مؤيد دعوة االنخراط مبسلك الرائدين املهتدين.
آمني.
وبعد فإن من الواجب عىل ّ
كل ذي بصرية من
األ ّمة ا ُملراكشية تد ّبر معنى هذه النّبذة التي
ّ
السالوي ُسرت عيبه حِفظ
سمها مح ّررها عيل زنيرب ّ
االستقالل ولَ ْفظ س ْيطرة االحتالل ليعلم ح ّد االستقالل
واالحتالل .وال ّله املسؤول يف اإلعانة واإلخالص
والقبول بع ّز وعدم عائق يف البدء والخالص .آمني.

االستقالل

السيايس لغري
كلمة ال ميكن رصف معناها يف الوضع ّ
ما يعطيه مطلق حرية التّمتع فيام يرتجم مبا عليه ّ
وإل
انحراف املوضوع الذي وضعت ألجله وانرصف النظر
العقيل إىل جهة ما يعطيه ذلك االنحراف ليمكن جني
مثرةمطلقالتمتعمنمعنىمبناههربامنالتسللالذي

ال تسرتسل وراءه ّ
الساسة من ّ
كل أ ّمة.
قط همم فطاحل ّ
وعليه فاستقالل دولة مراكش داخليا وخارجيا ب ّرا
وبحرا غري منازع فيه باعرتاف الدّول أجمع من قديم
األزمان ولذلك جعله مندوبو الدّول العظام األساس
الذي تنبني عليه قاعدة أبحاثهم اإلصالحية باملؤمتر
املنعقد فيام بني شهري يناير ومارس سنة 1906
ميالدية إجابة لدعوة العزيز االختيارية للنّظر يف
استنباط أصلح ما ميكن إدخاله من إصالحات مالمئة
إلعادة عنرص برهن عىل حفظ كرامة النزيل بأهليته
الغريزية وناموس رشف حر ّية استقالله النزيه لوال
نفث النزوع الطبيعي الذي حركه نفس الدخيل.
ومبا تقرر يعلم ح ّد االستقالل الذي حرص مندوبو
الدّول باملؤمتر املذكور وجهة قصدهم فيه وتأييدا
ملا رمزناه به اعرتافهم اإلجامعي بكونه األساس الذي
يقيض عىل جميعهم بعدم التّطرف والخروج عن
مضمون معناه كام يقيض عليهم باتخاذ الوسائل
للمحافظة عل سالمة كيانه الذي من لوازمه ثبوت
حرية مطلق التمتع املزدوج بني الراعي والرعية
ومن هو يف حكم التبعية بدون أدىن ضاغط خارجي
لوثوق عوامل االرتباط الجامع بني أفراد الوطنية من
رشيف ووضيع ونزيل تحت الراية الحمراء الدالة
عل وحدة االستقالل الذي هو األصل .إذ البحث يف
الوسائل اإلصالحية مهام تنوعت ال تخرج عن الفرع
والفرع دوما تابع لألصل والتطرف مهام كان يف

 4ولد عيل بن أحمد زْنيرب يف مدينة سال سنة  .1844ال نعرف عن طفولته وشبابه ّ
الحج يف سنّ مب ّكرة
الشء الكثري ّإل ما كان من مصاحبته والديه ألداء مناسك ّ
وامتهانه التجارة ّ
مم جعله ينتقل إىل مرص سنة  1879ليقيم هنالك مدّة طويلة .إذ مل يعد إىل املغرب ّإل سنة  1904وقد تش ّبع بروح النهضة املرشقية كام ّ
يدل عىل
ذلك ما تب ّقى من أشعاره وكتاباته التي ميكن اعتبارها من أول النّصوص الوطنية باملعنى الحديث للكلمة .بعد رجوعه إىل املغرب أقام عيل زْنيرب يف طنجة ثم يف فاس
حيث ناضل من أجل الحفاظ عىل استقالل املغرب ووحدته إىل أن وفاه األجل املحتوم سنة  1914يف مسقط رأسه.
 5مح ّمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب الحديث ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،1985 ،ج ،2 .ص .421-408
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املسائل الفرعية خصوصا املؤثر بأدىن يشء عىل كيان
األصل االستقاليل خروج عن الح ّد املوضوع له .حكمة
بالغة يف قانون العدل املبني ومن يبتغ غري املحافظة
عىل سالمة مملكة مراكش بعد االعرتاف اإلجامعي
السابق إيضاحه .فال عدوان ّإل عىل الظاملني.
فعىل الذي يه ّمه حفظ استقالل مملكة املغرب األقىص
من عدوان االستبداد الذي هو رضب من االحتالل
بدون حقّ يف ّ
كل قوة واستعداد أن يربهن للعامل مبا له
من قوة سعد الساعد وسطوة خلوص طوية املساعد
لحكومة جاللة موالنا املنصور بال ّله بالتّنبيه ال ّالزم لدرس
الئحة اإلصالحات بواسطة لجنة ُتنتخب عن أعيان
متنوري األ ّمة بأمر مولوي عزيز قبل التّوقيع امللويك
عليها حذرا ّ
مم ال ينطبق عىل األصل وميكن تعديله
مبا ال يعوق التّمتع بفوائد اإلصالح ألن غض عني أعيان
األ ّمة عام فيه أدىن مانع من نيل سعادة مطلق التمتع
باالستقالل فقد حياة الشعور الوطني الذي لواله ما
ارتقت أ ّمة يف معارج التمدّن والعمران إذ ال يوجد
ألدىن دولة مسيحية ُ
اعتف باستقاللها ما يعوق رعاياها
أو حكومتها من مطلق التّمتع املزدوج بينهام بأدىن
ضاغط أو شبه سيطرة خارجية من قوي أو ضعيف
ألن الحي ال يرىض بأدىن ما يقيض عىل أمته باملوت وأي
موت أشبه بإعطاء سيف الذود عن حياض االستقالل
بعد اعطاء ّ
صك التأمني عىل سالمته لراعي حامه ملن
ينتهز الفرص لنزعه من يده مبا ال يص ّوره عقل النّزيه
إذ ال صالح لجميع الدّول العظام يف هدم رصح بناه
أعظم مهندس غري جاهل أسباب اإلصالح الالئق به.
فالتنبيه عىل مثل هذه املباحث الجوهرية األصلية ال
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يعد تطرفا أو خروجا ّ
عم أجمع دعاة اإلصالح عىل
استحسانه للعلم مبا ترمي إليه غاية ّ
كل نزيه أدناها
عدم هضم حق يشهد التاريخ بثبوته ولو لضعيف.
ويؤخذ ّ
ميس
مم تق ّرر أن ال صالح أل ّمة مستقلة فيام ّ
كرامة استقاللها جوهريا كان أو عرضيا ومن الحال أن
ترىض أعظم الدّول مبوت أ ّمة مستقلة ال رغبة لها يف
اإلصالح ّإليفدواممتتعهابحياةنعيمالتمدّناإلصالحي.
وتنبيه الخبري عىل وجوب درس الئحة اإلصالح العام
للوقوف عىل أرسار مبناها وتطبيق ُمركب أساليبها
عىل بيان بديع معناها وأسناها ال ميس كرامة الواضع
لها وال ّ
مم ميكن تصوره من وجود جنوح للعوائد
القدمية التي يرى املتمتع بثمرتها عدم صالحية ّ
كل
إصالح يقيض عىل صالحه بالصعق والدّك بل القصد
الوحيد ال ّذب عن حياض االستقالل الوطني -املؤيد
مس أدىن حقّ يخرجه
من كافة الدّول العظام -من ّ
عن الح ّد املوضوع له كام وضع ملثله ويكفي الجميع
الستلفات نظرهم ما رسم بهذه النبذة الوجيزة ّ
مم
عليه أدىن دولة مسيحية بالنسبة لعددها وموقعها
الجغرايف بني مواقع الدّول العظام وحسبنا متتع
دولة سويرسة الجليلة ودولة اليونان والرومان
العدد.
والبلغار والرسب ومن دونهم يف ال َعدد و ُ
وعىل ذلك فالعبد -عىل لسان حال أ ّمته وأهل وطنه
ومن يف حكم التبعية والذين يقدّرون نعمة االستقالل
املعب عنه بإعالء كلمة ال ّله -يستلفت أنظار جاللة
ّ
ّ
املوىل العزيز املنصور بالله حزبه وجنده وحكومة
وسلطانه األعظم إىل حالة ما ميكن مبوجبها تأخري
ُملكه ُ
التوقيع امللويك عىل صورة الئحة اإلصالح التي ال بد

أن تكون ح ّررت بالقلم العريب وفصيح لسانه ووقع
عليها ّ
كل مندوب حرض مبؤمتر الجزيرة الخرضاء نيابة
عن دولته الفخيمة حتّى يفصح فحص مجموع بنود
موادها بسالمتها عن الحشو الذي هو ّ
أرض من التعقيد
وال فصاحة فحص ّإل بإثبات رفعة رفع املبتدأ والخرب
حكام وتقديرا ألن الحركة بحسب العوامل أمر مشهود
إثباته .وليس يف نسخ عامل متعد خريه فائدة .أو
إدخال ما ليس بوجوده ّإل تعقيد كلم اإلصالح لدى ّ
كل
منصف أحرى محرر جملة التمتع من غوائل االحتالل.
ومتى ُقبل االلتامس وصدر األمر الرشيف بالتحري
والبحث يف األصل والفرع مبا ال يخرج عن كامل
متس رشف
االعتدال واستخراج نتيجة إصالحية ال ّ
االستقالل أو تتطرف عن نهج التّمتع بفوائده التي
ال ميكن متتع غريب بها ّإل مبا يتمتع الغريب به يف
املاملك املستقلة لزم القيام بالوجوه املمكنة واملعينة
عىل تعميم األمن والراحة والرضب عىل يد ّ
كل مولد
نار الفنت والتحفز من أي دخيل يرمي إىل ما فيه
قيد بعد إطالق وال قيد ّإل يف استبداد وال إطالق
ّإل باستعداد وال قائل بعدم وجود من يطلق األ ّول
ويقيد الثاين بأ ّمة عُ رفت بالذود عن حياض استقالل
الغريب والتمتع بفوائد األلفة مع البعيد والقريب.
فهل من مسعف النتخاب لجنة من أحرار
األ ّمة وأرباب الفكر والقريحة لبسط متعلقات
اإلصالحات العمومية ب ّرا وبحرا أمامها لتبدي
رأيها يف محصلها حتّى إذا أحيط العلم الرشيف
مبضمونه ّأش عىل ما يجب إثباته والعمل مبقتضاه.
وال ّله ويل التوفيق وهو القوي العزيز.

االحتالل

كلمة ينرصف مضمونها يف األمور السياسية إىل وجود
قوة غريبة بجهة كانت تتمتع بحرية االستقالل برصف
النظر عن متعل ّقاته أوجدته ظروف األحوال بطريق
رشعي أو ال .فلذلك كان مكروها عند قوم دون آخرين
وال فرق يف املرارة بني مثرة االحتالل األجنبي ومثرة
االحتالل الوطني ّ
ألن األ ّول يقيض عىل سلطة القابض
عىل زمام حكم الجهة ورمبا نفع مبدئيا التّابع لها والثاين
يقيض عىل حرية متتّع التابع بفوائد الوطن حتّى يلحقه
وربا دام متتع القابض عىل الزمام إىل أن يجرف
باملوىت ّ
سيل الق ّوة ّ
كل العوايل ومع أن كال التسلط يف الحالتني
رضبة قاضية عىل القوة االستقاللية الوطنية الح ّرة يرى
العاقل يف ذلك تفاصيل يقيض مجموعها عليه باالنتباه
للبحث يف الحالة التي تكونت منها ق ّوة ّ
كل منهام.
فإن كانت ق ّوة االحتالل األجنبي راجعة إىل الرابطة
القومية الجامعة فاأل ّمة الوطنية تنظر من األكرث
قوة لخري سعادة الدّارين .وأضمن النتعاشها
وانتشالها من وهدة الخمول الذي ما وراءه ّإل
املوت واألخذ بيدها لسلوك سبيل التّقدم يف معامل
الساعد املتني.
االرتقاء بني األمم للتمسك بأذيال ّ
رب ّ
وإن كانت أجنبية الجنس والجامعة فإ ّما أن تكون من
األمم التي درست علوم األخالق واتصفت بالحكمة
والرزانة والدهاء والقوة والجاه يف الرب والبحر وعدم
التّسلط لغري صالح منازع يف وجوب بقائه عىل
الحياد واملساملة ّ
لكل مسامل حفظا لحقوق التمدن
مس كرامة حق عزيز امللك املستقل
الذي هو عدم ّ
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املسامل ولو كان ضعيفا خصوصا إذا أيدت الحوادث
عدم تصديها وتعديها عىل حقوق الضعيف .وإما أن
تكون من األمم التي تفتقر دوما إلصالح حال ميكنها
بواجبه أن تبلغ أعىل مام هي عليه ألدلة تشهد بعدم
متكن قدم قوتها مبيادين السياسة وظهور بعض خفة
من طليعة التقدم بالتسلط ولو ألدىن عارض عىل من
دونها من األمم مع وجوب أحقية استدراكها الفوائت
الفرضية وهام معا اليد العاملة عىل هدم أركان
الوطنية القومية الجامعة بحسب األخالق والدهاء.
فرضر قويت االحتالل األجنبي الجنس والجامعة يقل
عىل الح ّر حمله مع ثبوت ازدياد اإلصالح والتقدم
يف العمران بالنسبة لقويت األمتني السابق اإليضاح
بخصوص ّ
كل منهام يف جنب رضر قوة االحتالل
الوطني الذي دوما يقول بتأييد الرابطة القومية
الجامعة ألمة الوطن تحت راية ا ُمللك املعزز جند
معنى تلك الرابطة القومية الجامعة املعرب عنها عند
األ ّمة املراكشية ومن عىل مذهبها بإعالء كلمة ال ّله
ّإل أن العاقل يرى مع وجود الفرق البني وخفة حمل
قوة رضر االحتالل الوطني ازدياد أسباب التقهقر امليل
والوطني معا املستمر استمرار زمن اليقظة عىل ليل
اإلغامء بالسكران والوقوف أو السكوت عىل هذه
الحالة التي قيل يف الثمل بالجامح بها "وترى النّاس
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب ال ّله شديد".
أمام قوة يقظة األمم األجنبية الجنس والجامع مع عدم
متتع عموم أ ّمة الوطن بفوائده وخرياته ومبا أوجبته
الرابطة الوطنية الجامعة القومية وإحالتهم عىل تعبري
كلم التخرصات الوهمية التي ال بد أن يظهر للعيان
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مضمونها العائد بالنوم والخرسان الذي اضمحلت
مبوجبه أعظم ماملك العمران .موت النفس التي قيل
يف محييها "ومن أحياها ّ
فكأنا أحيى النّاس جميعا".
فيلزم والحالة هذه التدارك قبل فوات الفرصة
والدّخول يف خرب كان األمر الذي ألجله يتحرى البصري
ويرفع صوته بوجوب اتخاذ ّ
كل الوسائل لهدم رصوح
الصاط
السلطة ورغب يف انتهاج ّ
أي احتالل ال ّتحاد ّ
األقوم رصاط الذين أنعم عليهم بالتوفيق ال ّتخاذ
ال ّرفيق قبل الطريق وال ّله املسؤول يف ّ
كل حال.

وقفة اعتبار

ملن كان له قلب أو ألقي السمع وهو
شهيد واملراد بالقلب العقل النوراين املطلق.
اعلم رحم ال ّله جميعنا مبا رحم به أهل اإلنصاف أ ّنه ال
يتحس عىل ما فات مهام كانت األهوال
ينبغي لعاقل أن ّ
تتلون بالتعرفات ّإل أن يصور أحوال األزمنة الثالث:
املايض واملستقبل والحال وميكنه استدراك ما فيه تقصري
مبا يعطيه امليل الطبيعي الفطري من النفوذ اإلصالحي
الجاذب بقوة ال ّروح الذي هو من أمر ال ّله فال يجد
وسعا عن عدم القيام مام صور له االعرتاف بالتقصري.
إذ ال شك أن العاقل يرى دوما ّ
كل آخرة خريا من
األوىل ولو بلغ منتهى الكامالت الخالية من الشوائب
الوقتية ويعلم من نفسه قوة ما هو عليه األمر الذي
مبوجبه يدرج اسمه يف سجل أ ّمة البد أن يكون لها
نسبة من ضعف أو قوة غري أ ّنه يلزم بزيادة التّحري
ّ
عم يصوره الوهم فإن كان جانب التحذير الذي
مبوجبه تحمد العواقب كان الوقت كله سعادة لرشوق

سعد طالعه وإن كان من جانب التغرير املستدام
الذي ال يرى معه أدىن فائدة فتلك الطامة الكربى
التي ما وراءها ّإل قيام ساعة االنقالب عن انكشاف
الساب وظهور عاقبة الخراب فالوهم التحذيري
ّ
مبناه التّبرص يف العواقب واألخذ باألحوط مام عىس
أن يأيت زمان االحتياج إليه فيجد العاقل وقت تزلزل
األرض األمن والراحة بالفنت واألهوال ما يدفع به قوة
الكوارث وجذوة ّ
كل حادث .وصاحب هذا الحال
عامال مبضمون قوله تعاىل "خذوا حذركم" .وما ذلك
ّإل التباع قوله "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط الخيل" .حذرا من وقوع ما بينه قوله "وال يزالون
يقاتلونكم حتّى يردّوكم عن دينكم إن استطاعوا".
فعلم أن عدم التحذر موجب لعدم االستعداد الواجب
التحيل به وعدم التحيل بأتقى الوقايات الوقتية
التي هي من موجبات الدفاع عن النفس واملال
والجاه والعز وامللك مظهر خفايا الضعف املستكن
للعد ّو الذي ال يزال آخذا بأسباب الرتقي يف معارج
االستظهار بالقوة التي ّربا متكنه يوما من بسط نفوذه
القهري عىل دوائر الضعيف مهام كانت جنسيته.
وليست القوة ّإل يف جانب قوم رضعوا لبان معارف
التحوطات الدفاعية والتجارب الهجومية بفطام النفوس
حب الذات .وترك امللذات الذي ال ميكن الحصول
عن ّ
عليه ّإل بالصرب املمدوح صاحبه يقوله تعاىل "كم من
فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن ال ّله وال ّله مع الصابرين"
وليس املراد بسياق هذه اآلية الرشيفة ألجل التع ّرض ملا
يعطيه ظاهر اللفظ فيظن من ال يدري أساليب التشويق
لألخذ بقوله تعاىل "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي

بينك وبينه عداوة كأ ّنه ويل حميم" أن القصد وجوب
دفع األ ّمة ملقاومة الكوارث الكثرية باليشء القليل بل
القصد تنبيه الهمم العالية إىل نتيجة أحسن طرق الج ّد
واالجتهاد ونبذ دواعي الكسل واالستبداد واستلفات نظر
أهل الحمية يف الدّين إىل فائدة الصرب واألخذ باألحسنية
كل يشء ّ
مم ميكن التّوقي به من ّ
يف ّ
دأهم.
كل ّ
فيمكن تغلب من كانت هذه حالته عىل من هو يف
ظاهر األمر أكرث منه عدادا وأعظم عزة وجاها ويكفي
املستبرص الراغب يف الحصول عل نتائج املعرفة والصرب
ظهور أ ّمة اليابان عىل أ ّمة الصني ظهور القاهر املنترص
حالة كون األوىل ال تبلغ عرش الثانية يف العدد ولوال
وقوف الدّول لقضت عليها مام تدخلها تحت نفوذها
وتعزيز أمة اليابان مجدهم السالف الذكر بسحق
قوة دولة الروسيا يف أقىص املشارق برا وبحرا يف
عدة قليلة بالنسبة للقوتني وما ذلك ّإل لوجود القوة
الدفاعية والهمم العالية املنفطمة عىل مرارة الصرب.
فالذي يؤخذ مام تقدم أن الوهم التحذيري مبناه
وجود التيقظ واالعرتاف بالتقصري والشوق إىل
محاسن التفاين يف االستحصال عىل الكامالت
بحسب الزمان واملكان ال التّطوح يف بيداء الفنت
بغري دليل وال وقاية من حدوث ما ال تحمد عقباه.
وأما الوهم التغريري فنتائجه كثرية ولكن كلها يف
صالح العدو ومصائب قوم عند قوم فوائد ويكتفي
العاقل بالحارض عن تصور الغائب أو مبا يعلمه
بالتاريخ عن حالة جزيرة األندلس وما ذلك ّإل
بعكس ما عليه أصحاب الوهم التحذيري .وليس
يف ذكر ما صارت إليه حالة الجزائر وتونس وغريهام
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من البلدان أدىن تعزية للنفس أو فائدة يتمتع بها
الحر إذا مل يقم بالواجب .وكيف يخفى عىل البصري
حال االنقالب الرسيع املرح بشاسع تلك املاملك.
ولسان حالها يقول" :سعدت قوم وقوم شقيت".
أليس هذا كله من روح انتباه وفائدة تربية الحر يف صباه
والتعلق باملحال والتقاعد عن أسباب ال ّرقي يف اإلقامة
واالرتحالالذيهوسمالضعفالنسبي.واللزومللتّطوح
النظري يف عواقب األحوال العديدة املتقلبة دوما بني
سعادة وشقاء ألن ذلك مام يخرج عن ح ّد اإلفادة بأدىن
إشارة .واألمر ل ّله من قبل ومن بعد "فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر" وحسبنا ال ّله وكفى بال ّله وكيال.

تنبيه :

مام ال ميكن التغافل عنه أو قبول استعامل غريه فيام إذا
مل يسعف محرره مبضمون وغائبه لعارض إثبات ما يأيت:
 .1انتخاب لجنة من أعيان ُمتنوري األ ّمة تحت
رئاسة أفضلهم ال ّتخاذ الوسائل اإلصالحية
وتعميم أصلحها يف ّ
كل مصالح الحكومة برا
وبحرا جلبا لألمن والراحة وذر ًء ّ
لكل فساد.
 .2إلزام ّ
كل ُمستخدم يف مصالح الحكومة ك ّلها بعد
استيفاء ّ
الشوط بعدم خروجه عن الزّي الوطني
الذي يتق ّرر اتباعه ما دام يف مأموريته املقررة له.
 .3استعامل ال ّلسان العريب ُنطقا وكتابة يف جميع
دواوين الحكومة برا وبحرا .مع إدخال كم لغة
أجنبية لرضورة الوقت برشط عدم انفرادها بيشء
ُيخرجها عن سلطة اإلجراءات العربية العموم ّية.
 .4توحيد نظام البوليس وما كان يف مصافه تحت الزّي
20

الوطنيوال ّرايةالحمراءبدونرجوعيفاملخابراتاملتع ّلقة
بالتعليم وكافة اإلجراءات لغري الحكومة املحلية.
 .5عدم ارتباط الحكومة بأي قيد يف قبول إعطاء
أي امتياز لفرد أو أفراد أو رفض ّ
كل طلب بدون
احتياج إلقامة دليل أو يسمع القول لغريب أو
السبب.
قريب فيام إذا تطلب الوقوف عىل ّ
 .6وجوب رسيان األحكام املحلية عىل ّ
كل َمن
بالقطر أو َمن يف حكمه بدون التفات لرشيف
أو وضيع أو ثبوت التبعية ألي دولة أجنبية.
 .7عدم تعرض الدّول املوقع نوابها عىل وحدة
استقالل مملكة املغرب األقىص إىل من يسعى
كل ما ُي ّ
يف منع ّ
خل بالراحة واألمن واتباع نظام
الحكومة املحلية ولو من أعظم تابع لهم.
السلطة التنفيذية إدارية أو قضائية داخلية
َ .8ح ْص ّ
أو خارجية ملكية أو جهادية برية أو بحرية خريية
عمومية أو خصوصية يف الحكومة املحلية ويف اسمها
ومراقبة رجالها عىل ّ
كل مصلحة بدون تغيري أدىن نظام.
 .9وجوب املساوات يف الجبايات والرضائب
الالزم اتخاذ ّ
كل الوسائل لتعميم مضمونها عىل
ّ
كل من بالقطر بدون استثناء فرد عىل اإلطالق.
 .10رفض ّ
كل تداخل يف ّ
الشؤون العمومية
لغري صالح الحكومة برا وبحرا .برشط
رضوخ الداخل لقوانني حكومة البالد.
 .11منع ّ
كل استبداد يقيض بعدم متتع الراعي
والرعية بثمرة وسائل العدل يف ّ
كل حال.
كل نزيه أمني يف ّ
 .12استخدام ّ
كل املصالح بحسب
االستحقاق.

 .13البحث يف االستحصال عىل تسكني
الفنت الداخلية وقطع دابر ّ
كل خائن ثائر.
 .14نرش العفو العام وإعطاء األمن النتباه القبائل
والعشائر من ُسبات الجهل وتوجيه عنايتهم ملا
يعود عىل الجامعة القومية بالرفاهية والع ّز والجاه.
 .15بذل ما يف الوسع لصيانة الحدود كلها من دخول
أو خروج بدون ترصيح من قومندان عموم حامية
الحدود واطالع أرباب األمر النهي شهريا عىل ذلك.
 .16وجوب تحصيل قدر من املال بطريق التّنافس امليل
الوطنيلتأسيسبنكباسمالحكومةيتوىلعمومصالحها
يف كافة مصالحها اإلدارية والقضائية ولو أدى الحال إىل
استخداماألجانبفيهتحتالزّيوالحكمالوطنيمؤقتا.
 .17عدم قبول إدخال أي حرية تقيض عىل املروءة
بظهور ما ال تحمد عقباه.
 .18عدم قبول أي انتفاع أو إعطاء امتياز به بدون ما
األقلملدّةمعلومةيف ّ
يكونللوطنواأل ّمةثلثاهعىل ّ
الكل.
ّ .19
كل إصالح يراه املنصف واجبا يعتنى بتنفيذ إجراء
العمل به.
السالح
 .20عدم قبول منع الحكومة من إدخال ّ
وتوابعه الكافية بحسب الزمان واملكان للدفاع عن
مصالحهاّ .إل باطالع نواب الدّول عىل القدر الالزم.
السلفة يف أوقاتها.
 .21وجوب دفع أقساط ّ
وعدم استقراض يشء ّإل بعد البحث الالزم.
 .22منع أي مراقبة أجنبية عىل إجراءات حكومتنا
العزيزية يف ّ
كل حال.
 .23وجوب اتخاذ املبادئ اإلصالحية وتعميمها يف
القطر تدريجيا بحسب الزمان واملكان.

 .24ترك األنفة والتباغض والتحاسد واتخاد
أسباب األلفة واالتحاد يف عموم املصالح العزيزية.
 .25انتخاب لجنة من أعيان األ ّمة لتحرير
"جامع" تحفظ به حقوق الحكومة واأل ّمة
ومن يف حكمها غري خارج عن فحوى املذهب.
 .26وجوب املحافظة عن مصالح الدّول قدر
محافظتهم عىل مصالح وحدة استقالل مملكة
املغرب األقىص بدون إدخال ما يثني عزمية
الرعية عن الثقة برجال الحكومة وعزيزها.
 .27اتخاذ التدابري الالزمة إلدخال فنون املعارف العرصية
من جهادية وغريها وأنواع الصنائع الحديثة والفالحة وما
يزيداأل ّمةتقدّمايفاألمورالتجاريةواالقتصادية ّ
بكلنشاط.
 .28وجوب استنباط ما يقي اململكة من طمع أي كان
ومنع بسط نفوذه عليها .والوقوف عىل حقيقة الحال
يف ّ
كل حال.
 .29وجوب اتخاذ حليف ودي يراه املنصف خري
كفء للمعاضدة .وأقوى الساعد يف املساعدة.
 .30انتخاب مفتش عام من خرية الرجال دربة وتحنكا
بعموم املصالح ليمكنه استنباط اإليرادات التي تقوم
مبصالح الحكومة وضبط امليزانية السنوية التي ينقطع
مبوجبها الغش والرىش وتنصلح األحوال بدون إكراه.
 .31وجوب إدخال اإلصالح يف نفس مصالح الحكومة
ليمكن تخصيص ّ
كل إدارة مبا يليق لها فإذا عضد
املرشوع كان الواجب عىل رجال الحكومة اتخاذ
أحسن التدابري لتكوين حكومة منهم قادرة عىل
دفع الطوارئ وجلب املنافع ووقاية األوطان وردع
ّ
كل من يريده بسوء من إنس وجان .والحمد ل ّله.
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ّ
مذكرة عبد الكريم مراد
()1906

عىل غرار عيل ْزنيرب رفع املواطن العثامين الوافد عىل فاس عبد الكريم مراد
السلطان عبد العزيز بعد انتهاء مؤمتر الجزيرة الخرضاء الذي ق ّوض
مذ ّكرة إىل ّ
السبيل الوحيد لإلفالت من
سيادة املغرب واستقالله .يرى هذا ا ُملث ّقف أن ّ
السلطنة دون
القبضة الغربية هو االنخراط يف عملية تحديث ملعظم هياكل ّ
االنسالخ ّ
عم يعتربه ثوابت إسالمية خصوصا الجيش والرشطة والجامرك
السلطان عىل ا ُمليض قدما يف هذا املرشوع
والتعليم واألوقاف .ولتشجيع ّ
يستحرض الكاتب بعض األمثلة من فارس ومرص و تونس والدّولة العثامنية
ّإل أ ّنه ير ّكز بشكل كبري عىل اليابان لوجود تشابه كبري بني هذا البلد واملغرب
أهم األشياء التي يقتحرها وضع دستور وسنّ قوانني
حسب زعمه .ومن بني ّ
وحدة عرب تقنني األحكام ّ
الشعية وخلق مجلس نيايب مكون من غرفتني.
ُم ّ
6
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النص: 7
بسم ال ّله الرحامن الرحيم
وصىل ال ّله عىل سيدنا مح ّمد وآله.
رشع ّ
الحمد ل ّله الذي ّ
الشائع وجعل العدل قاعدة
الصالة
األحكام واال ّتحاد أساس السياسة بني األنام .و ّ
السالم عىل س ّيدنا مح ّمد الهادي إىل ما فيه صالح أمر
و ّ
املعاش واملعاد الذي أمرنا بالتعاون عىل ال ّرب والتقوى
وحثنا عىل األخوة والتنارص ملا فيها من حسن املنقلب
وسالمة العقبى وعىل آله وأصحابه الذين اتقنوا سياسة
السداد.
العباد بكامل السياسة وحسن التدبري والحزم و ّ
أما بعد
فلام ّ
ترشفت باألقطار املغربية وتطلعت عىل
رسين ما رأيته منهم من اتحاد الجنس
أحوال أهلها ّ
السلطان نرصه ال ّله تعاىل
والتمسك بالدّين ّ
وحب ّ
فهذه صفات محمودة أصل ّ
لكل تر ّقي .وبسبب
توفر هذه الصفات يف أفراد دولة اليابان مع
وحب
اقتفائهم أثر رشيعتنا ا ُملط ّهرة من التعاون ّ
الوطن وحفظه باملال والنفس والتحرز من األعداء
وأخذهم الحكمة ممن كان فاز وأعىل ملوك زمانهم.
وعىل ذلك ميكن لحكومة املغرب أن تبلغ ما بلغته
اليابان بأقرب وقت إذا اقتفت أثر اليابان باالجتهاد ونفع
العا ّمة وأخذ العلوم الصناعية والوقتية املوافقة لألحكام

ّ
الشعية من أوربا عىل األخص يف اقتفاء آثارهم يف تنوير
أفكار ال ّرعية يف ح ّثهم عىل اخرتاع األمور النافعة ومكافأة
من ُيربز شيئا من ذلك .ألن الذي يعلم أرسار الرشيعة
اإلسالمية وما احتوت عليه من الحث عىل نرش العدالة
واملَشورة يف األمور و َت َع ّلم املعارف الالزمة للوقت
والدّين ّ
بكل يشء يستغني به املسلمون عن األجانب.
إذ الحكومة ال تكون رشيفة ومهابة يف العامل
ومحافظة عىل استقاللها ما دامت محتاجة لجلب
سالحها وأدوات حربها ولباس رعيتها وما يلزمهم من
الخارج وال تأمن غوائل أطامع جريانها من امللوك ما
مل يجتهد يف إبالغ قوة عسكر ّيتها واستعداداتها عىل
األقل مساواة جريانها .قال ال ّله تعاىل "وأع ّدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدّو
ال ّله وعدوكم" .وقال تعاىل "و ّد الذين كفروا لو تغفلون
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة".
فاملطلوب االستحصال عىل ّ
كل ما يرهب العدو وال
إرهاب لهم يف هذا الوقت ما مل يكن األمراء والرؤساء
يقدمون مصالح العا ّمة عىل مصالحهم الذاتية إذ
ال قوام لعزهم ّإل بعز أفرادهم ويكون سعيهم ّ
بكل
يشء ُيعيل شأن الحكومة يف فتح املدارس لتعليم
العلوم الدّينية والوقتية والصناعية ويربزوا يف قلوبهم
حب االجتهاد يف االخرتاع يف املواد الحربية والصناعية
ّ
حتّى تفوق مخرتعاتهم مخرتعات جريانهم .فقد

 6ال نعرف اليشء الكثري عن عبد الكريم بن عمر بن مصطفى بن مراد الطرابليس املدين الحنفي ّإل أ ّنه شامي األصل أقام للتدريس يف مكة واملدينة ردحا من الزمن.
وصل إىل فاس سنة  1906وأقام يف الزاوية الكتانية أين بدأ يلقي دروسا يف العلوم الدّينية والدّنيوية كالتجويد والتاريخ والجغرافية ومبادئ السياسة والفلك .كام أ ّنه
أصبح مراسال لجريدة املؤيد .أثناء مكوثه يف املغرب قام عبد الكريم مراد بعدد من املبادرات اإلصالحية .فإىل جانب املذكرة التي رفعها للسلطان عبد العزيز واألنشطة
التوعوية املتنوعة حاول هذا املثقف عىل غرار الكثري من دعاة اإلصالح املعارصين إنشاء مدرسة حديثة بغرض تربية جيل جديد يستطيع مواجهة ّ
كل تحديات العرص.
باءت كل هذه املحاوالت بالفشل بسبب األزمة العميقة التي كانت متر بها البالد .بعد توقيع معاهدة الحامية انتقل مراد إىل النيجر حيث وافته املنية سنة .1928
 7مح ّمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب الحديث ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،1985 ،ج ،2 .ص .444-422
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أجمع علامء الدّين عىل افرتاض تعليم املسلمني
الحرف املهمة مام ال يستقيم صالح النّاس ّإل بها
الكل أثم ّ
عىل طريق فرض الكفاية فإن تركها ّ
الكل.
وال ينكر ما كان عليه اليابان قبل ثالثني سنة من
االنحطاط وتفرق الكلمة بسبب االستبداد وهجوم
ملوك أوربا عىل مملكة اليابان وطلبوا إجراء اإلصالح
الوقتي من سلطانها حتّى استأجروا مدخول الجامرك
بثمن زائد ّ
عم كانت تحصله اليابان عىل جملة سنني
السكك
ألجل إدخال التمدن األورباوي من نرش ّ
الحديدية والدّبيش وغري ذلك من تشكيل البوليس.
فصار ألوربا نفوذ وكلمة يف مملكتهم .فعند ذلك
تيقظوا ملا ألوربا من ّ
الطمع يف استمالك بالدهم بطريق
سيايس .فجمعوا كلمتهم ورجع سلطانهم عن الحكم
فأسس مجلس نواب األ ّمة .وانتخب
املطلق إىل املشورة ّ
له أعضاء من ّ
كل بلد وشعب يف اململكة واحدا من
أفضلهم برشط أن يكون بلغ الخامسة والعرشين من
العمر وعنده أمالك يدفع عنها للحكومة خمسة عرش
الي عبارة عن ريال فرنساوي).
َينّا عىل األقل يف العام (و َ ّ
فبلغ أعضاء هذا املجلس ثالمثائة وشكل مجلسا أعىل
منه ُس ّمي مبجلس األعيان يحتوي عىل ثالمثائة عضو
ومثانية وعرشين عضوا منهم اثنا عرش من أبناء األرسة
املالكة الراشدين والسائر من األمراء والرشفاء وم ّمن
امتاز بأمر خطري وخدموا الدّولة مدّة عرشين عاما
فرشعوا يف تحسني مملكتهم وعملوا قانونا للحكومة
فنفذ عىل الحاكم واملحكوم .ثم أرسلوا البعثات من
أوالدهم إىل بالد أوربا لتعليم العلوم الالزمة من
الحربية والهندسية والصنائع عىل األخص صنعة
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املكحلة واملدفع والكهرباء وصنعة الدبيش والدامنيت
وعمل السكك الحديدية والسفن الحربية والطربيل
وضده .ورشعوا يف فتح املدارس االبتدائية والثانوية
والعالية ألجل تعليم ذلك حتّى بلغت اآلن يف مملكة
اليابان إىل أربعني ألف مدرسة .فلام استكملوا املعرفة
يف مدّة عرشين سنة أوقفوا االمتيازات األورباوية
وغلبوا دولة الصني وطردوا دولة ا ُملسكوف من كوريا
ومنشوريا وصاروا بالدرجة العليا بني امللوك حتّى دولة
انكلرتا وأملانيا أرسلتا تالميذ إىل مدارس اليابان ليك
يتعلموا منهم اخرتاعاتهم التي أظهروها وقت املحاربة.
وملا ظهرت هذه الفضائل لليابان بواسطة الج ّد ونرش
املعارف والعدالة اقتفت حكومة إيران العجم أثر
اليابان ورشعوا يف تشكيل مجلس نيايب لتحرير قانون
لبالدهم من ّ
الشع الرشيف باختيار قول واحد يف
املسائل التي فيها اختالف بني العلامء حتّى يرتفع
تالعب الحكام يف األقوال املختلفة مع تقرير أعامل
الوزراء واملأمورين وضبط مدخول الحكومة ومرصوفها
وتقرير األموال املطلوبة من الرعية عىل األرايض
واألموال مبا يوافق الرشيعة الغراء .والسعي وراء تقدم
الصناعة الوطنية واملعارف الدّينية والوقتية .وإخراج
املعادن وغري ذلك مام يؤول تقدّمه للدّولة وال ّرعية عىل
األخص مراقبة أعامل العامل ومحاكمتهم عند ظهور
أدىن تعدي مام يخالف ما سنّه لهم مجلس امل ّلة وما
يق ّرره من عمل ُي َح ّرر يف كتاب مخصوص بعبارة سهلة
يفهمها العامل والجاهل ليكون دستورا ومرجعا يف العمل
ثم يطبع وينرش لجميع الرعية بعد نرش ّ
كل مسألة
الخاصة لهذا
تصري املحاورة بها يف الجريدة ال ّرسمية ّ

املقصد حتّى تكون األحكام معروفة عند جميع ال ّرعية
فينتفي التعدي من املستخدمني وبذلك ينترش العدل
عىل جميع أفراد الرعية .وقد مدحهم جميع العقالء
وأطنبت جميع جرائد الدنيا مبدح سلطانهم املرحوم
السلطان مح ّمد
مظفر الدّين شاه وخلفه املوجود اآلن ّ
عيل شاه عىل ما ينتج من حسن تقدمهم وحفظ
استقالل بالدهم ما أدهش دول أوربا من هذا االنتباه.
ثم اطلعت عىل ما ّتم عليه مؤمتر الجزيرة من عمل
البوليس والبنك وغريه وأن عموم الرعية نافرة من هذا
التداخل خوفا من رسوخ قدمي املبارشين من الضباط
الفرنساوية واالسبانيولية إذا صفى لهم الوقت ألنهم
بدعوى اإلصالح يلزمون الحكومة عىل االستدانة إلجرائه
فيؤول أمرهم عىل مراقبة واردات املخزن ومنرصفاته
متبص كام حصل
وبذلك من الخطر ما ال يخفى عىل ّ
للمرحوم الخديوي إسامعيل باشا وما آل إليه أمر مرص.
وجميع رعية سيدنا نرصه ال ّله تعاىل يرغبون إدخال
اإلصالح بطريق رشعي بنظر رجال املخزن .أما املحافظة
عىل املعاهدات األجنبية وقرارات املؤمتر فواجبة
التنفيذ يف هذا الوقت .ولكن بطريقة ُتريض الرعية
وتقنع األجانب وتوافق الرشيعة الغراء مع السعي
وراء س ّد باب االحتياج إىل االستدانة منهم لنسلم من
زيادة مداخالتهم يف شؤوننا كام هو دأبهم وبذلك
نرجو الظفر واملعونة من ال ّله تعاىل لقوله تعاىل
"إن تنرصوا ال ّله ينرصكم ويثبت أقدامكم" وقوله
يغيوا ما بأنفسهم"
يغي ما بقوم حتّى ّ
"إن ال ّله ال ّ
فإذا َمنَّ ال ّله علينا بإدخال اإلصالح عىل هذا النمط
نتوصل بعد ذلك بحول ال ّله وقوته عىل لغو كثري من

مطالبهم ما دُمنا عىل االستقامة إن شاء ال ّله تعاىل.
وملا كان الواجب عىل ّ
كل مسلم أن يبذل جهده
ويضحي مباله ونفسه يف مرصة أبناء دينه ولو ِب َب ّث
ما يتكفل ّ
بحل هذه املسألة عىل الوجه املذكور
ليكون بها املخرج إن شاء ال ّله تعاىل تجارست بتقديم
ما فتح ال ّله عيل بربكة النبي صىل ال ّله عليه وس ّلم
السلطان املعظم وامللك
يف هذه املادّة إىل أعتاب ّ
ا ُمل ّ
فخم صاحب اآلراء السديدة والهمم العلية وخالصة
الساللة النبوية واألرشاف العلوية الراجي من ال ّله
السلطان سيدّنا عبد
النرص والتعزيز حرضة موالي ّ
العزيز .مع علمي بأن ذلك ال يخفى عليه ملا له من
سعة األفكار الصائبة رجاء ان توافق ما يخالج ضمريه
ّ
الطاهر فتحيى البالد بعدله وتتن ّور أفكار رعيته وبذلك
السالم.
يرجع رونق اإلسالم وتحيى رشيعة جدّه عليه ّ

مقدمة

إننا نحتاج إىل حفظ استقاللنا واستغنائنا
عن األجانب بالسعي إىل ثالثة أمور:
 .1تشكيل مجلس امل ّلة الذي ّ
يحل جميع املسائل مبا
يريض ال ّله تعاىل والرعية ويقنع األجانب ألن األجانب
عندهم مجلس األ ّمة ُمقدّس ومعمول به يف داخلية
ؤسسا عىل أصول مضبوطة مقبولة كام
البالد إذا كان ُم َّ
هو عليه العمل يف بالدهم غري أن أصول موا ّد قوانينهم
موافقة العقول عليها مع ما يوافق البالد بحسب
التجربة وأما أصول مواد قوانيننا تكون عىل وفق ما
أتت به الرشيعة املطهرة كام هو جار عليه العمل يف
مجلس أ ّمة دولة اإليران .فإذا وفق ال ّله سيدنا نرصه ال ّله
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إىل إجراء هذا العمل املربور يح ّرر املخزن الرشيف إىل
معتمدي الدّول يف طنجة ما معناه :ملا كان ّ
جل أهل
املغرب ال يفقهون املصلحة املرتبة عىل تنظيم البوليس
وغريه من اإلصالحات ومقصودنا نرش العدالة يف أفراد
الرعية أمرنا بتشكيل مجلس األ ّمة وطلبنا ال ّنواب من
ّ
كل بلد وقبيلة ألجل إقناعهم وتحرير قانون للحكومة
مبا يوافق طبيعة البالد مبعرفتهم فنطلب منكم ان
ترسلوا لنا قانون البوليس والبنك ألجل فحصه مبجلس
امل ّلة وتحوير بعض مواده التي ال توافق طبيعة البالد
إىل ما يوافق لينرش التمدن يف بالدنا حسب رغبتهم
وبذلك تحسن املواصالت ويزول التعدي من الجهال.
 .2الرشوع يف تشكيل عسكر ج ّرار عىل وجه منتظم
من دون تكليف املخزن مبرصوف أفراده مدّة اإلقامة
حتّى نتمكن من توقيف مداخلة األجانب يف بالدنا.
 .3يلزم لنا وجود مال داخيل يتيرس به إجراء ما
تطلبه أوربا من اإلصالح مثل الدبيش وغريه أل ّنه
ال يتم ِع ّز امللك ّإل بالرشيعة وال قوام للرشيعة ّإل
بامللك وال ع ّز للملك ّإل بالرجال وال قوام للرجال ّإل
باملال وال مال ّإل بالعامرة وال عامرة ّإل بالعدل وال
العمل وال تصلح ّ
عدل ّإل بإصالح ّ
العمل ّإل باستقامة
الوزراء ورأس ّ
الكل تفقد امللك أحوال رع ّيته بنفسه.

بيان كيفية تشكيل مجلس
األمة وأصول أعماله والفوائد
التي تنتج عنه

مجلساأل ّمةهومجلسالشورةالذيأمرال ّلهبهنبيهصىل
ال ّله عليه وس ّلم بقوله "وشاورهم يف األمر" .وقد مدح ال ّله
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تعاىل سلفنا الصالح بقوله تعاىل "وأمرهم شورى بينهم".
وأما أصول أعامله تقريبا أحد عرش مادّة ويصري الزيادة
والنقص يف هذه املواد حسبام يقتضيه الوقت وما تتفق
عليه آراء األعضاء ويستحسنه سيدنا نرصه ال ّله تعاىل.
● المادّة ُ : 1يطلب من ّ
كل قبيلة وبلد أن
ينتخبوا عنهم واحدا يكون نائبا عنهم يف ّ
كل ما يقرره
ويرضاه يف مجلس األ ّمة ملدّة خمس سنوات ثم
ُينتخب غريه برشط أن يكون متصفا بخمسة أمور.
 .1أن يكون سنه ما بني الثالثني والستني.
 .2أن يكون يحسن الكتابة واألعامل األربعة يف
الحساب وهم الجمع والطرح والرضب والتّقسيم.
 .3أن يكون قد قرأ منت خليل ويفهم معناه.
.4أنيكونعندهإراداتمنأمالكهتكفيهمرصوفسنته.
 .5أن ال يكون قد حكم عليه يف دعوة.
ومنهم ينتخب رئيس عليهم ثم يشكل مجلس
أعىل تحت رئاسة أمري املؤمنني أعزه ال ّله من
عرشين عضو منهم خمسة من أبناء األرسة
املالكة الراشدين وخمسة ممن امتازوا بأمر خطري
بخدمتهم للدّولة والباقي ينتخب من مجلس امل ّلة.
● المادّة  : 2جميع املسائل ُتعرض عىل مجلس
األ ّمة وبعد قراءتها جهرا يسأل من أقلهم إىل أكربهم
رتبة عن رأيه يف تلك املسألة فإن اختلفوا يعمل برأي
األكرث ويكون استناد األعضاء عند اختالف رأيهم عىل ما
يفهمونه من الكتاب والسنة ومصلحة البالد ويجب عىل
ّ
كل فرد أن ينترص ملا يتفق عليه مجلس األ ّمة ولو بغلبة
الرأي وال يجوز ملن كان مخالفا لرأي األكرث أن ينترص لرأيه
بل يكون منترصا ملا ّتم عليه رأي األكرث وبعد تنقيحها

يف هذا املجلس ُترفع ملجلس األعيان وبعد تنقيحها
فيه يصدر أمر سيدنا نرصه ال ّله تعاىل بالعمل بها.
● المادّة  : 3مجلس األ ّمة يقرر األحكام عىل
قول واحد مع حفظ معاهدات األجانب وتقرير
خدمة الوزراء والعامل مع ترتيب مؤونتهم وتقرير
األموال التي ُتطلب من الرعية وكيفية تحصيلها
حسب ّ
الشيعة اإلسالمية وال يجوز العفو عن
أحد من الرعية عن ذلك أل ّنه حق من حقوق ال ّله
تعاىل ليرصف يف مصارفه وتقرير املصارف الالزمة
للحكومة وتنظيم قانون تعليم الرعية والحركات
العسكرية ومراقبة أعامل ّ
العمل ومحاكمة ال ّرعية
مع العامل ومحاكمة العامل فيام بينهم ومحاسبة
األمناء وتقرير ّ
كل عمل يلزم عمله يف الحكومة.
● المادّة  : 4أ ّول عمل ُيبدأ به انتخاب أربعة
من أفاضل العلامء الذين سبق لهم خدمة يف القضاء
وكانوا ُمتّصفني باالستقامة مع أربعة أخر يكونون
بالغاية القصوى من العلم برشط أن يكونوا عاملني
بأحوال الوقت و ُيكلفون بتأليف كتاب ُمقترص فيه
عىل قول واحد من مذهب اإلمام مالك ريض ال ّله
عنه بعبارة سهلة يفهمها العامل والجاهل كام فعلت
الدّولة العثامنية كتاب مجلة األحكام العدلية .وبعد
إمتامه يعرض مبجلس امل ّلة ثم عىل املجلس األعىل
وبعد االتفاق عىل مواده ولو بغلبة الرأي يصدر أمر
سيدنا نرصه ال ّله تعاىل بالعمل فيه لدى جميع القضاة.
● المادّة ُ : 5تحفظ معاهدات األجانب يف
مجلس األ ّمة وعىل موجبها وتحويرها يعمل ذيال لكتاب
األحكام ثم يأمر سيدنا نرصه ال ّله تعاىل بالعمل به.

● المادّة  : 6ال يجوز للقضاة أن يحكموا بخالف
كتاب األحكام وذيله الذي صدره لهم مجلس األ ّمة وإذا
طرأت عليهم مسألة مل تكن موجودة يف ذلك الكتاب
يستفهمونعنهامنمجلسامل ّلةوتلحقيفكتاباألحكام.
● المادّة  : 7للمحكوم عليه أن يستأنف دعواه
يف مجلس األ ّمة ويكون طلب استئنافه عبارة عن
الشكاية عىل القايض بكونه تعدّى يف حكمه .فحينئذ
ينظر يف أصل الدعوى التي حكم فيها ومطابقة حكمه
عىل كتاب األحكام فإن ظهر ّأن القايض كان معتديا يف
حكمه يطرد من وظيفته وال يوظف بعد ذلك أبدا بعد
تقرير ما يلزم عليه من الجزاء حتّى يصري مثاال لغريه من
األحكام ّ
وإل فيحبس ذلك املستأنف من سنة إىل خمس
سنوات حتّى ال يتعدى أحد من الرعية عىل الحكام.
وكذلك يجري يف ّ
كل قضية ترفع من الرعية عىل مطلق
عامل سواء كان وزيرا أو قائدا أو أمينا أو غري ذلك.
● المادّة  : 8بعد االطالع عن قانون بوليس
الدّول عىل األخص قانون بوليس الدّولة العلية
العثامنية ومرص وتونس ودولة اإليران ُيشكل قانون
له مبا يوافق ّ
الشع ومصلحة البالد ثم ُتفتح مدرسة
يعلم فيها شبان الطلبة هذا القانون والفنون التي تلزم
البوليس من الخط والحساب والجغرافيا وحقوق الدّول
ومعاهداتها .وبعد أداء امتحانهم ُيستخدمون فيه حتّى
يكونوا عىل بصرية يف الحكم والسري عىل األخص إذا كان
الضباط من فرنسا واسبانيا حسب معاهدة الجزيرة
ّ
وإل فيكونوا آلة يف أيديهم يديرونهم كيف شاءوا.
● المادّة  : 9دعاوى البوليس ُتستأنف
يف مجلس امللة كام تقدم يف املادّة السابعة.
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● المادّة  : 10إذا لزم إنشاء يشء أو إحداث
فربيكة أو فتح مدارس لتعليم أوالد األ ّمة ومل يكن
ماال زائدا من الوارد ألجل القيام به يصري املشورة
بذلك يف مجلس امللة .إما أن يعمل من إعانة تطلب
من الرعية أو تشوف الرعية بعمل جمعية خريية من
تراث الرعية يقومون بإدارتها بعد تحوير قانونها يف
مجلس امللة واملجلس األعىل وإصدار أمر سيدنا نرصه
ال ّله تعاىل بذلك مع مراقبة الحكومة عىل حركاتهم.
● المادّة  : 11يجب لغو جميع األموال التي
تؤخذ من الرعية خالف ما ق ّررته الرشيعة اإلسالمية
كمثل املكوس والهدية والسخرة ولغو إلزام القبائل
بضيافة ما مي ّر عليهم من العسكر أو أحد رجال
املخزن .نعم إذا لزم ألحد من هؤالء يشء يشرتوه له
بالثمن .وأما املعرشات يف ديوانات املرايس فمطلوب
أخذها سياسة ورشعا وال يظن أن يف ترك ذلك يصري
نقصا يف واردات الحكومة بل عندئذ تتيقن الرعية
نوايا سيدنا نرصه ال ّله تعاىل يف إحياء الرشيعة ا ُملط ّهرة
فتتّحد الكلمة عىل مح ّبته وتفديه مبالها وروحها
وتؤدي حقوق ال ّله الواجبة عليها للمخزن بالتامم.

وأما الفوائد التي تنتج بتشكيل
مجلس الم ّلة

السلطان نرصه ال ّله
● الفائدة  : 1نرش عدالة جاللة ّ
تعاىل عىل جميع ال ّرعية وينتفي الظلم عنهم فيتحصل
سيدنا نرصه ال ّله تعاىل عىل رضاء ال ّله تعاىل ويكتب
يف حسناته ما وعدنا النبي صىل ال ّله عليه وس ّلم
بقوله "عدل ساعة أفضل من عبادة سبعني سنة"
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وبقوله صىل ال ّله عليه وس ّلم "من سنّ ُسنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة" .وبذلك
يصري سيدنا أعزه ال ّله تعاىل أفضل و ّيل يف هذا الوقت
فيمده ال ّله تعاىل بإمداداته الظاهرة والباطنة بقوله
تعاىل "ومن يتق ال ّله يجعل له مخرجا ويرزقه من
حيث ال يحتسب" وتتفق الرعية عىل مح ّبته والتفاين
يف صدق خدمته ورضائهم يف ّ
كل ما يأمرهم به.
● الفائدة  : 2تصري ه ّمة املأمورين يف إبراز ما ينفع
الدّولة وعموم الرعية ولو يرصفوا عىل هذه البغية
جميع ما ميلكونه .ألنهم بذلك يكافؤون من طرف
السلطان نرصه ال ّله تعاىل بالقامات العالية ومن الرعية
ّ
حب جلب املنافع ألنفسهم
بالحرمة وتنعدم منهم ّ
فقط للمراقبة عليهم وحصول الجزاء عليهم من
السلطاننرصهال ّلهتعاىلومنال ّرعيةبالبغضوالكراهة.
ّ
● الفائدة  : 3تكرث واردات الحكومة للقواعد
التي يجريها مجلس امل ّلة يف ضبطها .أوال بانتخاب
تولية الكفء املستحق .ثانيا لتقرير ما يستلمه من
ال ّرعية .ثالثا ال يستلم شيئا حتّى يعطي للمستلم
منه وصال .وأما الحالة الحارضة ثلثي واردات
الحكومة ضائع ألننا نرى القائد واألمني بعدما يتوىل
بربهة جزئية يبني القصور العظيمة وميلك األرايض
الجسيمة بعدما دفع عىل تحصيل وظيفته ماال
عظيام فبالطبع كان ذلك كله من مال الحكومة
اختلسه بسبب ما دفع للذي كان واسطة يف واليته.
● الفائدة  : 4ملا تنترش هذه الفضائل عن
سيدنا نرصه ال ّله تعاىل ترجع جميع القبائل
الخارجة عن طاعته وتنقاد ألوامره ويقبضون

عىل جميع من خرج عن طاعته ألن امل ّلة
اإلسالمية تخضع غاية الخضوع للرشيعة املطهرة.
●الفائدة: 5جميعاملسلمنياملجاورينململكةسيدنا
نرصه ال ّله تعاىل يكونون عونا له عند ال ّلزوم ألن الطبيعة
والعدالة تجذبهم وبذلك تخىش الحكومة املجاورة
ململكته من معاداته وحينئذ نسلم من مداخلتهم.
● الفائدة  : 6تتسع دائرة الصنائع يف مملكة سيدنا
نرصه ال ّله تعاىل وتعمر األرايض فتكرث واردات الحكومة
يوما فيوم وغري ذلك من الفوائد التي ال تحىص وبذلك
تزدادهيبةسيدنانرصهال ّلهوتخىشصولتهملوكاألرض.

بيان المشروع الثاني في كيفية
تشكيل عسكر جرار على وجه
منتظم من دون تكليف المخزن
بمصروف أفراده مدة اإلقامة

من املعلوم أن امل ّلة اإلسالمية ال تنقاد غاية االنقياد ّإل
للمواد ّ
الشعية .فكام أن الجهاد يف سبيل ال ّله تعاىل
واالستعداد له فرض عىل ّ
كل مسلم كذلك املوصل
له وهو تعليم حركاته وسكناته فيصري تعليم ال ّرعية
عموما عىل ّ
كل من بلغ ِسنّه عرشين عاما إىل أربعني
عاما ّ
كل يوم ساعتني .وعىل ذلك يصدر أمر سيدنا
نرصه ال ّله تعاىل بغلق جميع الحوانيت ّ
كل يوم من
الساعة الثالثة بعد الظهر ثم تخرج ّ
كل حومة بحدتها
للتعليم يف ّ
كل بلدة وقرية وقبيلة تحت قيادة القواد
الخارجني من املدرسة ا ُملعدّة لذلك حتّى نستغني
عن الضباط االنكليزية والفرنساوية ألن حالتهم يف
الصداقة مع املسلمني كصداقة َق ِصري مع ال ّز َباء مع

أننا يف أ ّول األمر نخدمهم يف تعليم الحركة العسكرية
والعلوم الحربية للطلبة الذين نؤهلهم ليكونوا
ضباطا فيتيرس لس ّيدنا نرصه ال ّله تعاىل مليون من
العساكر من دون مرصوف مدّة التعليم واإلقامة.
وأما وقت لزوم تسفريهم للمدافعة عن أوطانهم
أو تربية أحد الخارجني عن الطاعة يقوم املخزن
بتقديم ّ
الطعام لهم مع إعطاء ّ
لكل واحد منهم
الشهر ويلتزم ّ
أربعة ريال مرصوفا لعيالهم يف ّ
كل
واحد بثمن املكحلة والكسوة العسكرية التي يلبسها
حالة التعليم ّ
وكل عرشة يتكلفون بثمن قبة والذي
يتعرس عليه دفع ذلك فورا عىل األخص أصحاب
الحرف يصري تقسيط ذلك عليهم بنظر قائدهم.
وأماالفقراءفينظمونضمنالعساكرالخياليةو ّ
الطبجية
الذي يتكفل املخزن بتنظيمه وتربيته والقيام مبصارفه.
وأما القواد الالزمة إىل هذا العسكر فيصري ترتيب
معاش كاف لهم وكام أنهم يقومون بتعليم العساكر
وترتيبها يقومون أيضا بحفظ املدينة و ّ
الطرقات
ويقومون بأشغال الحكومة كام نوضحه .مثال ميكن
عىل هذا الرتتيب املذكور أن يخرج من مدينة فاس
 32ألف عسكري يحتاج لهم ألف قائد .فأوال يجمع
من شبان الطلبة من ّ
كل حومة  1075ويصري تعليمهم
عىل غاية االنتظام بواسطة الحرابة وبعد تعليمهم
ُتعطى لهم الوظائف حسب اقتدارهم واستحقاقهم
ويصري ترقيهم بحسب الدرجة يعني ال ميكن أن يصري
أحد منهم باشا قبل أن يتوىل خليفة قائد املائة ثم قائد
املائة ثم خليفة قائد الرحى وهكذا حتّى مت ّر عليه
جميع الخدماتّ .
وإن قد شاهدت الربنس عبد القادر
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وأما ما يلزم لهم من املؤونة يف ّ
كل يوم:

		
[ال ّرتبة]
		
ريال

		
يومية ضابط
عدد
		
15
1
		
10
2
		
07
4
		
05
4
		
05
8
		
03
32

		
فريق باشا
		
15
		
لوا باشا
		
20
		
أمري االى
		
28
		
كاتب االى
		
20
		
قائم مقام
		
40
		
قائد الرحى
		
96
		
00
32
خليفة قائد الرحى
		
64
		
02
32
		
كاتب ألف
		
64
		
01
320
		
قائد مائة
		
480
		
01
640
		
خليفة قائد املائة
		
640
		
1075
				
1467

السلطان عبد الحميد قائد مائة
أفندي ابن موالنا ّ
مييش مع العساكر من دون متييز بينه وبني قواد املائة
االخرين ّ
وإن قائد ال ّرحى والقائم مقام ميشيان أمامه.
فهذه  1467ريال يوميا حصل بهم انتظام
 32000عسكري وإن ق ّوادهم البالغني
 .1075كام أ ّنهم يعلمون العساكر املذكورة.
يعمل لهم قانون يف مجلس امل ّلة بحركات خدمتهم يف
حفظ البالد وجباية أموال الحكومة وغري ذلك أل ّنه يلزم
لكل حومة ستة منهم يخدم ّ
ّ
كل واحد يف النهار أربع
ساعات ويف الليل كذلك لحفظ الحومة والحوانيت
التي بحواليها ومراقبة نظافتها وما يحصل بها ويقبضوا
عىل ّ
كل من مي ّر عليهم يف ال ّليل من أهل ُّ
الشبه مع
كتابة ّ
كل يشء يشاهدوه مخالفا إىل رئيسه قائد
ال ّرحى وهو إىل العامل والعامل إىل س ّيدنا نرصه ال ّله.
وبذلك ال تخفى عىل جاللته شاذة وال فاذة من أحوال
ال ّرعية أل ّنه يف ّ
كل خمس حومات يعمل مح ّال لجلوس
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قائد الرحى وخليفته وكاتبه ألجل مراقبة األعامل
املذكورة وفصل الدعاوى الصغرية .وأما الدعاوى
الكبرية ُترفع إىل عامل املدينة .وهم مسئولون عن
كل يشء يحدث يف الحومة وهكذا يلزم ّ
ّ
لكل باب من
أبواب البلدة ستة منهم عىل حسب الرتتيب املذكور.
فإن قيل إن الحكومة ال تأمن تصليح الرعية خوفا
من اتفاقهم فنقول ال خوف من هذا الوهم ما
دامت العدالة سائرة يف البالد حسبام ق ّرره مجلس
امل ّلة وأحكامه معمول بها عىل الرئيس واملرؤوس
من دون متييز كام كان عليه النّبي ّ
صل ال ّله عليه
وس ّلم وخلفاؤه الكرام فيصري ّ
الكل طائعني خاضعني
األخص
السلطان نرصه ال ّله تعاىل عىل
ّ
لجاللة ّ
عند إعفاء ال ّرعية من ّ
كل َرسم ُمخالف ّ
للشيعة
ا ُملط ّهرة فتضحى بالد سيدنا نرصه ال ّله تعاىل خالية
من الفنت ألن جميعها ال تحدث ّإل بدعوى التعدي
عىل األحكام ّ
الشعية وعدم اإلنصاف يف ال ّرعية مع

أننا لو حسبنا الواردات التي تجمع مخالفة لألحكام
ّ
الشعية واملصارف التي ترصف عىل تعليم العساكر
الالزم تعليمها مع تسليحها لوجد الربح للمخزن
مع أن ّ
جل مرصوف الدّول هو مرصوف العساكر
مع أن الحكومة حينئذ تجتهد يف ترتيب عساكر
الطوبجية والخيالة وانتظامهم والقيام بإطعامهم
وعمل قشلة لسكناهم مع تربية دوابهم كام هو جار
عند الدّول والدّولة العلية العثامنية .فبهذا الرتتيب
ويعم األمن ونسلم من اعرتاضات
ُتحفظ البالد
ّ
األجانب مع هيبتهم لجاللة س ّيدنا نرصه ال ّله تعاىل.

المشروع الثالث في كيفية وجود
مال داخلي يتيسر فيه إجراء ما
تطلبه أوربا من اإلصالح في
بالد سيدنا نصره ّ
الل تعالى مع
موافقة ذلك لألحكام الشّرعية

ومع الحصول عىل إغناء الفقراء باململكة الرشيفة
ُيشكل مجلس يسمى مبجلس اإلسالم أو األحباس
يف العاصمة محتويا عىل خمسة من العلامء :األ ّول
رئيس املجلس ويسمى بشيخ العلامء والثاين نقيب
عىل األرشاف والثالث ناظر األحباس والرابع شيخ
الفقراء والخامس أمنيّ .
ولكل واحد من هؤالء عدالن
يقومان بالكتابة .فهذا املجلس يؤسس أعامل األحباس
ومترصفاتها
واالجتهاد يف عامرتها وضبط واراداتها
ّ
وفضلتها يف اململكة الرشيفة .ويف ّ
كل سنة يرفع هذا
املجلس حساب جميع األحباس إىل مجلس امل ّلة
للنّظر فيه وهكذا إىل األعىل ثم إىل س ّيدنا نرصه ال ّله

تعاىل وإن هذا املجلس يتداول مع مجلس امل ّلة مبا
يلزم إجراءه بفضلة وارادات األحباس يف ّ
كل يشء
فاألهم تحت
األهم
ّ
يلزمه للم ّلة والدّولة مقدما بذلك ّ
متابعة خمسني قاعدة موافقة للرشيعة ا ُملط ّهرة .فإذا
كان مثال يحتاج إىل عمل الدبيش بعد ربط الرشوط
الالزمة بني هذا املجلس ومجلس امل ّلة يف هذا العمل
يلحق هذا العمل لناظر مسجد القرو ّيني مثال فيقوم
املسجد املذكور بهذا العمل من فضلة وارداته
ويستدين جميع فضالت املساجد لتتميم هذا العمل
وبعد إمتامه تضاف واردات هذا العمل إىل واردات
مسجد القرو ّيني ثم يقوم مبا استدانه من فضلة وارداته
إىل املساجد ومثل ذلك يلحق عمل تنوير الكهرباء مثال
ملسجد آخر .وهكذا يجري العمل يف ّ
كل يشء تحتاجه
امل ّلة والدّولة من سكك حديد وتشييد معامل للصنائع
مثل فربيكات وغريها .وال يستبعد حصول ذلك أل ّنه
يوجد يف دولة املغرب أكرث من  5000ما بني مسجد
وكل واحد ّ
وزاوية ومدرسة ّ
مم ذكر يحصل به فضلة
عىل األقل خمسون رياال فيكون املجتمع يف السنة
فضلة الجميع  250.000ريال .وبالطبع تزيد أضعاف
مضاعفة عند االجتهاد بتعمري مح ّالت األحباس وضبط
أوقافها وحفظ واراداتها أل ّنه يعمل يف ّ
كل بلد ولدى
ّ
كل قائد أو قائدين مجلس فرع لها املجلس الكبري
عىل منطه يقوم مبراقبة ما لديه من أوقاف املساجد
وغريها واالجتهاد يف تعمريها وزيادة ثروتها ومحاسبة
نظارها مع مراقبة أعاملهم .ثم يرفع بتفصيل ما لديه
إىل املجلس الكبري كام يأيت رشحه يف القواعد ّ
وكل
مسجد أو فعل خريي يجعل له هيئة مستقلة للنظر
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إىل أوقاف ذلك املسجد أو الفعل الخريي حسب رشط ال وال ّله وخصوصا يف زمن س ّيدنا نرصه ال ّله تعاىل
واقفه من البداءة بتعمريه وتعمري أوقافه والسعي وراء الساعي يف ترقي أحوال املسلمني أيده ال ّله بروح منه.
تحسينها مع النظر إىل األوقاف اآليلة إليه من تعمريها
وحرص مستحقيها .وترفع هذه الهيئة حسابها يف ّ
كل بيان قواعد أساس هذه األعمال
كل بلدة ولدى ّ
مفصال إىل فرع مجلس األحباس كام يأيت رشحه  .1يصري تشكيل مجلس يف ّ
كل
شهر ّ
ّ
يف القواعد فإذا جرى العمل عىل هذا الوجه املذكور قائد أو ق ّواد من عمل القبائل يحتوي عىل
تتحسن واردات األحباس فتكرث الفضلة فيزداد يف أمالكه خمسة من العلامء .األ ّول رئيسهم ويسمى بشيخ
ّ
فتزيد ثروة فتكون ذخرية عند احتياج املدافعة عن العلامء والثاين نقيب لألرشاف والثالث مأمور عىل
األوطان .وهذا مجلس أوقاف مرص متو ّفر لديه أكرث األحباس والرابع شيخ للفقراء والخامس أمني.
ّ
ولكل واحد من هؤالء عدالن يقومان بالكتابة.
من  20مليونا جنيه ملا ضبطت وارداته ومترصفاته.
تتعي أ ّيام االجتامع يف الجمعة ووقتها
وس ّيدنا نرصه ال ّله إذا استحسن أن يجرب سنة يف .2
ّ
ضبط أحباس مدينة فاس عىل هذا النمط املذكور للبحث عن تعل ّقات األوقاف من تحسينها
يظهر له نتيجة ما ح ّررنا ولدينا والحمد ل ّله تدابري وعامرتها ومراجعة حسابها وع ّمن يلزم توظيفه
رشعية غري هذا يف إجراء اإلصالح الذي تطلبه أوربا من فيه ويف متف ّرعاته (راجع القاعدة الثالثة).
دون احتياج إىل االستدانة منهم وال رضر عىل الرعية .3 .ال يتوظف يف هذا املجلس وال يف متف ّرعاته من
وأما قولنا إغناء الفقراء فيعلم من القاعدة الثانية وظيفة اإلمامة والخطباء وتولية املساجد وغريها
واألربعني اآليت ذكرها ولعمري إنها لخطة يلزم ّإل أن يكون من العلامء وعنده الشهادة باقتداره.
يتعي معاش كايف ّ
لكل مستخدم يف هذا املجلس
االنتباه إليها أ ّوال لشدّة اعتناء ال ّله تعاىل بهذه ّ .4
املسألة أباح للعامل عىل الصدقات وعىل الفقراء ومتف ّرعاته حسب استعداد وظيفته ألجل أن
بإلزامهم عدم الطلب عند وجود القوت الرضوري يصري املستخدم مكتفيا ومنقطعا عىل خدمته.
ّ
املتوظف يف هذا املجلس
أخذ نفقته من مال الصدقات وإن كان غنيا .وثانيا  .5ال يعزل
مجاراة لألجانب فإنك ال تجد عندهم فقريا يطلب ومتف ّرعاته ّإل بخيانة أو إهامل لوظيفته.
يف األسواق حتّى اليهود الذين هم ذمة لسيدنا  .6يلزم املستخدم أن يبارش وظيفته بنفسه وال
مؤسسني قواعد لفقرائهم كام هو يجوز له أن ّ
يوكل ّإل إذا طرأ عليه عذر رشعي
نرصه ال ّله تعاىل ّ
مشاهد .أفيليق باملسلمني أن يرتكوا هذه املسألة مع مع االستئذان ّ
وإل يعد مهمال يف وظيفته.
وجود واردات كافيات للفقراء ومستولية عليها أيادي  .7من أهمل وظيفته ثالثة أيام يعزل عزال مؤبدا.
أقل من ه ّمة اليهود ّ .8
الظلمة ويكون املسلمون به ّمة ّ
كل من يدعي عىل مأمور من هذا املجلس
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ومتف ّرعاته من خيانة أو إهامل لوظيفته ُيلزم املق ّررة وعدد مستحقيه وحسابات املستخدمني
إلزاما جربيا عىل إثبات ما ادّعاه (راجع القاعدة فيه ويف متف ّرعاته ويرفع ذلك إىل مجلس اإلسالم.
السابعة) ّ
وإل ُيحبس ذلك املفرتي إىل ثالث سنني.
 .9من قبل خدمة ومل يحسن اإلدارة يف مرصوفه القواعد المتعلقة في ّ
كل مسجد
أو فعل خيري
من معاشه وإراداته فإ ّنه يعزل عزال مؤبدا.
ّ
 .10يلزم عىل ّ
لكل مسجد أو فعل خريي
كل مستخدم أن يح ّرر حساب  .15يصري
نفسه من داخل وخارج وباق ويرفعه إىل رئيسه .هيئة مرت ّكبة من الخطيب واملد ّرس وهام
 .1يلزم أن يوجد يف هذا املجلس أربعة قيود .القيد األ ّول الكاتبان وناظر املسجد أو الفعل الخريي.
سجل فيه جميع الوقفيات .والقيد  .16يلزم ّ
لكل هيئة ثالثة قيود .القيد األ ّول قيد
قيد السجالت بأن ُي ّ
ّ
يسجل فيه وقفية املسجد أو الفعل
الثاين ُيح ّرر فيه حساب كل مسجد وفعل خريي من
السجالت ّ
ّ
وارداته و ُمنرصفاته املق ّررة وغري املقررة والفضلة التي الخريي ووقفية األوقاف اآليلة إليه .والثاين
بقيت وحساب ّ
كل وقف آيل إىل ذلك بحذائه مب ّينا فيه ُيح ّرر فيه حسابات ذلك من داخل ومنرصف.
وارداته ومنرصفاته املقررة وغري املقررة وعدد مستحقيه .والثالث يح ّرر فيه حسابات األوقاف اآليلة إليه.
كل مستخدم يف هذا املجلس  .17يلزم يف ّ
والقيد الثالث يبني يف اسم ّ
كل شهر التّصديق من الهيئة عىل دفرت
ومتف ّرعاته مع بيان ثروته وترجمة حاله وحسابه .الحساب ورفعه إىل مدير األوقاف للتّصديق عليه.
القيد الرابع قيد الدعاوى (راجع القاعدة الثامنة) .ويف ّ
كل سنة ترفع الهيئة إىل املجلس دفرتا ُمب َّينا فيه
 .12يلتزم العدول بعد كتابة الوقفية أن يسجله وارداته ومنرصفاته املق ّررة وغري املق ّررة وفضلته
يف املجلس ويف هيئة الفعل الخريي اآليل إليه هذا والدّين الذي عليه وحسابات األوقاف اآليلة إليه من
الوقف وبعد يس ّلمه لصاحبه وكذلك الوص ّية .وارداته ومنرصفاته وعدد املستحقني فيه وحسابات
 .13إذا أقيمت دعوى عىل وقف يلزم ناظر الفعل املستخدمني يف ذلك الفعل الخريي واآليل إليه.
الخريي اآليل إليه هذا الوقف أن يذهب مع متويل  .18إذا لزم للمسجد أو الفعل الخريي عامرة أوقافها ومل
الوقف املدّعي عليه ملشاهدته الدعوى والحكم ورفعه توجد غ ّلة تفي بذلك يرفع ذلك للمجلس لالستدانة له
ذلك إىل املجلس وكذلك إذا ادّعى متويل عىل أحد .من فضلة مسجد آخر ثم ترجع إليه عند توفر الغ ّلة.
 .14يلتزم املجلس يف ّ
كل سنة أن يح ّرر دفرتا مبينا
فيه واردات ّ
القواعد المتعلقة باألوقات
كل مجلس أو فعل خريي ومنرصفاته
املقررة أو غري املقررة وفضلته وبحذائه واردات  .19يلزم ّ
كل متويل وقفا أن يرفع رشط الواقف
األوقاف اآليلة إليه ومنرصفاته املق ّررة وغري إىل املجلس وإىل هيئة الفعل الخريي اآليل إليه
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ذلك الوقف لتسجيله فيهام (راجع القاعدة
التاسعة والحادية عرش والسادسة عرش).
 .20من مل يرفع رشط واقفه يع ّد غاصبا ومهمال ويلتزم
يف محاسبته من يوم استيالئه عىل الوقف مع تضمينه
ّ
كل ما خرب فيه بسبب إهامله رشط واقفه من
عدم بداءته بعامرة الوقف (راجع القاعدة السابعة).
 .21يلزم مراعاة رشوط الواقف.
 .22ال يجوز لناظر الوقف أن يرصف شيئا
للمستحقني والوقف محتاج للعامرة ّ
وإل يعد
غاضبا ومهمال (راجع القاعدة السابعة والعرشين).
 .23إذا خرب الوقف ومل توجد غ ّلة تفي بتعمريها
يستدان له من هيئة الفعل الخريي الذي يؤول إليه ذلك
الوقف و ُي ّ
الصف إىل ا ُملستح ّقني حتّى يسدّد دينه.
ؤخر ّ
 .24يلزم ناظر الوقف أن يرشع يف عامرة
الوقف إذا حدث به يشء ّ
وإل ُيع ّد خائنا ومهمال.
 .25يلتزم الساكن يف أماكن الوقف إذا حدث فيها
يشء يوجب العامرة أو التصليح أن يعلم الناظر.
 .26يلزم الناظر يف ّ
كل سنة أن يرفع دفرتا إىل هيئة
الفعل الخريي الذي يؤول إليه ذلك الوقف مبينا
فيه واردات وقفه ومنرصفاته وتعيني مستحقيه.

القواعد المتعلقة بشيخ العلماء

 .27شيخ العلامء هو ناظر عىل أوقاف العلامء
واملدارس ومواضع التدريس.
 .28يجري يف أوقاف العلامء واألرشاف وأوقاف الحرمني
الرشيفني وأوقاف الفقراء ما يجري يف أوقاف املساجد.
 .29يلزم شيخ العلامء أن يح ّرر أربعة دفاتر .األ ّول
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يح ّرر فيه أسامء العلامء املوجودين يف بلدته ومح ّالت
اشتغالهم .ال ّثاين يح ّرر فيه املدارس ا ُملعدّة إىل الطلبة
املخصصات من
املخصصات لها وما تكفي تلك
ّ
و ّ
ّ
الطلبة ويح ّرر مواضع التّدريس التي مل توجد لها
مخصصة لطلبتها .وال ّثالث :يح ّرر فيه أسامء ّ
الطلبة
ّ
وتعيينه يف املدارس وموضع التّدريس .والرابع
يف درجة الطلبة التي يرفعونها املعلمون شهريا.
مخصصات
ّ .30
تتعيمدرسةمناملدارسالتيلطلبتها ّ
لقراءات الفنون العسكرية بها بعد استحضار الكتب
املؤلفةيفالفنونالحربيةوترجمتهابال ّلسانالعريبعىل
األخص الكتب التي تقرأ يف مرص باملدارس العسكرية.
 .31ال ُيق ّيد يف دفرت العلامء من مل يكن حائزا
عىل مرتبة التدريس ويكون مشتغال باإلفادة.
 .32تنقسم املدارس ومواضع التّدريس إىل
مخصصا أم ال ويتعني
قسمني .إ ّما أن يكون لطلبته ّ
لكال القسمني قراءة كتب مخصوصة ويصري
نقل الطالب حسب استعداده إىل تلك املدارس.
 .33يقدّم الفقراء يف املدارس وموضع التدريس التي
مخصصة.
لطلبتها ّ
 .34يلزم عىل مدرس املدارس وموضع التّدريس
كل شهر ويعطي ّ
أن ميتحن طلبته يف ّ
الطلبة منرة
حسب استعدادهم ويرفع بذلك لشيخ العلامء.
 .35يف ّ
كل سنة يجري امتحان املدارس ومواضع
التّدريس بحضور املجلس واألعيان وبحسب استعداد
الطلبة يصري نقلة إىل مدرسة أعىل فإذا تم طلبه يف
املدرسة النهائية يعطى شهادة يف بلوغ درجة التدريس
وحينئذ يجوز استخدامه يف املجلس ومتف ّرعاته.

 .36ينتخب م ّمن حاز عىل رتبة التدريس للدخول
خصصت لقراءة الفنون العسكرية.
يف املدرسة التي ّ
 .37بعد استيفاء قراءة الفنون الحربية
يتعي خليفة قائد
وأدائه االمتحان بذلك
ّ
املائة وبعد ذلك يرت ّقى حسب استعداده.

القواعد المتعلقة بنقيب األشراف

 .38هو ناظر عىل أوقاف األرشاف (راجع القاعدة
الخامسة عرش والثامنة والعرشين).
 .39يلزم نقيب األرشاف أن يح ّرر دفرتا يف أسامء
األرشاف املوجودين يف بلدته.
 .40ال يقيد يف دفرت األرشاف ّإل من ثبت نسبه من جهة
آبائه ثبوتا حقيقيا مع متابعة جميع طرائق التّحري.
القواعد املتعلقة مبأمور األوقاف
 .41هو ناظر عام عىل جميع األوقاف وناظر
خاص عىل أوقاف الحرمني الرشيفني (راجع
القاعدة الخامسة عرش والثامنة والعرشين).
 .42هو ناظر عىل أوقاف الفقراء والزوايا واملارستان
السبيل والغزوة
وعىل األوقاف املوقوفة عىل عابر ّ
وعىل تعمري الجسور وعىل األسبلة وعىل الربيعة
املوجودة يف مقابر األولياء رضوان ال ّله تعاىل عليهم
أجمعني (راجع القاعدة الثامنة والعرشين).

القواعد المتع ّلقة بشيخ الفقراء

 .43يلزم أن يجري حساب ّ
كل واحد مام
ذكر يف القاعدة الثانية واألربعني عىل حدتها.
 .44يلزم أن يح ّرر دفرتا مبينا فيه جميع الزوايا واملدارس

ومخصصاتها
مخصصات ّ
ومواضعالتدريسالتيلطلبتها ّ
وما يكفي من الفقراء واملارستان وما يسع من املرىض.
 .45يلزم أن يعاين الفقراء ويقسمهم عىل ثالثة
أقسام :عاجز عن األشغال م ّرة واحدة لكربه أو
لتعطيل يف أعضائه والثاين عاجز بسبب مرض فيه
والثالث القادر عىل األشغال ومبوجب ذلك يح ّرر
دفرت مع بيان أسامئهم وأعامرهم وقابل ّيتهم للصنائع.
 .46أ ّما القسم األ ّول فيصري وضعه يف املح ّالت التي بها
تعيينات دامئة والقسم الثاين يصري وضعه يف املارستان
مدّة مرضه والثالث يشغل جربا بنظر شيخ الفقراء.
 .47القادر عىل األشغال إذا مل يحصل شغال يرصف
عليه يف اليوم الذي مل يحصل فيه شغل برشط
أن يكون غري ممتنع عن أي شغل يوضع فيه.
 .48أ ّول ما يرصف عىل الفقراء من مال الصدقة
والوصية من املحالت التي بها تعيينات دامئا ثم من
وارداتأوقافهمثممنربيعةاألولياءرضوانال ّلهعليهم
أجمعني ثم من كان قابال للتعليم يوضع يف املدارس
ومواضع التدريس التي لطلبتها تعيينا فإن مل يف ذلك
فيصري حينئذ التدبري بجمع ما يكفيهم من األغنياء.
 .49يقدر املرصوف الرضوري الكايف ّ
لكل يوم
للعاجز عن األشغال والقادر الذي مل يحصل شغال
مع إعطاء ّ
كل واحد منهم كسوتني كسوة للصيف
واألخرى للربد ويلحق بذلك القادر الذي مل يبق عنده
فضلة ألجل كسوته من أجرة أشغاله يف تلك السنة.
 .50إذا كان عىل إنسان كفارة ميني أو غريها أو عنده
صدقة فليخرب بذلك شيخ الفقراء وعن قدرها وهو
يخصصملنيتناولذلكوكذلكيخصصفقراءيتناولون
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مرتباتهم من الويص الذي عنده وصية إىل الفقراء إىل
نفاذها والفقري الذي يتناول مرصوفه مام ذكر ال يعطى
له من صندوق شيخ الفقراء مدّة تناوله من ذلك.

خاتمة

ّ
اللزم عىل ّ
كل عاقل أن ال يتهاون بقبول ا ّلنصيحة
وإن كانت م ّمن ال يعبأ به بل يقدّرها حقّ َقدرها
األخص إذا كانت موافقة
ويتد ّبرها حقّ تد ُّبرها عىل
ّ
للوقت ّ
وللشيعة الغ ّراء لقوله صىل ال ّله عليه وس ّلم
"الحكمة ضا ّلة املؤمن يلتقطها حيث وجدها".
نسأله تعاىل أن يبرصنا يف عيوبنا ويرزقنا إصالح
أحوالنا ويلهمنا رشدنا ويجمع كلمتنا بحكمة أمري
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املؤمنني وحامي حمى الدّين وابن سيد املرسلني.
ال ّلهم أ ّيده مبا أيدت به رسلك وأنبياءك وخلفاءك
وأمأل بدعوته أرضك وبدعائه سامءك واجعل عليك
تو ّكله واعتامده ويف سبيلك جهاده واجتهاده.
ال ّلهم وأصلح ال ّرعية وال ّرعاة ومن هم باملعروف آمرون
ويف الخري سعاة وعم والدنيا وأشياخنا ومن أحسن إلينا
برحمة منك وغفران؟ واجعل النّبي صىل ال ّله عليه
السابقنيفرادسالجنان
وس ّلمشفيعالناحتّىندخلمع ّ
ّ
وصل ال ّله عىل س ّيد املرسلني وآله وصحبه أجمعني
أمنيياربالعاملنيوالحولوالقوة ّإلبال ّلهالعيلالعظيم.

البيعة المشروطة
()1908

السلطان عبد العزيز ورجاله وقف التّغلغل األورويب خصوصا بعد أن
مل يستطع ّ
حسمت فرنسا النزاع لصالحها بفضل االتفاق مع بريطانيا وإرضاء اسبانيا وإزاحة
أملانيا .إذ بدأت عملية االحتالل الفعلية سنة  1907باالستيالء عىل ّ
كل من وجدة والدار
بالسلطان وس ّياسته بل
البيضاء .كانت ردّة فعل جزء كبري من الس ّكان هو التّنديد ّ
املطالبة بخلعه وتنصيب رجل قادر عىل الدّفاع عن حياض البالد تحت راية الجهاد.
تم فعال بعد شهور من ال ّنزاع بني عبد العزيز وأخيه عبد الحفيظ الذي أمىس
وهو ما ّ
السمع
سلطانا سنة  .1908توالت رسوم البيعة من مختلف جهات اإليالة الرشيفة تعلن ّ
و ّ
الطاعة ّ
لظل ال ّله يف األرض دون قيد أو رشط عىل ما جرت عليه العادة .مل يشذ
8
عن هذه القاعدة ّإل علامء فاس .فقد رأى أنشطهم مح ّمد بن عبد الكبري الكتاين
أن تتضمن بيعة أهل الحارضة اإلدريسية مجموعة من ّ
الشوط تتع ّلق بالحفاظ
عىل استقالل املغرب واسرتجاع ما فقد من أراضيه وتجديد معامل الدّين واستشارة
األ ّمة يف املسائل الكربى إىل غري ذلك ّ
السلطان العمل به .ولنئ كانت
مم يجب عىل ّ
هذه الوثيقة تقليدانية يف شكلها والكثري من مضامينها ّإل أ ّنها تحوي طائفة من
كالصيغة التّعاقدية
املفاهيم الحديثة املستوحاة من التّجربتني العثامنية والفارسية ّ
9
بني الحاكم واملحكوم وتقييد ُسلطات العاهل وتأكيد ولو خجول عىل سيادة األ ّمة .
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أما بعد
النص: 10
فإنه ملّا أراد ال ّله تعاىل أن يزيح ليل الجهالة عن
الحمد ل ّله الذي جعل كلمة الحقّ هي العليا وأرشد
املؤمنني من عباده ال ّتباع مقتضياتها أمرا ونهيا ّ
وفضل عباده وأن يجدّد الدّين مبن يطلعه شمسا يف أرضه
األ ّمة املح ّمدية عىل سائر امللل واألجناس كام فضل آل وبالده ليعود ع ّز اإلسالم لشبابه ويبقى استناد
رشف هذا الوجود مبن ُير ّقيه اإلمارة العلية إىل سنّته وكتابه وتع ّلقها من ّ
بيته الكريم عىل النّاس و ّ
الشع
بأسبابه .تدارك سبحانه الوجود وأع ّز العامل املوجود
ال ّله من خيارهم منصب الخالفة فيتبع يف الرشيعة
واستطارت األنوار املضيئة لألغوار والنّجود مببايعة
والعدل والسياسة سنة جدّه ويقتفي يف ذلك الكرام
أسالفه تصديقا لقوله صىل ال ّله عليه وس ّلم "والية أهل من يعيد ال ّله به شمس الخالفة إىل برج رشفها ويرد
به نقطة العدل والحلم إىل مركزها ويحيي به أثر
بيتي أمان ألمتي".
الخلفاء الراشدين ومكارم األسالف الكرام املهتدين.
نحمده سبحانه أن تفضل عىل املسلمني بالهداية
وهو من حاز من األوصاف الكاملة غايتها وبلغ
لقبلة ال ّرشاد والتّمسك بحبل التّوفيق واإلسعاد
والعدول عن مواضع الزيغ والتفريط والعناد .ونشكره من املزايا الجسيمة نهايتها فاكتىس العلم لباسا
خاصة األ ّمة وعامتها لتقليد من يويف بالعهود و ّ
الشجاعة أتراسا وا ّتخذ العلم أساسا والحلم شعارا
أن هدي ّ
السياسة ّ
ّ
الشعية نظاما
الشعية ويقوم بحفظ الدّين ومصالح الرعية.
والكرم دثارا والدّين قواما و ّ
ونشهد أن ال إاله ّإل ال ّله وحده ال رشيك له الذي يؤيت موالنا أمري املؤمنني ابن موالنا أمري املؤمنني ابن
موالنا أمري املؤمنني الذي جعله ال ّله خري آية ناسخة
الحكمة من يشاء وينزع امللك م ّمن يشاء ونشهد
أن سيدنا مح ّمدا عبده ورسوله ّ
وأثبت له يف الكامالت قدما راسخة نخبة الخالفة
الشفيع يف أ ّمته يوم
العلو ّية وجوهرة عقد اململكة اإلسالمية ا ُملتفا َءل
يتميز القاسطون من املقسطني والحافظون لألمانة
من ا ُملفرطني ّ
صل ال ّله عليه وس ّلم وعىل آله وأصحابه باسمه يف حفظ اإلسالم ورسمه أبو املعايل موالنا
الذين اجتهدوا يف كشف غياهب ّ
عبد الحفيظ بن موالنا اإلمام املقدّس بال ّله سيدنا
الضالل وكانوا
مييلون مع الحقّ حيث مال وال يحابون من يتساهل الحسن ابن ساداتنا امللوك الكرام املقدّسني يف دار
يف أحكام ّ
الحب
الشيعة بحال.
السالم ملا ألقى ال ّله له يف قلوب الخالئق من ّ
ّ
 8ولد محمد بن عبد الكبري الكتاين يف مدينة فاس سنة  .1873بعد مرحلة اإلعداد والتّكوين فرض الكتاين نفسه يف سنّ مبكرة عىل رأس الزاوية العائلية التي ح ّولها يف مدّة
قصرية إىل طريقة صوفية ّ
منظمة يف بداية القرن العرشين .لتوسيع نفوذه بني قبائل املغرب قام محمد بن الكبري بالعديد من الرحاالت الدّعوية يف ّ
الشامل والجنوب مام
السلطان عبد العزيز قبل أن يرحل إىل املرشق سنة
توجس بعض العلامء و ّ
السيايس والدّيني .بعد تربئته تق ّرب من ّ
الصوفيني ورجال املخزن منه فاتّهموه باالنحراف ّ
أدّى إىل ّ
للحج وطلب العلم .رجع الكتاين إىل املغرب وهو متش ّبع باألفكار اإلصالحية ليتصدى ّ
بكل ما أويت من ق ّوة لالستعامر .فإىل جانب نشاطه الدعوي والفكري املكثف
ّ 1903
كان شيخ الطريقة الكتانية من أ ّول ا ُملندّدين باالحتالل ومن ّ
السلطان عبد العزيز .لذلك ساند انقالب عبد الحفيظ عىل أخيه
أول ا ُملنادين بالجهاد ومن أ ّول املطالبني بتنحية ّ
يبي ذلك رسم بيعة أهل فاس الذي ميكن اعتباره خطوة أوىل ولو محتشمة نحو إرساء نظام دستوري نيايب.
كخطوة إلنقاذ املغرب .لكن هذه املساندة كانت مرشوطة كام ّ
السلطان الجديد هذا األمر أل ّنه كان يريد الحكم دون حسيب أو رقيب كأسالفه .فنقم عىل ع ّراب هذه املبادرة ّ
وظل يتحني الفرصة لالنقضاض عليه خصوصا وأن
مل يتقبل ّ
السلطاين.
نفوذه كان يزداد يوما بعد يوم .ويف سنة  1909ألقي القبض عىل محمد بن عبد الكبري الكتاين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ّ
وتم قتله تحت التعذيب يف القرص ّ
ُ 9مح ّرر هذه البيعة هو الفقيه أحمد بن املواز ا ُمل ّ
توف سنة .1922
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الجميل واالعتقاد الذي هو بنرصة الدّين كفيل.
فحبذا من إمام تهتز لذكره أعطاف املنابر وتتقلد من
رشيف دعوته بأبهى من نفيس الجواهر وتستيضء
البالد بإكليل رشفه الزاهر وتسكن العباد تحت ظ ّله
ا ُمل َؤ ّيدالوافرأبقىال ّلهأ ّيامهبقاءيستصحبالنّرصدوامه
وخلد له وألعقابه هذا األمر الكريم إىل يوم الق ّيامة.
فانتدب من وقفت بهم مطية التوفيق عىل حرضة
اإلخالص والتصديق وأخذت بهم أزمة السعادة إىل
حيث الفوز برىض ال ّله ورسوله حقيق .من جميع أهل
فاس اإلدريسية الزالت مصونة محمية وسائر أرشافهم
ورماتهم وعلامئهم وقضاتهم وكربائهم ونقبائهم
ومرابطيهم وصلحائهم وأعيانهم وخاصتهم وعامتهم
وكذلك أهل فاس الجديد لشمول التوفيق لهم
والتسديد عىل تقليد الجميع بيعة موالنا أمري املؤمنني
بالسعد الباهر وال ّلواء املنصور بيعة
املذكور
ّ
املختص ّ
تؤسس عىل تقوى من ال ّله ورضوان ويشهد عقدها
َّ
ّ
الكريم مالئكة ال ّرحامن فبايعوه كلهم عىل األمن
واألمانة والعفاف والديانة والعدل الذي يشيد للمجد
أركانه مبايعة شائعة عىل عقدها الكريم بحكم
الوفاق وعموم االتفاق واملواثيق الشديدة الوثاق
الصادقة اإلميان أعطوا بها ص ْفقة
وبجميع األميان ّ
أيديهم ورفع العقرية بها مناديهم وندبوا إليها سائر
القبائل التي بنواحيهم عارفني أن ال ّله فوق أيديهم.
وأمضاها ّ
السمع
الكل املجموعي والجميعي عىل ّ
والطاعة واالنتظام يف سلك الجامعة إمضاء يدينون
الرس والعرس واليرس والتزموها
به يف الجهر و ّ

رغبة منهم وطوعا واستوعبوا رشوطها أصال وفرعا
وجنسا ونوعا خالصة صادقة وعدة من ال ّله بالخري
لهم سابقة وسعادة بالحسنى الحقة أبرموا عقدها
وأحكموا عهدها وعرضوا عليها أفرادا وأزواجا وزمرا
وأفواجا وناداهم داعي السعادة إعالنا لقوله تعاىل
"فأ ّلف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا".
وكيف ال وهو املتّصف بالكفاية ّ
الشعية التي
بينت يف كتب الفقه بأن يكون مهتديا إىل مصالح
األمور وضبطها ذا نجدة يف تجهيز الجيوش وس ّد
الثغور وذا رأي مصيب يف النظر للمسلمني ال تروعه
هوادة النفس عن التنكيل ملستوجبي الحدود.
فقد جعله ال ّله زمام األمور ونظام الحقوق والقطب
الذي عليه مدار الدّنيا وهو حمى ال ّله يف بالده وظ ّله
املمدود عىل عباده به ميتنع حرميهم وينرص مظلومهم
وينقمع ظاملهم ويأمن خائفهم .قال تعاىل "الذين إن
الصالة وآتوا الزكاة وأمروا
مكناهم يف األرض أقاموا ّ
باملعروف" (اآلية) .وقال أبو هريرة ريض ال ّله عنه "ملا
نزلت آية أطيعوا ال ّله وأطيعوا الرسول وأويل األمر
منكم قد أمرنا بطاعة األمئة وطاعتهم من طاعة ال ّله".
ويف الحديث عن موالنا عيل كرم ال ّله وجهه "إمام
"السلطان ظل
عادل خري من مطر وابل" .ويف الحديث ّ
ّ
ال ّله يف األرض ورمحه" .ويف الحديث "من أجل سلطان
ال ّله أج ّله ال ّله" .ويف الحديث "ا ُملقسطون عىل منابر
من نور عن ميني ال ّرحامن" ويف الحديث "إن ل ّله ليزع
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن" .وسئل سهل أي النّاس
ّ
ّ
ّ
"السلطان ألن لله يف كل يوم نظرتني نظرة
خري؟ فقال ّ

 10بهيجة سيمو ،البيعة ميثاق مستم ّر بني امللك والشعب ،مديرية الوثائق امللكية ،الرباط ،2011 ،ص .351-350
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إىل سالمة أموال النّاس ونظرة إىل سالمة أبكارهم
فيطلع يف صحيفة فيغفر له ذنوبه" .ويف الرساج "ليس
السلطان العادل منزلة ّإل نبي مرسل أو ملك
فوق ّ
مق ّرب" .وقالت الحكامء "أسوس النّاس برع ّيته من قاد
أبدانهابقلوبهاوقلوبهابخواطرهاوخواطرهابأسبابها".
وال غرو أن موالنا أمري املؤمنني الذي انتظمت بيعته
يف أعناق املسلمني ّ
أجل من صدقت فيه ظنونهم
ونياتهم وتوجهت إليه آمالهم وأمنياتهم ومدت
له الرعية أزمتها وقدمت إليه الوفود أعنتها .راجني
من رشيف همته وكريم عنايته أن يلبسهم رداء
نعمته وينزلهم ظل كرامته ويعمهم بسرية معدلته
ويشملهم بالحلم والفضل والرحمة املكتملة.
أرض بهم من ّ
 ويسعى جهده يف رفع ما ّالشوط
الحادثة يف الخزيرات حيث مل توافق األ ّمة عليها وال
س ّلمتها وال رضيت بأمانة من كان يبارشها وال علم
لها بتسليم يشء منها.
 وأن يعمل وسعه يف اسرتجاع الجهات املأخوذة منالحدود املغربية.
 وأن يبارش إخراج الجنس ا ُملحتل من املدينتنياحتل بهام ويز ّين صحيفته ّ
ال ّلتني ّ
الطاهرة بحسنة
استخالصهام.
ّ
 وأن يستخري الله يف تطهري رع ّيته من دنسالحاميات.
 والتّنزيه من ا ّتباع إشارة الجانب يف أمور األ ّمةُملحاشاة ه ّمته الرشيفة عن ّ
كل ما يخل بالحرمة.
وإن دعت ّ
الضورة إىل ا ّتحاد أو تعاضد فليكن
مع إخواننا املسلمني كآل عثامن وأمثالهم من بقية
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املاملك اإلسالمية املستق ّلة.
 وإذا عرض ما يوجب مفاوضة مع األجانب يف أمورالصدع به
سلمية أو تجارية فال يربم أمرا منها ّإل بعد ّ
لأل ّمة كام كان يفعله س ّيدنا املقدّس الحافظ لل ّذمة
حتّى يقع ال ّرىض منها مبا ال يقدح يف دينها وال يف
عوائدها وال يف استقالل سلطانها.
 وأن يوجه أيده ال ّله وجهته الرشيفة التخاذ وسائلأهم ما
االستعداد للمدافعة عن البالد والعباد أل ّنها ّ
ترصف فيه الذخائر والجبايات وأوجب ما يقدّم يف
البداياتوالنهايات.
 وأن يق ّر بفضله العيون والنفوس برفع رضراملكوس.
 ويحققّ رجاء خدّامه وكافة رعاياه بال ّذب عنحرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وصيانة
دينهم وحياطة حقوقهم.
 وتجديد معامل اإلسالم وشعائره بزيادة نرش العلموتقويم الوظائف واملساجد وإجراء األحباس عىل
عملهاالقديم.
الصالح واملروءة والورع للمناصب
 وانتخاب أهل ّالدّينية.
 وترك ما أحدث من الجمع املستلزم الستبدادال ّرؤساء بتنفيذ مراداتهم يف القضايا واألغراض ملا
تحقق والحمد ل ّله من كامل أوصاف موالنا اإلمام
واعتامد املسلمني عىل كفايته يف األمر الخاص والعام
فهو أيده ال ّله العضب الكايف ورأيه العالج الشايف.
 ومام يقتضيه حسن سريته وكامل وفائه جميلالصالحني واعتبار
الصنع برشيف القرابة وتقريب ّ

مقادير األرشاف وأهل العلم والدّين وإقرار ذوي
الحرمة عىل ما عهد لهم من امل ّربات واالحرتام وظهائر
امللوك الكرام وإبعاد ّ
الطالحني وإخساء املفرتين
والواشني ومعاملة املؤمنني مبا تعودوه منه ومن
أسالفه املقدّسني من إيثار العفو والحلم وال ّرفق
واألناة وتجديد مآثر الخري يف حالة الع ّز وال ّثبات.
وحسن الظن بسيدنا أيده ال ّله حمل أهل مملكته
الرشيفة املتيمنني بكريم بيعته املنيفة عىل أن
صدعوا لجاللته مبا أثرت فيهم ّ
مرضته عاملني أ ّنهم

ال يكشف ما بهم ّإل عناية موالنا املنصور وه ّمته
ومستسلمني مع ذلك إىل ال ّله بالقلوب الخاشعة
ومبتهلني باألدعية النافعة أن يعرفهم ال ّله خري هذا
العقد الكريم بدءا وختاما ومينحهم بركته التي
رب غريه وال خري ّإل خريه.
تصحبهم حاال ودواما ال ّ
أشهدوا عىل أنفسهم مبا فيه عنهم عموما والواضعون
أشكالهم عقبه خصوصا وهم عارفون قدره وبأكمله.
الحجة الحرام عام خمسة وعرشين
ويف فاتح ذي ّ
وثالمثائة وألف.11

 5 11يناير .1908
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مشروع دستور لسان المغرب
()1908

سريسخ نهائيا فكرة
السلطان عبد الحفيظ إىل سدّة الحكم سنة ّ 1908
اعتقد البعض أن وصول ّ
اإلصالح خصوصا وأ ّنه ق ِبـل البيعة املرشوطة وأظهر نوعا من الحزم والعزم مل يعهدوه تحت
ُملك أخيه .لذلك ازداد إلحاح بعض رجال ال ّرعيل األ ّول من الوطنيني عىل رضورة تحديث
وعقلنة مرافق اإليالة الرشيفة ملواجهة الخطر االستعامري الزاحف .وخري دليل عىل ذلك هو
مرشوع الدّستور الغري ُمكتمل 12الذي نرشته جريدة لسان املغرب يف أكتوبر سنة  .1908ولنئ
كنّا ال نعرف بالضبط من وضع هذه الوثيقةّ 13إل أ ّننا نجزم أنها كانت تعكس جز ًء من آمال
وطموحات لفيف ال ُيستهان به من النخبة املغربية املتأثرة بروح النهضة املرشقية والواعية
باملتغريات الدّولية .يشتمل مرشوع الدّستور هذا عىل ثالث وتسعني مادّة مقسمة إىل أبواب
السلطان ،أبناء الدّولة الرشيفة ،مجلس الرشفاء ،كبار ّ
املوظفني،
موضوعاتية (الدّولة والدّين و ّ
مالية الدّولة ،رواتب ّ
املوظفني ،الحامية األجنبية ،املدارس الوطنية) .تحمل هذه الوثيقة عىل
السيادة
غرار املذكرات السابقة الكثري من املفاهيم والتصورات الحديثة كاملواطنة واملساواة و ّ
وتوحيد القوانني وعقلنة اإلدارة وربط املسؤولية باملحاسبة وحقّ انتخاب ا ُملم ّثلني الخّ .إل أ ّنها
للسلطان من سلطات شبه مطلقة
تظل مرشوعا محافظا حتّى مبقاييس ذلك العرص ملا تخ ّوله ّ
بصفته شخصا مقدّسا .ورغم ذلك فقد رفضها عبد الحفيظ بشدّة باعتبارها تح ّد من صالحياته.
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النص: 14

الدولة والدين والسلطان

● المادّة  : 1يطلق عىل جميع األقطار املراكشية اسم
الدّولةاملغربيةالرشيفة.
● المادّة  : 2الدّولة ّ
الشيفة مستق ّلة استقالال ك ّليا.
● المادّة ّ : 3إن عاصمة الدّولة الرشيفة ال ّرسمية هي
مدينة فاس ال غري وليس لهذه العاصمة امتياز بيشء
السلطنة.
عن سائر مدن ّ
● المادّة ّ : 4إن دين الدّولة ّ
الشيفة هو الدّين
اإلسالمي واملذهب ّ
الشعي فيها هو املذهب املاليك.
● المادّة ُ : 5تحرتم سائر األديان املعروفة بال فرق
ويحق ألصحابها أن يقيموا شعائر ومعامل معتقداتهم
حسب عوائدهم ّ
بكل حرية ضمن دائرة مراعاة اآلداب
العمومية.
السلطان بإمام املسلمني وحامي
● المادّة  : 6يلقب ّ
حوزة الدّين.
● المادّة  : 7يجب عىل ّ
السلطنة
كل فرد من أبناء ّ
ّ
الطاعة لإلمام ّ
الشيف واالحرتام لذاته أل ّنه وارث الربكة
الكرمية.
السلطان غري مسؤول بأمر من
● المادّة ّ : 8إن حرضة ّ
أمور الدّولة ال داخل ّيا وال خارج ّيا.
ّ
● المادّة  : 9يجب االحرتام لكل واحد من أحاد األرسة
السلطانية واملحافظة عىل أموالهم وأمالكهم ّ
الشخصية.
ّ

● المادّة ّ : 10إن وراثة اإلمامة عائدة بحسب
العوائد القدمية لألرشد من أقرب ذوي القرىب.
السلطان ُترضب النّقود و ُتخطب
● المادّة  : 11باسم ّ
الخطب وله قيادة الجيش الكربى وإشهار الحرب
الصلح وإبرام املعاهدات مع الدّول ومبصادقته
وعقد ّ
وإمضائه ُتعترب تقارير مجلس الوزارة وتقارير منتدى
ّ
عي
الشورى و ُتن ّفذ أحكامها ومبصادقته وإمضائه ُي ّ
موظفو الدّولة كبارا وصغارا أو ُيعزلون وله املكافأة
وإعطاء النّياشني واملجازاة وله العفو عن املحكوم
عليهم باملوت أو تبديل الحكم وتخفيفه وهو ال ّذي
ُي ّثل األ ّمة والدّولة معا أمام الدّول األجنبية.

أبناء الدولة الشريفة حقوقهم
وواجباتهم العامة

● المادّة  : 12يطلق لقب مغريب عىل ّ
كل واحد من
أبناء الدّولة الرشيفة سواء كان مسلام أو غري مسلم.
● المادّة  : 13يحقّ ّ
لكل مغريب أن يتمتّع بحر ّيته
ّ
الشخصية برشط ّإل ّ
ميس حر ّية غريه.
يرض غريه وال ّ
● المادّة ّ : 14إن الحر ّية ّ
الشخصية تقوم بأن يعمل
ّ
كل واحد ما يشاء ويتك ّلم مبا يشاء ويكتب ما يشاء
مع مراعاة اآلداب العموم ّية.
● المادّة ّ : 15إن التّعليم االبتدايئ إلزامي عىل قدر
مساعدة األحوال.

يفصل األ ّول منهام "نظام منتدى الشورى" .أما الثاين فيوضح طريقة إجراء "االنتخابات العمومية".
 12أعلنت الجريدة أ ّنها ستنرش بابني آخرينّ .
 13زعم البعض ّأن واضعي هذه املسودة مجموعة من ّ
الشباب املغاربة .أ ّما البعض االخر فقد ذهب إىل ّأن األخوين ّمنور صاحبي الجريدة هام من كتباها .ال نتو ّفر إىل
ترجح الفرضية الثانية .مهام يكن من أمر فهذا املرشوع بر ّمته ليس ّإل اجرتارا
ح ّد اآلن عىل وثائق معارصة ّمتكننا من فصل املقال ّإل أن األسلوب واأللفاظ املستعملة ّ
للدستور العثامين الصادر سنة  1876املقتبس بنفسه من مصادر أوروبية.
 14لسان املغرب ،العدد  11 ،56أكتوبر  ،1908من املادّة  1إىل املادّة 34؛ لسان املغرب ،العدد  18 ،57أكتوبر  ،1908من املادّة  35إىل املادّة 56؛ لسان املغرب،
العدد  25 ،58أكتوبر  ،1908من املادّة  57إىل املادّة 74؛ لسان املغرب ،العدد  1 ،59نونرب  ،1908من املادّة  75إىل املادّة .93
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لصاحب امللك مثنه الحقيقي سلفا.
● المادّة  : 16املطبوعات حرة مع مراعاة اآلداب
● المادّة  : 24ال يسوغ أن يحجز مال أحد أو
العمومية.
ملكه أو يشء ّ
مم له لسبب من األسباب ّإل بعد
● المادّة ّ : 17إن جميع املسلمني متساوون يف
قرار منتدى ّ
السلطان كتابة.
الحقوق أمام وظائف املخزن التي ُتعطى بحسب
الشورى ومصادقة ّ
● المادّة  : 25ال يسوغ لهيئة الحكومة أن تدخل
الكفاءة الشخصية وليس بواسطة الوسطاء والنافذي
جربا مسكن أحد من النّاس لسبب من األسباب إلّ
الكلمة وال باألموال.
● المادّة  : 18ال يجوز أن ّ
بعد قرار منتدى ّ
السلطان كتابة.
يتول أ ّمي وظيفة من
الشورى وموافقة ّ
وظائف املخزن عىل اإلطالق فعىل ّ
املوظف أن يكون ● المادّة  : 26ال يسوغ أن يجرب أحد عىل
الذهاب إىل فاس أو إىل غريها من البلدان لسبب
عارفا ال ّلغة العربية قراءة وكتابة حق املعرفة.
● المادّة ّ : 19إن تكاليف الدّولة املالية توضع عىل من األسباب ّإل بعد قرار منتدى ّ
الشورى ومصادقة
ّ
السلطان كتابة.
كل فرد من أفراد األ ّمة بحسب ماليته واقتداره.
ّ
● المادّة  : 27قد أ ْبطل ّ
الضب بالعيص والجلد
● المادّة ّ : 20إن الفقراء والعواجز والعميان
الذين ال عمل لهم يتع ّيشون منه ُيعفون من ّ
بالسياط والتّشهري والتّعذيب بأية آلة من آالت
كل
ّ
وكل نوع من أنواع األذى ّ
التّعذيب ّ
وكل صنع
تكليف ورضيبة عىل اإلطالق وكذلك خدّام بيوت
السلطنة
ال ّله واملساجد وال ّزوايا والذين يعيشون من األوقاف .يستهجنه طبع املدن ّية إبطاال قطعيا من ّ
جميعها.
● المادّة ّ : 21إن موظفي املخزن من كبريهم
إىل صغريهم هم كسائر النّاس تلزمهم ّ
● المادّة  : 28قد أبطل التسخري والتكاليف املالية
الضائب
وسواها غري املق ّررة من منتدى ّ
الشورى إبطاال كل ّيا
والتّكاليف املالية.
السلطنة جميعها.
● المادّة  : 22ال يجوز أبدا طرح رضائب
من ّ
● المادّة  : 29ال يسوغ أن ُيحكم عىل مجرم
السلطنة دون جهة
وتكاليف مالية عىل جهة من ّ
بالسجن املؤ ّبد بدون قرار منتدى ّ
الشورى
وال عىل مدينة دون مدينة وال عىل قبيلة دون قبيلة بالقتل أو ّ
ّ
السلطان كتابة.
وإنايجب أن تكون التّكاليف عا ّمة عىل جميع األ ّمة ومصادقة ّ
يف ّ
● المادّة  : 30ال يجوز أبدا أن ُتقطع رؤوس
السلطنة يف وقت واحد.
كل نواحي ّ
● المادّة ّ : 23
كل مغريب آمن عىل ماله وملكه فال العصاة الذين سقطوا يف قتال مع عساكر املخزن
يسوغ لهيئة الحكومة أن تأخذ من أحد ملكه ّإل إذا و ُتحمل إىل فاس أو غريها وتعلق عىل األسوار
كان رضوريا للمنفعة العا ّمة وذلك يكون بعد قرار كالعادة املعروفة ّ
فكل قائد يأيت ذلك يكون مسؤوال
أمام منتدى ّ
منتدى ّ
السلطان.
السلطان كتابة ويدفع
الشورى و ّ
الشورى ومصادقة ّ
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● المادّة ّ : 36إن هذين املجلسني يفتحان
● المادّة  : 31ال يسوغ لعساكر املخزن عند
ملبارشة أشغالهام يف وقت واحد مبوجب أمر
مقاتلة قبيلة من القبائل أن ينهبوا موايش القبيلة
سلطاين وذلك يف الحادي والعرشين من شهر شوال
ودوا ّبها وأشيائها ويقتسمونها بينهم حسب العادة
من ّ
املعروفة ّ
كل سنة ويغلقان أبوابهام يف اليوم التاسع من
فكل قائد يأيت ذلك يكون مسؤوال أمام
كل سنة ولهام عطلتان يف ّ
شعبان من ّ
منتدى ّ
كل سنة أيضا
السلطان.
الشورى و ّ
● المادّة  : 32ال يسوغ أبدا قتل األرسى والجرحى مدّة ّ
كل منهام خمسة عرش يوما وهام عطلة عيد
املولد الكريم وعطلة عيد النّحر.
أو تجريدهم من ثيابهم وإرسالهم عراة كالعادة
املعروفة ّ
● المادّة  : 37يفتح منتدى ّ
الشورى يف حضور
فكل قائد فعل ذلك يكون مسؤوال أمام
منتدى ّ
السلطان شخص ّيا أو يف حضور الوزير األكرب وأعضاء
السلطان.
ّ
الشورى و ّ
كل واحد من ّ
● المادّة ّ : 33
السلطاين املؤذن
موظفي املخزن كبارا املجلسني املذكورين ف ُيتىل الكتاب ّ
مببارشة األشغال.
وصغارا أو من غريهم من أبناء السلطنة يأيت أمرا
ّ
● المادّة  : 38يجب عىل ّ
كل عضو من أعضاء
مم ُمنع يف املواد املذكورة (املادّة  23و 24و25
و 26و 27و 28و 29و 30و 31و )32يكون مسؤوال هذين املجلسني أن ُيقسم ميني األمانة يف حرضة
أمام منتدى ّ
السلطان وهيئة الوزارة وقايض القضاة وسائر
السلطان.
ّ
الشورى و ّ
● المادّة  : 34يحق ّ
األعضاء فيضع ميينه عىل القرآن الكريم ويعاهد
لكل فرد من أفراد التبعية
ال ّله أن يكون أمينا للدّولة واأل ّمة وأمينا للدّستور
املغربية عىل اإلطالق أن يقدم شكوى عىل أي
موظف كان من موظفي املخزن أو غريهم من أبناء وأمينا ّ
لكل أمر أؤمتن عليه ف ُيحسب بعد ذلك
البالد إن ناله ظلم أو أذى أو رأى يف أعامله وترصفه عضوا عامال رسميا.
● المادّة ّ : 39
كل عضو من أعضاء منتدى
شيئا مام يخالف نصوص إحدى مواد الدّستور إىل
ّ
الشورى وعىل منتدى ّ
منتدى ّ
الشورى ح ّر يف آرائه ال خوف عليه من املخزن
الشورى أن ينظر يف
ورجاله عىل اإلطالق وال ُيق ّيد بأمر من األمور وال
شكوى الشايك بال إمهال وال إهامل وينترص للحق
ّ
والعدل عىل ّ
ُيساء به الظن وال يتّهم بتهمة لكونه قال ما شاء
كل حال.
أن يقول ولو أ ّنه انتقد عىل الوزير األكرب أو الوزراء
ولكن إن بدا منه أمر ّ
يخل بنظام املجلس أو ّ
يرض
في منتدى الشورى
● المادّة ّ : 35إن منتدى ّ
بالدّولة تجري معاملته عىل موجب املادّة اآلتية.
الشورى يؤ ّلف من
هيئتني تس ّمى الهيئة األوىل مجلس األ ّمة واألخرى ● المادّة  : 40إذ ا ّتهم أحد األعضاء من بعض
مجلس ّ
أعضاء أحد املجلسني بتهمة خيانة األ ّمة أو مبحاولة
الشفاء.
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إبطال الدّستور أو بالرشوة وثبتت عليه التّهمة
مبوجب قرار األكرثية من املجلسني فيسقط من
عضوية املجلس ويجازى حسب أفعاله.
● المادّة  : 41يرشع املجلس بأعامله إن كان
نصف أعضائه حارضين و ُتق ّرر األمور بأكرثية
وتصح األكرثية بزيادة صوت
األصوات (أي اآلراء)
ّ
واحد .فإذا تساوت األصوات ُيحسب لل ّرئيس
صوتان ويحكم باألكرثية من جانبه.
● المادّة  : 42ينبغي للمجلس أن ُيراعي األقدم
باألقدم يف رؤية املسائل وتقريرها ولكن إذا تعارض
األهمّ .
فكل مسألة
وأهم ف ُيقدّم ّ
مهم ّ
أمران ّ
عا ّمة النّفع أو ّ
الضر من مسائل الدّولة الداخلية
والخارجية ال يكون لها اعتبار ما مل يقررها مجلس
ثم مجلس ّ
الشفاء.
األ ّمة أوال ّ
● المادّة  : 43يقتيض أن تكون مفاوضات مجلس
األ ّمة و ّ
الشفاء خصوصية ال عمومية أي غري علنية
السلطان
فال يجوز ألحد أن يشهدها ّإل حرضة ّ
والوزراء وخالئفهم وقايض القضاة وخليفته أو
السلطان
من يكون بيده إذن خاص من حرضة ّ
يقدّم لرئيس املجلس قبل الحضور بيوم واحد.
ّإن كيفية أعامل املجلس الداخلية ونظام أموره
مقررة يف قانون خاص.

األمة
في مجلس ّ

● المادّة  : 44يجب عىل ّ
كل من ينتخب نائبا يف
مجلس األ ّمة أن يكون مستوفيا الرشوط اآلتية:
 .1أن يكون عارفا ال ّلغة العربية قراءة وكتابة حقّ املعرفة.
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 .2أن يكون من تبعة الدّولة املغربية.
 .3أن يكون غري مرتبط بخدمة دولة أجنبية بوجه
من الوجوه.
 .4أن يكون فوق الثامنة والعرشين من العمر.
 .5أن يكون غري مستخدم عند رجل آخر براتب
معايش.
 .6أن يكون غري محكوم عليه باإلفالس أو بالسجن
لرسقة أو قتل أو غري ذلك من الجنايات.
 .7أن يكون مشهودا له بني قومه بحسن السلوك
واالستقامة والنزاهة ومحرتما من ّ
كل عارفيه.
● المادّة  : 45يجري االنتخاب مرة واحدة بعد ّ
كل
أربع سنوات ويجوز تجديد انتخاب النائب.
● المادّة ّ : 46إن ّ
كل عضو من أعضاء املجلسني
ُيعترب نائبا عن األ ّمة جميعها وليس عىل القوم الذين
انتخبوه فقط.
● المادّة  : 47يجب عىل أهايل ّ
كل بلد أو قبيلة أن
ينتخبوا نائبهم من نفس بلدتهم.
● المادّة  : 48إذا انقطع النّائب عن الحضور إىل
املجلس مدّة طويلة لسبب مرض مالزم أو لرضورة
قصوى ال تدفع أو أ ّنه استعفى أو ّ
توف فينتخب
منتخبوه غريه.
● المادّة ّ : 49إن عدد أعضاء مجلس األ ّمة يكون
عىل نسبة نائب واحد عن نحو عرشين ألف رجل
من الس ّكان وكيف ّية االنتخاب مق ّررة يف مح ّلها.
● المادّة  : 50ال يجوز لنائب أن يشتغل وظيفتني
يف وقت واحد أي يشغل وظيفة الن ّيابة ووظيفة
من وظائف املخزن فإذا اتخذ وظيفة أخرى سقط

من النيابة .ولكن إن انتدبه منتدى ّ
الشورى للقيام
بوظيفة مؤ ّقتة مثل إرسالية تفتيش عن أمر أو
الصلح بني فريقني متقاتلني أو
ال ّذهاب إللقاء ّ
ّ
السلطنة مبه ّمة دولية ففي مثل
الشخوص إىل خارج ّ
هذا الحال جاز له الجمع بني وظيفتني وال يسقط
من عضوية النيابة.

في مجلس ّ
الشرفاء

● المادّة ّ : 51إن عدد أعضاء مجلس ّ
الشفاء مع
رئيسهم هو خمسة وعرشون عضوا ال غري ينتخب
السلطان الرئيس وستة أعضاء وينتخب مجلس
منهم ّ
األ ّمة مع هيئة الوزراء وجامعة العلامء بق ّية األعضاء
أي مثانية عرش عضوا.
● المادّة  : 52أعضاء مجلس ّ
الشفاء من أكابر
رجال الدّولة الذين امتازوا بحسن صفاتهم وعل ّو
هممهم وصدق خدمتهم للبالد فاكتسبوا ثقة األ ّمة
السلطانية
واحرتامها وينتخبون من أعضاء األرسة ّ
ومن رؤوس ّ
الشفاء ورؤساء العلامء والفقهاء
ومشاهري ق ّواد العساكر وأعيان القبائل وزعامئها
وأمثالهم بيد أ ّنه يشرتط عىل العضو يف هذا املجلس
أن يكون فوق الخامسة واألربعني من العمر.
● المادّة  : 53يدوم عضو مجلس ّ
الشفاء يف
وظيفته مادام ح ّيا وال يجوز أن يعتزل وظيفته
ّإل برضاه أو بسبب ّ
السن أو مثل ذلك
الطعن يف ّ
الضورة إىل توليته منصبا آخر ّ
ولكن إن دعت ّ
مهم
وذلك ال يكون ّإل برضاه أيضا ففي هذا الحال يفقد
العضوية لوجود انتخاب عضو آخر مكانه.

● المادّة ّ : 54إن وظيفة مجلس ّ
الشفاء هي أن
أدق النّظر ويبحث ّ
ينظر ّ
أدق البحث يف التّقارير
وال ّلوائح التي يصدرها مجلس األ ّمة حتّى إذا رأى
فيها شيئا مغايرا إلحدى ّ
الست اآلتية يرفض
الشائط ّ
تلك ال ّلوائح والتّقارير رفضا قطعيا مع إظهار األسباب
الدّاعية إىل ذلك أو أ ّنه يرجعها إىل مجلس األ ّمة مع
مالحظة وجوب إصالح وتصحيح ما لزم اإلصالح
الست التي يراعيها مجلس
والتّصحيح والرشائط ّ
الرشفاء ويراقبها هي هذه:
ّ
ّ
ميس أساس
الشط األ ّولّ :أل يكون هناك يشء مم ّ
نصا من القرآن الكريم.
الدّين وجوهره أو يخالف ّ
ّ
السلطنة.
ميس استقالل ّ
الشط ال ّثاينّ :أل ّ
ّ
الشط ال ّثالثّ :أل ّ
السلطان.
يرض حقوق ّ
ّ
الشط ال ّرابعّ :أل ُيجحف بحقوق األ ّمة أو يرض
خاصة.
بالعا ّمة والفقري ّ
الرشط الخامسّ :أل يس ّبب أرضارا وخسائر لبيت
مال املسلمني وأمالك الدّولة.
● المادّة  : 55إن رأى مجلس الرشفاء تقارير
مجلس األ ّمة صالحة وموافقة ّ
لكل الرشائط املذكورة
السلطان بواسطة
فيصادق عليها ثم يقدمها لحرضة ّ
السلطان عليها كتابة ويعمل بها
هيئة الوزارة فيوافق ّ
السلطانية.
من تاريخ املصادقة ّ
● المادّة  : 56إذا رفض مجلس ّ
الشفاء تقريرا
من تقارير مجلس األ ّمة مرتني فعىل مجلس األ ّمة
ّأل يقدّم ذلك التّقرير ثالثة ّإل بعد مرور ستّة شهور
من تاريخ ال ّرفض األخري وذلك بعد أن يصلح من
املالحظات ما استوجب اإلصالح.
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ّ
ُيعزلون بعزل رئيسهم.
الموظفين
في كبار
ّ
●
المادّة  : 63لهيئة الوزارة أن تنتخب عمل بلدان
يعي الوزير األكرب وقايض
السلطان ّ
● المادّة ّ : 57
السلطنة وقبائلها غري أ ّنه يحقّ ملنتدى ّ
الشورى أن
قضاة فاس ونائبي طنجة وم ّراكش وخليفة له .ومق ّر
ّ
يعارض يف تعيني عامل مل يره جديرا بالوظيفة ويعمل
هذا الخليفة يف العاصمة وليس من املقتىض أن
برأي املنتدى عىل ّ
كل حال.
يكون و ّيل العهد وال من األرسة املالكة.
موظف من ّ
كل ّ
● المادّة  : 58للوزير األكرب أن ينتخب سائر الوزراء ● المادّة ّ : 64
موظفي الحكومة
الخمسة ويعرض أسامءهم عىل منتدى ّ
ا ّلدامئني كالكتاب واألمناء والعامل والقضاة وأمثالهم
الشورى
فإن ق ّر الرأي عليهم يعرضون عىل الجناب ّ
الشيف يبقى يف وظيفته أو خدمته ما دام يف مكنته الق ّيام
بعبئها وال يجوز أبدا عزل أحد منهم ّإل لسبب
ويصادق عىل تعيينهم.
ّ
الصدق يف الخدمة وقلةّ
● المادّة ُ : 59يطلق عىل العالف لقب وزير
موجب للعزل كعدم ّ
ّ
يستعف هو من تلقاء
األمانة أو الكفاءة وهذا إذا مل
الحرب وعىل أمني األمناء وزير املال ّية وعىل وزير
البحر وزير الخارجية وعىل وزير ّ
نفسه ولكن إذا لجأت ّ
الضورة ملصلحة الدّولة إىل
الشكايات وزير
عزل أحد من وظيفته فيجب والحالة هذه تعيينه
الداخلية وعىل ذلك تؤ ّلف هيئة الوزارة من ستة
يف وظيفة أخرى مامثلة أو أعىل أو إعطاءه راتب
أعضاء ال غري وهم :الوزير األكرب ووزير املعارف
التّقاعد إن كان قىض ثلثي املدّة املعينة لراتب
وهؤالء األربعة الوزراء املذكورون.
● المادّة  : 60إن عُ زل الوزير األكرب من منصبه أو التّقاعد.
كل ّ
● المادّة ّ : 65
موظف يف وظائف املخزن قىض
اعتزله هو من تلقاء نفسه عُ زل معه سائر الوزراء
مدّة ثالثني سنة متواصلة يف خدمة الدّولة له حقّ أن
وسقطت الوزارة وأ ّما إن عُ زل الوزراء جميعهم فال
يعتزل الخدمة ويأخذ راتب التّقاعد بقية حياته وهو
ُيعزل الوزير األكرب وال تسقط وزارته.
● المادّة ّ : 61
مقدار نصف راتب وظيفته األخرية.
كل وزير ينظر يف األمور املتعلقة
● المادّة ّ : 66إن القضاة وأهل الفتوى والعدول
بوزارته الداخلية يف دائرة وظيفته فإذا عرض أمر ال
يعينهم قايض القضاة مبوافقة مجلس ّ
الشفاء أ ّما
دخل له يف إحدى الوزارات فيح ّول إىل نظر الوزير
األكرب ّ
املحتسبون وأمناء االستفادة فتعينهم هيئة الوزارة
وكل وزير مسؤول شخصيا مبا يتعلق بأمور
وزارته أ ّما الوزير األكرب فهو مسؤول ّ
وحدها.
بكل إجراءات
في مالية الدولة
جامعة الوزراء.
ّ
ّ
●
المادّة  : 67يجب عىل وزارة املالية أن ُتسلم إىل
● المادّة  : 62لكل وزير حقّ أن ينتخب خليفته
الشورى يف خامتة ّ
فإن عُ زل عُ زل الخليفة معه أ ّما بقية كتبة الوزراء فال منتدى ّ
كل شهر الئحة دخل الدّولة
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تكون عىل هذا املنوال 500 :رياال مخزنيا للوزير
وخرجها مفص ّلة تفصيال جزئيا مصادقا عليها من
األكرب –  250لخليفته –  300للوزير – 150
الوزير األكرب.
● المادّة  : 68ال يسوغ لهيئة الوزارة أن تنفق شيئا لخليفته – ّ 350
لكل من نائبي طنجة ومراكش –
 250للعامل رتبة أوىل –  200للعامل رتبة ثانية
من مال الدّولة يف أي سبيل كان ما مل يصادق عليه
منتدى ّ
–  350لرئيس مجلس األ ّمة –  200لخليفته – 150
الشورى.
يعي مجلس األ ّمة من أعضائه هيئة للعضو يف مجلس األ ّمة –  150لألمني.
● المادّة ّ : 69
وأ ّما رواتب بق ّية ُمستخدمي الحكومة فيع ّينها
للتّفتيش مؤ ّلفة من ستّة أعضاء ورئيس تنقسم إىل
قسمني يتج ّول ّ
منتدى ّ
الشورى يف جلساته األوىل.
السلطنة
كل قسم منها يف نواحي ّ
خصص ّ
وبلدانها بصفة دامئة للبحث يف ّ
لكل وزير عالوة عىل راتبه
كل أمور اإلدارات
● المادّة ُ : 73ي ّ
كل بلدة وقبيلة م ّرة يف ّ
املخزنية فيزور ّ
معي سنويا للقيام بحقّ تكليف املنصب .وكذا
كل أربعني
مبلغ ّ
يوما عىل ّ
يعطى نائب األ ّمة مائتي ريال سنويا فضال عن راتبه
األقل ويبعث بتقارير إىل الرئيس الذي
السفر ومثل هذه القيمة ُتعطى لألمني
يكون مقامه يف نفس مجلس األ ّمة .ولهؤالء املفتشني وذلك لنفقة ّ
أن يسمعوا ّ
كل شكوى من أفراد ّ
أيضا.
الشعب ويقبلوا
● المادّة  : 74ليس للعضوية يف مجلس الرشفاء
كتب التظ ّلم ومعاريض األحوال.
راتب لكونها رشفية ّ
وإناإن حسن لدى الجناب
● المادّة  : 70يحقّ لهيئة التّفتيش أن توقف أ ّيا
من ّ
املوظفني عن وظيفته إن بدا ْأص َوب ّية ذلك لوجود العايل أن يهدي أعضاء ذلك املجلس هدايا نقدية أو
غري نقدية يف خامتة ّ
كل سنة فله األمر بذلك.
خلل يف أعامله و ُيستثنى من هذا األمر نائبا طنجة
وم ّراكش ويباح لها أن تضع يف مكان ّ
املوظف الذي
في الحمايات
ك ّفت يده عن العمل من يقوم مقامه مؤ ّقتا ريثام
يأيت جواب منتدى ّ
● المادّة  : 75ال يسوغ ألحد من أبناء الدّولة
الشورى يف أمره.
املغربية أن يتخذ حامية دولة من الدّول ّإل يف الحاالت
ّ
االستثنائية املذكورة يف املادّة التاسعة والسبعني.
الموظفين
في رواتب
● المادّة ّ : 76
عي منتدى ّ
كل شخص يتحامى بدولة من الدّول
الشورى يف جلساته
● المادّة ُ : 71ي ّ
رسا بدون أن يعلم املخزن ويأخذ رخصة من الحامية
األوىل مبلغ املال الواجب سنويا لنفقات الحرضة
ّ
السلطانية ويراعي يف هذا األمر رضوريات الوظيفة ال تعترب حامية وال يجرى عليه الجزاء املر ّتب عىل ذلك
ّ
ّ
يف قانون الجزاء.
السامية وكاملياتها ومقتىض القيام اللئق باملقام.
ّ
● المادّة  : 72إن رواتب كبار ّ
السلطنة
املوظفني الشهرية
● المادّة  : 77ال يجوز ألحد من أبناء ّ
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املغربية املتّخذ حامية دولة من الدّول أن يدخل يف
الوظائفاملخزنية.
كل ّ
● المادّة ّ : 78
موظف يف إحدى وظائف الدّولة
رسا حامية دولة من الدّول ثم ظهر أ ّنه من
اتخذ ّ
املحتمني يعزل للحال من وظيفته دون أن تعترب
حاميته ويجري عليه الجزاء املرتب عىل ذلك يف قانون
الجزاء.
● المادّة  : 79تجوز الحامية بدولة من الدّول يف
الحاالت االستثنائية التي هي:
 .1أن يكون ال ّرجل ّ
موظفا أو مستخدما يف دار قنصلية
دولة أو يف إحدى اإلدارات أو ّ
املحلت األجنبية
ال ّرسمية مثل كاتب أو مخزين أو ب ّواب وما شاكل ذلك.
 .2أن يكون ساكنا خارج املغرب سكنى دامئة تقيض
عليه بأن يتجنّس بجنسية الدّولة املستوطن فيها.
 .3أن يكون له صالت ومصالح مع األجانب توجب
عليه أن يتّخذ الحامية .ومع هذه الحاالت ال ّثالث
ال تعترب حاميته ما مل تق ّررها هيئة الوزارة ويصادق
السلطان.
عليها ّ
● المادّة  : 80يجب عىل طالب الحامية أن يقدّم
يبي فيه األسباب امللجئة إىل
كتابا إىل هيئة الوزارة ّ
الحامية وعىل هيئة الوزارة أن تفحص مطالبه فإذا
وجد مناسبا يعطي رخصة الحامية مصادقا عليها من
السلطان.
ّ
● المادّة ّ : 81
كل محتم قدميا (أي قبل إعالن
الدّستور) بدولة من الدّول يبقى عىل حاميته
وعىل الحكومة أن تعامله معاملة تبعة تلك الدّولة
ا ُملتحا َمى بها بدون فرق وال متييز.
50

● المادّة ّ : 82
كل من رجع من ا ُملتحامني إىل تبعة
الدّولة املغربية يقبل رجوعه ويحقّ له أن يتمتع
كسائر أبناء األ ّمة ّ
بكل حقوقه.

في المدارس الوطنية

● المادّة  : 83عىل وزارة املعارف أن تنشئ مدارس
السلطنة جميعها وبني قبائلها وذلك مبساعدة
يف بلدان ّ
الحكومة ومنتدى ّ
الشورى واأل ّمة نفسها وتكون هذه
املدارس الوطن ّية تحت مراقبتها مبارشة.
● المادّة  : 84إن املدارس الوطنية ثالث ُرتب:
 .1املدارس االبتدائية :وهي رضورية يف ّ
كل بلدة وقبيلة
كبرية وصغرية لل ّذكور واإلناث وهذه املدارس تكون
مقصورة عىل ّ
بث اآلداب وتهذيب األخالق وتعليم
القراءة والكتابة بال ّلغة العربية وأصول ومبادئ العلوم
األخرى الرضورية التي تفصل يف قانون املدارس املغريب.
 .2املدارس ال ّثانوية :وهذه الزمة لل ّذكور فقط يف
البلدان الكربى ال غري وتدريس العلوم فيها يكون
بالطرق الحديثة والكتب العرصية بحسب قانون
املدارس.
 .3املدارس العليا أو الكليات :ال يقتيض أن يكون يف
السلطنة يف بدء األمر ّإل كلية واحدة وهي جامع
ّ
القرو ّيني غري أ ّنه من الواجب إجراء تحسني وإصالح
يف ّ
كل شؤون هذه الجامعة املادية واملعنوية وإدخال
تدريس العلوم ّاللزمة ووضع قانون خاص تجري عىل
موجبه.
● المادّة ّ : 85إن من واجبات وزارة املعارف أن
تجرب اآلباء بق ّوة الحكومة إجبارا عىل إرسال أوالدهم

السادسة ّ
وكل
ال ّذكور إىل املدارس االبتدائية من سنّ ّ
والد خالف هذا القانون يكون تحت طائلة الجزاء.
أ ّما املدارس ال ّثانوية فالدّخول فيها اختياري.
● المادّة ّ : 86إن مدارس البنات تكون أ ّول األمر
ابتدائية وال ّذهاب إليها بالتّحريض و ّ
التغيب وليس
بالوسائطاإلجبارية.
تهتم بإنشاء
● المادّة  : 87عىل وزارة املعارف أن ّ
الصناعية وال ّزراعية بعد خمسة أعوام من
املدارس ّ
فتح املدارس العلمية.
● المادّة ّ : 88إن التّعليم يف املدارس جميعها
مجاين أي بال عوض والنّفقات ّ
اللزمة للمدارس
ّ
ينظر فيها منتدى ّ
الشورى ويق ّررها فيأخذ بعضها
من خزينة الدّولة وبعضها من ريع األوقاف وأمالك
الدّولة وبعضها من األ ّمة وخصوصا من األغنياء.
● المادّة  : 89يجب أن ينتخب املع ّلمون األكفاء
من أبناء العلم الوطن ّيني ا ُملتن ّورين ومن الغرباء
الحائزين عىل شهادات املدارس املشهورة بقطع
النّظر ّ
هم عليه من الجنسيات واألديان.
عم ّ
● المادّة ّ : 90
لكل واحد من ال ّراغبني يف نرش
العلم سواء كان وطنيا أو أجنبيا أن ينشئ مدرسة
الصنائع أو غريها وهذه
أو مدارس لتعليم العلوم أو ّ
املدارس األجنبية ال تكون تحت مراقبة وزارة املعارف
ويحقّ لآلباء أن يرسلوا أوالدهم إليها.

عىل اإلدارات والدوائر املخزنية بال استثناء.
يهتم منتدى ّ
الشورى يف سنته
● المادّة ّ : 92
األوىل بسنّ وتنظيم قوانني ّ
لكل إدارة من اإلدارات
الحكومية للوزارات وللمحاكم يف القصبات ولدار
النيابة وللمحاكم القضائية والعدول وألمانة االستفادة
وللحسبة وألمانة الدّيوانات وللعسكرية وللمدارس
وللضائب والجبايات وغريها فيكون ّ
ّ
لكل من هذه
اإلدارات واألمور املخزنية قانون خاص بها تسري مبوجبه
وتعملمبقتضاه.
● المادّة  : 93ال يسوغ ألحد أن ُيبطل مادّة من
مواد هذا الدّستور األسايس وال يوقف العمل بها ألي
يغي منه شيئا أو ين ّقحه
سبب كان عىل اإلطالق وال أن ّ
أو يزيد عليه مادّة أو ينقص مادّة ما عدا منتدى
ّ
الشورى الذي له وحده أن يفعل ذلك فإن رأى منتدى
ّ
الشورى أن يأيت شيئا مام ذكر ملقتضيات األحوال
وملصلحة الدّولة واأل ّمة فيكون ذلك بقرار مجلس األ ّمة
ومجلس الرشفاء وبحكم األكرثية وال يعمل بذلك
السلطانية عليه.
القرار ّإل من تاريخ املصادقة ّ

ملحق

الشورى هو فوق ّ
● المادّة ّ : 91إن رأي منتدى ّ
كل
رأي ويقتيض العمل بحكمه يف ّ
كل حال .وله املراقبة
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ّ
مذكرة محمد األمين التركي
()1910

السلطان عبد الحفيظ
للتّصدي فكر ّيا للمطالبني بإصالح النّظام املغريب يبدو أن ّ
السلطوي وطريقته
جن ّد العديد من األقالم املحلية واألجنبية للدّفاع عن منهجه ّ
التّقليدانية يف إدارة د ّفة الحكم .فإىل جانب بعض العلامء واملتصوفة واألدباء التجأ
العاهل إىل بعض املث ّقفني العثامن ّيني الذين ح ّلوا يف املغرب متّخذا منهم ندماء
ومستشارين .ومن بني هؤالء نذكر مح ّمد األمني ابن سليامن الرتيك 15الذي ألف
لس ّيده رسالة أسامها التحفة الناظرة يف الحكومة الحارضة .يبدأ الكاتب عرضه
السياسية التي كانت تسود العامل عىل
ا ُملقتضب بالحديث عن ماه ّية األنظمة ّ
أهم مكوناتها بسطحية شديدة.
يقسمها إىل أصناف قبل أن يتناول ّ
ذلك العهد ثم ّ
يعترب ابن سليامن "النّظام اإلسالمي" خري األنظمة ّ
ألن واضعه هو ال ّله دون أن
يدخل يف التفاصيل .لذلك ّ
يحث ّ
السلطان عبد
كل الرعية عىل طاعة خليفته أي ّ
يعم األمن والخري وتحافظ البالد عىل استقاللها.
الحفيظ طاعة ُمطلقة حتّى ّ
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بسم ال ّله الرحامن الرحيم
وصىل ال ّله عىل سيدنا مح ّمد وآله وس ّلم.
الحمد ل ّله الذي ز ّين اإلنسان بالعقل واإلذعان وأكمل
صورته فكان أكمل موجود يف األعيان وأنزل عليه
الكتاب لتتميم الحفظ واألمان وأمر فيه كام قال
بالعدل واإلحسان ورفع السامء ووضع امليزان وحكم
ّ
السالم عىل
للكل مبا صدر منه وعنه بان و ّ
الصالة و ّ
د ّرة األعيان ومنبع الجود واالمتنان سيدنا مح ّمد
الساطع يف ّ
كل األزمان وعىل
فخر األكوان والقمر ّ
آله وأصحابه النّجود الدّاعني إىل الخري والحافظني
للحدود.
أما بعد
فيقول املتعلق باملَلك الدّيان العبد الفقري مح ّمد
األمني ابن سليامن:
ملّا كانت نوائب الدّنيا كالغيث املدرار واأللطاف محت ّفة
بها من ّ
كل قرار وكان الفقري م ّمن أصابه سهم منها حتّى
ف ّر من أهله وبلده هاربا عنها تلفظه البلدان ويرحل
به الزمان إىل أن لفظته األقدار اإلالهية مبحروسة
حرضة فاس البه ّية زادها ال ّله من الع ّز واألمنية ما ال
يحىص بالكيف والكم ّية حرضة جاللة س ّيدنا الهامم
املشهور واملعروف بعلمه وفضله بني عامل اإلسالم
املمدوح بشدّة ذكائه ونفوذ بصريته بني سياسيي
األنام ع ّز األرشاف والياقوتة ا ُملنطو ّية بني األصداف

من جمع ال ّله له بني العلوم املنطوق منها واملفهوم
وتثني عليه بال ّلسان ّ
كل حني نحو من أربعامئة مليون
من املسلمني وتدعو له بالنّرص والفتح املبني كأجداده
وأنجاله األكرمني املخصوص من مواله بسوابغ الحسنى
السلطان موالنا عبد الحفيظ بن موالنا
السلطان بن ّ
ّ
ّ
الحسن الزالت البشائر تتواىل عليه وترتقى وتعرب
عن ضمريها ما كان فيها قد كمن فاحتميت بحامه
وخ ّيمت ببابه يك أفوز منه مبناه والحت يل رياح القبول
وأيقنت بحصول املأمول وقر ّبني من حرضته وجعلني
أخص خدمته وخلع ع ّ
يل خلعة أهل العرفان شكر
من ّ
ال ّله سعيه وخ ّلد يف الصالحات ذكره فلام رأيت هذا
االمتنان الذي ال يصدر ّإل من ولد س ّيد عدنان متنّيت
ما أكافئ به هذا األعظم فلم أجد بيدي غري لساين
والقلم وإن كانت بضاعتي يف العربيات مزجاة ففي
غريها ما ّ
تكل عنه عقول اإلثبات فوضعت هذه ال ّرسالة
التي سمحت بها بنات األفكار وجعلتها تحفة مللك
الزّمان ِصنْو النّبي املختار هدية منّي لجنابه وتذكرة
لرفيع مقامه وس ّميتها بالتّحفة النارضة إىل الحكومة
الحارضة وال ّله و ّيل التّوفيق والهادي إىل سواء الطريق.
اعلم أ ّنه ملّا ز ّين ال ّله بني آدم بالعقل واإلذعان تو ّلدت
عنهام احتياجاته املتفاوتة واحتياجاته تستدعي
التّعاون يف تسهيل قضاء مأربهم وذلك متو ّقف
عىل جمعية البرش والجمعية قد ّأسست وحسن
متشية املناسبة بني أفراد جمعية البرش وحفظ
الحقوق فيام بينهم يستلزم إحداث الحكومات.

 15ال نعرف مع األسف أي يشء عن مسار مؤ ّلف هذه ال ّرسالة ّإل أصله العثامين وإملامه بالعديد من ال ّلغات.
 16جامع بيضة" ،الفكر اإلصالحي يف مغرب ما قبل الحامية" ،هيسربيس-متودا ،املجلد  ،2001 ،39ص .69-58
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الحكومات

ولها دوران ابتدائيان:
 الدّور األ ّول دور املتغ ّلبني ّ :أسس منطرف املتغ ّلبني بالجرب والتّهديد عىل ّ
الضعفاء.
ّ
املترشعني ّ :أسس من قبل األنبياء
 ال ّثاين دورالسالم مسندا إىل ال ّله تعاىل.
عليهم ّ
الصالة و ّ
ومن دور املتغ ّلبني تو ّلدت ّ
كل الحكومات األرباوية
العرصية وتش ّعبت .ويف هذه ال ّرسالة نبحث عىل
تش ّكالت الحكومة العرصية األرباوية من غري
تع ّرض وتن ّقص عىل الحكومات نفسها ّ
ألن مقصودنا
تعريف األحوال فقط عىل سبيل االختصار وإن
سامح الزّمان بالفراغ فيها فيام يستقبل نضع كتابا
كبريا يف ذلك بحيث تكون فيه الغن ّية عن غريه.
ثم الحكومات العرصية األرباوية أقسام ثالثة:
السلطانيحكمبنفسه
.1الحكومةاملستبدّةوهيكون ّ
منغريجربيةوالمشورةمعأحدوذلككحكومةا ُمل ْسكو.
 .2الحكومة املرشوط ّية أو الدّستورية وهي أن
يحكم الحاكم فيها برأي ومشورة من مجلس األ ّمة
املنتخبة وذلك كحكومة النّجليز و ّ
الطليان واألملان.
 .3الحكومة الجمهورية وهي أ ّنهم ينتخبون
رئيسا مدّة من سبع سنني ويكون حاكام مبعاونة
مجلس األ ّمة كحكومة فرنسا وأمريكا وسويرسا.
وهذا القسم والذي قبله ليس بينهام فرق ّإل
من جهة ّأن سلطان الدّستور يكون وارثا ألبيه يف
السلطنة ويحكم ما دام ح ّيا بخالف الجمهورية
ّ
فإ ّنه يكون منتخبا كام قدّمنا .وأ ّما من الجهات
السائرة يف األصول واألساس والتش ّكالت فهام سواء.
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ونحن نتك ّلم عىل تش ّكالت الوزارة ومجلس األ ّمة
يف الحكومة الدّستورية والجمهورية فنقول :هاتان
الحكومتان تجتمع تحت عنوان الحاكم ّية األمية
ومقصودنا بالحكومة األم ّية عند اإلطالق مجلس
الحكومة الدّستورية أعني املرشوطية والجمهورية.
ثم الحكومة األ ّمية تتشكل من ق ّوتني عىل األصول:
 .1الق ّوة التّرشيعية وهي ُمنتخبة من عا ّمة األهايل
للبحث عن القوانني الجديدة ومتشيها عىل مقتىض
األصول وطرح ّ
الضيبات وال ّرسوم وغري ذلك من
أشغالها املط ّوقة بها .وهذه ال ّقوة التّرشيعية تنقسم
إىل مجلسني مجلس أ ّمة العوام ومجلس أ ّمة الخواص.
أ ّما مجلس أ ّمة العوام ويس ّمونه املبعوثان فهو ّ
كل
خمسني ألفا من األهايل سنّهم إحدى وعرشون سنة
ينتخبون مبعوثا إىل مجلس األ ّمة مدّة من أربع سنني يف
فرنسا وسبع سنني يف النّجليز .وهذا املجلس هو الذي
السلطان أو رئيس الجمهورية.
يقبل أو ير ّد ما انتخبه ّ
والوزراء هم الذين ينظمون النّظامات والقوانني وغري
ذلك من املحاربات والرضيبات والسياسات والعدليات
وما أشبه ذلك من ّ
كل أمور الدّولة وحسن متش ّيتها .ثم
يرسلون ذلك إىل مجلس األ ّمة املذكور لينظروا ذلك
فيس ّلموه أو يردّوه .وأ ّما مجلس أ ّمة الخواص فهو إ ّما
منتخب كام يف فرنسا وأمريكة وإ ّما إريث كالنّجليز
واملنتخبون هنا ينبغي أن يكونوا من ذوات البيوت
األكابر .ووظيفة هذا املجلس هي مراجعة ما انتظم
للسلطان أو
يف مجلس األ ّمة .فإن س ّلموه دفعوه ّ
رئيس الجمهورية فأمىض عليه .وبعد اإلمضاء عمل
مبقتىض ذلك .وإن مل يس ّلموه ردّوه إىل مجلس أ ّمة

ثم ّإن يف بالد الجمهورية
العوام لرياجعوه م ّرة ثانيةّ .
ّ
رئيسها مجبورا عليه أن يصدق ما سلمه مجلس
فللسلطان
العوام والخواص بخالف بالد الدّستورية ّ
رغام عىل تصديق مجلس العوام والخواص أن يرد
ذلك إن مل يرتضه بل ويرفض املجلسني معا ويجلس
آخرين مكانهام باالنتخاب الجديد ّإل أن هذا قليل
الوقوع جدا ملا ينشأ عنه من الفساد الكبري .فإذا
السلطان أو
خلص األمر كام ذكرنا وأمىض عليه ّ
رئيس الجمهورية بإجراء عمله دفعه إىل الوزير.
 .2القوة اإلجرائية وهي مك ّلفة بإجراء القوانني
والنّظامات التي م ّرت عىل الدّرجات التّرشيعيات.
السلطان أو رئيس الجمهورية هام رئيسا القوة
ثم ّ
ّ
والضباط والح ّكام والقضاة
اإلجرائية والوزراء
ّ
والبوليس ومن له أدىن حركة يف املخزن كلهم من
أعضاء القوة اإلجرائية ومك ّلفون أيضا بتطبيق
النّظامات التي م ّرت عىل املجلسني أعني مجلس
الع ّوام والخواص املتقدمني وصدقت من طرف
السلطان أو رئيس الجمهورية .وهم مسؤولون
ّ
أيضا بعدم تطبيقه أو بسوء تطبيقه بالدّرجات
املسلسالت مبعنى ّأن ّ
كل واحد مسؤول بدرجته
من عمله عىل هذه األصول .فالوزير الكبري
مسؤول من سوء حركة أدىن رشطي له إىل مجلس
السلطان
األ ّمة وكذا ما بعده من األعضاء بخالف ّ
فليس مسؤوال ألحد .ثم هذه القوة اإلجرائية
يف حكومة األ ّمية أعني املرشوطية والجمهورية
أقسام عديدة ّ
كل قسم منها يس ّمى بالنظارة وله

وزير مستقل يس ّمى بالناظر ويس ّمى بالوزير.
القسم األول  :النّظارة الداخلية
ولها أركان .ناظر مخصوص ورئيس الكتاب وغري
ذلك .وهي مك ّلفة بإجراء النّظامات التي انتظمت
لألمور الداخلية وتحكم عىل الق ّواد ّ
وعمل القبائل
ّ
وتول وتعزل من يستحق شيئا من ذلك .وتسمع
شكايات األهايل من قوادهم وتبحث يف أحوالهم
وتنظر يف انتظام البالد وأمانها وتبحث أيضا
السجن وتفتقد يف أحوالهم.
عن املحبوسني يف ّ
القسم الثاين :النّظارة الخارجية
ولها أركان كسابقتها وهي مك ّلفة بإجراء النّظامات
التي انتظمت لألمور الخارجية ومشتغلة بتَمش ّية
السائرة ومكلفة أيضا
أشغال الدّولة مع الدّول ّ
بتنظيم املعاهدات بني الدّول .لكن هذا االنتظام
منوط بتصديق مجلس األ ّمة ومن وظائفها أيضا
املعاهدات التّجارية وحامية أهلها خارج البلد.
القسم الثالث :النّظارة املالية
ّ
وهي مك ّلفة بأمور مالية الدّولة بالكل وتحصيل
الرضيبات وترصيفها وحفظها عىل العموم وتنظيم
أس أساس انتظام الحكومة ّ
بالكل
البودجه 17التي هي ّ
أخص وظائفها .والبودجه كلمة أعجمية
بل هذا ّ
للسنة الجديدة بالكلّ
ومعناها إحضار موازنة املالية ّ
وتطبيقها إىل النّقطة .وأسبق من هذا أن ّ
كل الوزراء
السنة الجديدة املستقبلة
يحصون ما يحتاجونه يف ّ
السنة
من أجور الكتّاب والعساكر وجميع متع ّلقات ّ
ويعملونه يف صحيفة مثال ّ
كل منهم عىل حدته

 17امليزانية (.)le budget

55

ويدفعون ذلك لوزير النّظارة املالية فيحيص جميع
ذلك ك ّله ثم يقابله بالواردات التي ترد والرضيبات
السنة
التي تدخل عىل تلك الحكومة يف تلك ّ
املستقبلة .فإن وافق الداخل الخارج كان يف غاية
الحسن ومتام املراد وإن زاد الداخل عىل الخارج ّ
خط
وحفظ .وإن زاد الخارج عىل الدّاخل فتوفيته بأحد
أمور ثالثة .بالزيادة يف الرضيبات أو باالستقراض
من الداخلية أو باالستقراض من الخارجية إىل ما
السنني فريد االستقراض فيام يستقبل
يستقبل من ّ
السنني مقسطا .لكن الزيادة يف الرضيبات إذا
من ّ
مرضة أحسن وأوىل من االستقراضّ .
كانت غري ّ
وكل
الدّول يف الدنيا يف األوربة واآلسية واألمريكة وأفريكة
واسرتليا يستقرضون عند االحتياجّ .
فكل منهم مديون
إىل أهله أو إىل غري أهله مبقدار عظيم ّإل أمريكة
فليس مديونا ألحد .ومقدار ديونهم سنتكلم عليه يف
رسالة مستقلة يف أصول االستقراض بني الدّول .وأ ّما
املصاريف الحادثة يف تلك السنة املستقبلة الجديدة
املقدار لها ما ذكرنا مثل محاربة أو وباء أو قحط أو
احتالل أو ما أشبه ذلك ّ
مم مل يكن به علم وقت
اإلحصاء والتقدير فليست داخلة يف العدد املحيص
بل يكون قدرا آخر مخصوصا موضوعا يف خزين
احتياطا من أجل ما يحدث وسط تلك السنة ومذكورا
الصادر من الوزراء ومن
يف البودجه .وهذا اإلحصاء ّ
وزير املالية يكون يف ّ
الشهر األخري من السنة املوالية
يخصها .وإذا
للسنة الجديدة املستقبلة املق ّرر لها ما ّ
كانت الحكومة تتمىش عىل هذه البودجه كانت
حكومة معتربة بني الدّول فلهذا قلنا إ ّنها أس أساس
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خاصة بالحكومة
الحكومة يف الدنيا .ثم إنها ليست ّ
فقط بل هي أمر الزم ّ
لكل أحد .فعىل اإلنسان أن
يعمل هذه البودجه فيام يحتاجه يف أموريته يف ّ
كل
سنة واملوازنة فيام يرد عليه فيها وما يرصف محافظة
عىل ماله خوف حدوث مرض أو حرق أو غرق أو
ما أشبه ذلك .والعامل لهذا يكون معتربا بني أقرانه.
القسم الرابع :النّظارة الحربية
وعملها االشتغال باألمور الحربية وهي مكلفة
بإجراء النّظامات العسكرية وتطبيقها وتعليم الرتبية
العسكرية ّ
وكل يشء يتو ّقف عليه حفظ الوطن يف الرب.
القسم الخامس :النّظارة البحرية
السفن البحرية عموما وحفظ
وعملها الحكم عىل ّ
السفن.
الوطن من جهة البحر بوسائط ّ
القسم السادس :النّظارة العدلية
وعملها كونها رئيسة الح ّكام والقضاة ومك ّلفة بحسن
التّمشية يف إحقاق حقوق العباد.
القسم السابع :نظارة األوقاف
وهي مك ّلفة برصف مال الحبس وحسن املحافظة
عىل مقبوضاته وإداراته.
القسم الثامن :نظارة األشغال العمومية
وهي مك ّلفة بإنشاء ّ
الطرق وسكك الحديد وإعطاء
االمتيازات إلنشاء سكك الطرق وحفريات املعادن
وإنشاء القناطر والتمشية عىل النّظامات التي
تف ّرعت عن مجلس األ ّمة.
القسم التاسع :نظارة املستملكات
وهي مك ّلفة بتمشية النّظامات وأمور البالدات
التي احتلت واستملكت من طرف دولة .وذلك

مثل الجزائر فإنها ليست بفرنسا ولكنها مستملكة
لها والهند فإ ّنه ليس بنجليز ولكنه مستملك له.
القسم العارش :نظارة املعارف
وهي مك ّلفة بتأسيس وإدارة املكاتب واملدارس
وتعليم العلوم والفنون القدمية والحادثة ألطفال
18
اململكة .ومن أجل هذا القول ينبغي يف ّ
كل األربة
أن يجرب اآلباء وأولياء األطفال عىل إرسال أوالدهم
إىل املدارس واملكاتب االبتدائية من بلوغهم
ست سنني إىل أربع عرشة سنة لتحصيل الكتابة
والقراءة وابتداء العلوم مبعنى ّأن تحصيل العلوم
االبتدائية جربي عىل ّ
كل النّاس من غري استثناء.
وعدم طاعة األب والو ّيل يف هذا موجب لحبسه
السجن ستّة أشهر فأكرث .وعىل هذه األصول
يف ّ
ّ
أهل األربة كلهم يؤدّبون أطفالهم ويستحرضونهم
يف التّمشية عىل أمور الدّولة يف املستقبل.
ثم هذه النّظارات العرش هي األساس .وهناك نظارات
ّ
أخرى بحسب احتياج البلدة واململكة إليها مثل
نظارة ال ّزراعة والحراثة والتّجارة وغري ذلكّ .
وكل هذه
السلطان ومجلس
النّظارات لها وزير كبري عليها مبوافقة ّ
األ ّمة يس ّمى وزير الوزراء ورئيس النّظار والوزير األعظم
والوكيل ّ
املسخر واملسؤول املستقبل إىل مجلس األ ّمة.
وهذا الوزير مك ّلف برئاسة مجلس النظار والوزراء
وبحسن متشية ّ
كل النظارات املختلفة .وأيضا هو الذي
السلطان ومجلس األ ّمة.
ينتخب هؤالء النّظار مبوافقة ّ
الدور الثاين من الدورين السابقني دور ّ
املترشعني
وهو قسامن عىل ما اشتهر:

القسم األ ّول:
حكومة بابا ال ّروم املدّعي أ ّنه وكيل عيىس روح
ال ّله يف األرض وراعي املسيح ّيني ورئيس ال ّروحانية
الكاثوليكية يف الدّنيا مبعنى املذهب املعظم عند
النرصانية والحاكم عىل الكنائس الكاثوليكية .وأهل
فرنسا واصبانية واالطالية واالسرتياك والبلجيك وأهل
جامهري أمريكة الجنوبية ك ّلهم كاثوليكية يف عامل
املسيحيني .واألكرث من نصفهم يعتقدون فيه أ ّنه ال
يخطئ يف ّ
كل أموره ّ
وأن عيىس روح ال ّله ّ
يتشخص
منه ويرشف عليه .والنّصارى يعتقدون فيه ّأن بيده
مفاتيح الجنة ّ
وأن أغنياء النّصارى هو الذي يبيع
لهم مفتاح الجنة الكائن من ال ّذهب و ّ
الفضة بثمن
عالّ .
ومم يعتقدونه فيه أ ّنه غافر لل ّذنوب فمن أتاه
معرتفا بذنبه عفا عنه يف مقابل هد ّيتهّ .
وكل النّصارى
إذا ذهبوا لزيارته ولو سالطينهم يقبلون إبهام رجله
ثالث مرات حرمة له وتعظيام .وقبل خمسني سنة من
تاريخه وهو حاكم جسامين يف بلدة الروم وأطرافها
زيادة عىل حاكم ّية روحانية يف عامل النّصارىّ .إل أن
اإليطالية أعني جد اإليطالية املوجود اآلن كان أمريا
يف شامل الروم املس ّمى صوريا عمل املحاربة مع بابا
الروم هذا القسيس الكبري ومنعه من الحكم عىل
أهل األجسام وقبض منه الروم وصار يحكم عليه
وقلب حكومة الصوريا مع الروم وأسس حكومة
االيطالية وأعلن بنفسه أ ّنه سلطان اإليطالية وبابا
ال ّروم كان محصورا مع أتباعه يف دار مخزنه ّ
املسمة
واتيقان ويدّعي أ ّنه ال زال حاكام مدينة الروم والدّول
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الكاثوليكية ترسل إليه سفراء وحكومة اإليطالية
تصدق حاكم ّية روحانيته عىل عامل النصارى وال
تصدق حاكميته الجسامنية يف الروم .واآلن حاكم ّيته
الروحانية عىل فرقة الكاثوليكية مصدقة له عىل جميع
الدّول وحاكم ّية جسامن ّيته منحرصة يف دار مخزنه.
وإذا مات بابا ال ّروم هذا فال ّرهبان الكبار ينتخبون فيام
بينهم بابا الروم بتصديق الدّول الكاثوليكية املتقدمة.
القسم الثاين من الحكومات ّ
الشعية :الحكومة
ّ
الشعية اإلسالمية
الصالة
واضعها هو ال ّله تعاىل بواسطة النّبي عليه ّ
السنة وق ّوة
السالم ودستور ترشيع ّيتها الكتاب و ّ
و ّ
إجرائها واملحافظ عليها أمري املؤمنني والحاكم عىل
رب العاملني املأمور بطاعته يف القرآن املبني
عباد ّ
وسنّة نبيه الصادق األمني .قال تعاىل "يا أ ّيها الذين
آمنوا أطيعوا ال ّله وأطيعوا ال ّرسول وأويل األمر منكم".
ويكفيه رشفا حيث ُذكر مقرونا مع ال ّله ورسوله.
انضم إىل ذلك
وهذا عام يف مطلق األمراء .فكيف إذا ّ
الكون من بضعة خري األنام مح ّمد النبي بدر التّامم
السالم واال ّتصاف بكامل العدل
عليه أفضل ّ
الصالة و ّ
والدّين واملهارة يف العلم والتحرير ومن الزم املتّصف
مبا ذكر أن يكون مجتهدا عىل وفق الكتاب والسنة
مرتكبا ّ
ألخف الرضرين ملا صدر يف األ ّمة .وقال صىل
"السلطان ّ
ظل ال ّله يف األرض فمن
ال ّله عليه وس ّلم ّ
أكرمه أكرمه ال ّله ومن أهانه أهانه ال ّله" (أخرجه يف
الجامع الصغري) .وقال صىل ال ّله عليه وس ّلم "من أهان
سلطان ال ّله أذله ال ّله" (ذكره املناوي) .وقال صىل ال ّله
"السلطان ظل ال ّله يف األرض فمن ّ
غشه
عليه وس ّلم ّ
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ّ
ضل" (أخرجه الجامع الصغري) .وقال صىل ال ّله عليه
وس ّلم "من يطع األمري فقد أطاعني ومن يعص األمري
فقد عصاين" (أخرجه يف نوادر األصول)ّ .
وإناأمر ال ّله
ألن فيه ّ
ورسوله ّ
السلطان ّ
كل الخري
كل العباد بطاعة ّ
واملراد فيه تصان الدّماء ويحصل األمان يف ّ
كل البالد
وترد الواردات وتستقيم جميع الجهات .فعىل ّ
كل
املسلمني يف جميع البالد أن يعرفوا قدره ويطيعوا أمره
أل ّنه إذا كان العباد يطيعون ال ّله كام أمر ال ّله ورسوله
يلزمهم أن يطيعوا أمري املؤمنني العاقل العامل فيقوى
بسبب ذلك دين اإلسالم ويلزمهم أيضا أن يعرفوا
سبب انحطاطنا يف األمور الدّنيوية واضمحاللنا يف
السبب
أمور الحكومات والتفرقة بيننا وعدم ا ّتحادنا و ّ
املستقل لهذه الفتنة والتّفرقة الكائنة فينا هو الجهل
والعياذ بال ّله حتّى ّأن جهل بعض املفسدين من
جهلهم ويغوون عىل الحكومة ويض ّلونها فيكون
ذلك سببا يف خراب الدّين .وهذه الفتنة ليست
قارصة عىل املغرب بل عا ّمة يف ّ
كل بالدات اإلسالم.
ثم إن حركة الحكومات لشغل العباد متوقفة عىل
املال .فمن أجل هذا ّ
الشع الرشيف أمر النّاس بدفع
ما وجب عليهم إىل األمراء هذا الواجب مرضوب
عىل األفراد وعىل أموالهم وأمالكهم وذلك مثل العرش
والزكاة ويزاد عليها الكمرك لينتظم به بيت املال .وإذا
مل يف ذلك املقبوض ساغ له أن يقبض من رع ّيته ما
يكفيه برشط أن ال يكون أمرا فوق طاقته ووسعه.
وأ ّما الرضائب التي تطرح عىل العباد يف بالدات
اإلسالم فالنّاس يشتكون من كرثة ذلك والعذر لهم
حيث أ ّنهم أصابهم ذلك من جهلهم القائم بهم .ولو

كانت لهم خربة بالدّنيا وأحوالها والقوانني ال ّرومية
ما اشتكوا من ذلك بل يشكرون ال ّله ويحمدونه .أال
ترى أهل الهند أكرثهم مسلمون ومع ذلك يدفعون
كل سنة إىل حكومة النجليز بعد ّ
ّ
حط املصاريف
النجليزية ثالمثائة مليون لربة انجليزية وأهل مرص
يدفعون قريبا من سبعني مليونا لربة انجليزية أيضا
وأهل الجزائر يدفعون ّ
كل سنة لحكومة فرنسا
أكرث من ألفي مليون من الفرنك .فاعتربوا يا أويل
األبصار وانظروا ما يدفعه هؤالء املسلمون األحرار
إىل األجانب ّ
كل سنة جزاء لجهلهم وفتنتهم وأجرة
ملحكوميتهم وتفرقتهم .ثم ّإن بعض النّاس ال يح ّبون
األشياء ا ُملحدثة الجديدة ويقولون هذه بدع وال
يعرفون قوله ّ
صل ال ّله عليه وس ّلم "الحكمة ضالة
املؤمن يلتقطها حيث وجدها" .عىل ّأن قولهم هذه
بدع نشأ عنه رضر كبري يف عامل اإلسالم ومل يعلموا ّأن
آباءهم وأجدادهم كانوا قدوة يف العلوم والفنون
يف عرصهم وهل ال يعرفون مدارس بغداد وقرطبة
وإشبيلية أليس الع ّباسيون أعني لسان العرب برتاجمة
آثار ّ
كل حكامء اليونان .أليس أولو املغرب ابن رشد
الحكيم أليس أدبته مدرسة القرو ّيني واآلن تنويس
هناك مع ّأن آثاره الزال ُمقتدى بها يف مدارس الفنون
األرباوية وكتبه يف خزانة القرو ّيني وغريها اضمح ّلت
وصارت كالغبار مع أنها مز ّين بها مخازن الكتب
األرباوية .أليس يعرف علم ابن سينا والفارايب والغزايل
وعمر الخيام وفردوس الطويس وأرضابهم مع أن
قبورهم مندوسة وآثارهم مرتوكة يف بالدات اإلسالم.
فهل نحن أحسن من املسلمني األ ّولني أم نحن أعلم

منهم فرن ّد عليهم علومهم العرصية مبج ّرد قولهم هذه
بدع .أما ابن سينا والفارايب والغزايل فآثارهم تاج عىل
رؤوس األرباويني وأما عمر الخيام الحكيم ففلسفته
مدونة اليوم يف النجليز وأمريكة وفرنسا واألملان ويف
الوندريز خصوصا جمعيات علميات األكابر املسمى
باسم عمر الخيام .وأما فردوس الطويس فهيكله عظيم
من رخام بالوندريز منقوش أسفله كتابات تضمنت
مدائحه وأوصافه وآثاره .ونحن معارش املسلمني ال
نرفع إليهم رأسا ّ
وإنانشتغل بالعلوم الحدسيات
والخنطرات والرمليات والروحانيات وعلوم الجدول
والحرق والتّنجيم وما ماثل ذلك من الخرافات
السخيفة التي ال أصل لها قطعا ما هذا ّإل أساطري.
والحاصل أن سالمة اإلسالم منوطة ومتوقفة عىل درء
الفتنة ورفع الجهل يف ّ
كل البالدات اإلسالمية .وعليه
فيلزم جميع املسلمني أن يقلعوا عن فتنتهم وميتثلوا
السلطان العاقل العامل بقلبهم وقالبهم إىل أن
أوامر ّ
الصواب ويخرجهم من ظلامت
يد ّلهم عىل ما هو عني ّ
الجهل والفتنة إىل نور العلم والوفاق .فال ّله يحفظ
سيدنا ويرعاه ويحرسه بالعناية التامة وهو مواله.

الوزارة

وهي يف الحكومة ّ
الشعية اإلسالمية أرفع مقاما
ألن األمري يودع ّ
بعد أمري املؤمنني ّ
كل أمور الحكومة
بواسطتها وال يبارشها بنفسه .ثم ّإن الوزير يس ّمى
بأسامي عديدة و ّكلها تدل عىل علو مرتبته وأ ّنه ال
السلطنة واإلمارة.
مقام هناك أعىل منه وأرفع ّإل مقام ّ
فإ ّنه يس ّمى بالوزير الكبري ووزير الوزراء ووزير
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الصدر والوزير األعظم والصدر األعظم والدّستور
املعظم واملشري ّ
املفخم واملنظم ألمور العامل واملد ّبر
للسلطنة
ألمور الجمهور بفكره ال ّثاقب واملؤيد ّ
واإلجالل واملم ّهد بنيان الدّولة واإلقبال .وليست
هذه األسامء مبحدثة بل ّ
كل وزراء اإلسالم يس ّمون
بهذه األسامء من زمن الع ّباسيني ووظيفته املشورة
للسلطان والواسطة بينه وبني ال ّرعية واملوزع
ّ
الخاصة ّ
والقاسم العدل واإلحسان الصادرين عن حرضة
السلطان .ومن أوصافه ال ّرأفة وال ّرحمة عىل ال ّرعية
ّ
السلطان عليها والدّاللة حسب االستطاعة
إذا غضب ّ
باملكافآت و[ ]...التّام مع األدب ّ
اللئق مبنصبه .ومن
أوصافه أيضا أن يكون واسع األخالق كريم األعراف
واسع النّظر ملني األثر وعنوانه صاحب الفخامة
السلطان عن أحوال ال ّرعية.
والدّولة .وهو مسؤول إىل ّ

الحجابة

ويليه يف املرتبة الحاجب أل ّنه ّ
مطلع عىل بعض األمور
املخصوصة ّ
السلطان ويس ّمى
مم يتع ّلق بحريم ّ
السلطان ومشري املابني
الحاجب والحافظ لحريم ّ
السلطان وصاحب
أعني ما بني املخزن ودار حريم ّ
بالسلطان.
ال ّركاب وصاحب الكيس املخصوص ّ

الوزارة الحربية

ويليهام يف املرتبة وزير الحرب املس ّمى بوزير الحرب ّية
وناظر الحرب ّية ّ
وبعلف العسكر وقايض العسكر
20
ووزير الجنك 19وسبه ساالر عسكر رسدار اكرام
ورئيس العسكر أل ّنه يعني قوادهم ويسمع شكاياتهم
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السلطان عن
ويرفع لهم ُموناتهم .وهو مسؤول إىل ّ
قواده الذي نصبهم هو بنفسه .ومن قديم الزّمان
أعني من زمن العباسيني واألتراك والفرس والهند
وغريهم مرتبته أعىل املراتب بعد مرتبة الوزير الكبري.

باقي الوزارات

السلطان واملعتمدون
وأ ّما عموم الوزراء فهم أمناء ّ
عليهم ومن ّ
السلطان
اللزم لهم كونهم كامتني ألرسار ّ
رسه الخاص إليهم وأن يحكموا عىل ال ّرعية
أل ّنه يفيش ّ
بالعدل واإلحسان ّ
بالسلطان
ألن جورهم إهانة ّ
وخيانة يف الدّين ونقيصة يف ح ّقهم ّ
ألن األهايل وديعة
السلطان.
إىل الوزراء من أجل رؤية أمورهم من أول ّ
وأول من أحدث الوزارة يف اإلسالم الدّولة األموية.
والحاصل ّأن ّ
كل مصالح جمعية البرش مسلمني
كانوا ونصارى وغريهم يف الدّنيا تدور عىل هذه
األصول شامال وجنوبا رشقا وغربا فتمسكوا أ ّيها
املؤمنون بحبل أمري املؤمنني العامل العاقل .واعتصموا
السلطان الفاضل الكامل .فإ ّنه كان
بجناب هذا ّ
يف الدّنيا تسعون حكومة رشعية إسالمية قبل مائة
سنة ومل يبق منها اآلن خالصا ّإل الحكومة املغربية.
فال ّله يحفظه وأهله من اآلفات ويكلؤه من جميع
العاهات ويحرسه بالعنايات اإللهية ويش ّد عضده
بجاه خري الرب ّية وحسن إدارة س ّيدنا ومتش ّيته كافية
السبب املوصل
يف اإلسالم سالمة املغرب وأهله فإ ّنه ّ
إىل االستقامة يف الدّنيا واآلخرة .وأعني به س ّيدنا
اإلمام الواحد يف الع ّز وعل ّو املقام من اختاره ال ّله
لترصيف األنام وحمل راية اإلسالم األسد الكمي

وال ّليث املنصور ذا النرص املؤزر وال ّلواء املنشور الهزبر
الشجاع البطل املقدام ذا الباع ّ
الرضغام ّ
الطويل يف
العلوم عموما وخصوصا حتّى كان فيها اليتيمة وغريه
من امللوك فصوصا من ألقيت إليه املعاين قيادها من
السلطان موالنا عبد
السلطان بن ّ
غري زمام وال رسن ّ
ّ
ّ
الحفيظ بن موالنا الحسن خلد الله يف الخريات مآثره
وأ ّيد بالتّوفيق أوامره وأرشده ال ّله يف ّ
كل األعامل ملا
يحبه ويرضاه يف الحال واملآل وال زالت الدّنيا مرشقة

بكوكب سعده حاملة لرايات مجده ناطقة بال ّثناء
عىل األشباه غ ّرة حسن األ ّيام وال ّليايل وال فتئ الع ّز
فخيام بناديه واليمن يراوحه ويغاديه وال برحت
أ ّيامه مواسم ثغور ب ّرها بواسم ال ّله و ّيل ذلك والقادر
عىل توفيقه لسلوك هاتيك والحمد ل ّله رب العاملني.
وكان الفراغ من [ ]...نسخه يوم االثنني  11القعدة
سنة .211328

 19وزير الحرب.
 20قائد الجيش.
 14 21نونرب .1910
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معاهدة الحماية
()1912

بعد أن تعدّت عىل حدود املغرب الرشقية طيلة النصف الثاين من القرن
التّاسع عرش بدأت فرنسا عمل ّية احتالل البالد الفعلية سنة  1907بعد أن
س ّوت أمورها مع القوى االستعامرية األخرى .تسارعت األحداث بشكل
السلطان عبد الحفيظ بحكومة باريس
ملحوظ سنة  1911إثر استنجاد ّ
خصيصا ملحاربة التّوغل
للحفاظ عىل ملكه وهو الحاكم الذي بويع ّ
االستعامري يف إطار الجهاد .إلضفاء ّ
الشعية عىل وضعها يف املغرب
السلطان عىل توقيع معاهدة الحامية يف  30مارس سنة
أرغمت فرنسا ّ
 .1912خ ّولت هذه املعاهدة التي ستبقى سارية املفعول إىل غاية  2مارس
السلطات إلدارة البلد قصد تأمينه وتحديثه
 1956ملم ّثيل الجمهورية كا ّفة ّ
السلطانية .تكمن أه ّم ّية
رغم حفاظها عىل النّظام القائم السيام املؤسسة ّ
هذه الوثيقة يف كونها تضع اللبنة األوىل لنظام ُسلطوي جديد يف املغرب
مكون من طبقتني :األوىل تقوم عىل املؤسسات والعالقات التقليدية
(املخزن) والثانية ترتكز عىل آليات الحكم والسيطرة الحديثة (الدّولة).
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النص :
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الحمد ل ّله وحده
السلطان
ّإن دولة الجمهورية الفرنسو ّية ودولة جاللة ّ
الرشيفة بناء عىل مالهام من االهتامم بتأسيس
السكينة الدّاخلية وال ّراحة
نظام مضبوط مبني عىل ّ
العمومية يسوغ به إدخال اإلصالحات وإثبات
النّرش االقتصادي باملغرب قد ا ّتفقتا عىل ما سيذكر:
● الفصل ّ : 1إن دولة الجمهورية الفرنسوية
السلطان قد ا ّتفقتا عىل تأسيس نظام جديد
وجاللة ّ
باملغرب مشتمل عىل اإلصالحات اإلدارية والعدلية
والتعليمية واالقتصادية واملالية والعسكرية التي ترى
الدّولة الفرنسوية إدخالها نافعا باإليالة املغربية.
السلطان ورشفه
وهذا النّظام يكون يحرتم حرمة جاللة ّ
العادي وكذلك الحالة الدّينية وتأسيسها والشعائر
اإلسالمية وخصوصا تأسيسات األحباس كام يكون هذا
النّظام محتويا عىل تنظيم مخزن رشيف مضبوط.
دولة الجمهورية تتفاوض مع الدّولة االصبنيولية يف
شأن املصالح الناشئة لهذه الدّولة من حالتها الجغرافية
بالساحل املغريب.
ومستعمراتها األرضية الكائنة ّ
كامأنمدينةطنجةتبقىعىلحالتهاالخصوصيةاملعرتف
لها بها والتي من مقتضاها يتأسس نظامها البلدي.
السلطان يساعد من اآلن
● الفصل  : 2جاللة ّ
عىل االحتالالت العسكرية باإليالة املغربية التي
تراها الدّولة واجبة الستتباب السكينة والتأمني عىل
املعامالت التجارية وذلك بعد تقديم اإلعالم للمخزن
الرشيف .كام يساعد عىل أن الدّولة الفرنسوية

تقوم بعمل الحراسة ب ًّرا وكذلك بح ًرا باملياه املغربية.
● الفصل  : 3دولة الجمهورية تتع ّهد بإعطائها
السلطان اإلعانة املستم ّرة ض ّد ّ
ميس
كل خطر ّ
لجاللة ّ
بذاته ّ
الشيفة أو بكريس مملكته أو ينشأ عنه اضطراب
بإيالته وهذه اإلعانة تعطى ً
أيضا لو ّيل العهد وملن يخلفه.
● الفصل ّ : 4إن الوسائل التي يتوقف
عليها نظام الحامية الجديد تربز عىل يد جاللة
السلطان وعىل يد الوالة ال ّذين لهم التفويض
ّ
من الجانب الرشيف وذلك مبعروض من الدّولة
الفرنسوية وهذا العمل يكون جار ًيا أيضا يف
الضوابط الجديدة والتغريات يف الضوابط املوجودة.
عي الدّولة الفرنسوية
● الفصل ُ : 5ت ّ
مندوبا مقيام عاما يكون نائبا عنها لدى جاللة
السلطان ومستودعا لتفويضاتها باملغرب كام
ّ
يكون يسهر عىل القيام بإنجاز هذا الوفق.
يكون املندوب املقيم العام هو الواسطة الوحيد بني
السلطان ونواب األجانب كام يكون الواسطة
جاللة ّ
ً
أيضا يف املصارفة التي لهؤالء ال ّنواب مع الدّولة املغربية.
املندوب املقيم العام يكون مك ّلفا بسائر املسائل
املتعلقة باألجانب يف اإليالة الرشيفة ويكون له
التّفويض باملصادقة واإلبراز يف اسم الدّولة الفرنسوية
السلطان.
لجميع القوانني الصادرة من جاللة ّ
السياسيون والقنصوليون
● الفصل  : 6ن ّواب فرنسا ّ
يكونون هم النائبون عن املخزن واملك ّلفون
بحامية ال ّرعايا ومصالح املغرب باألقطار األجنبية.
السلطان يتع ّهد بعدم عقد أيّ وفق كان له معنى
جاللة ّ

 22أصل هذه الوثيقة محفوظ يف مديرية الوثائق امللكية يف الرباط.
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دويل من غري موافقة دولة الجمهورية الفرنسوية.
● الفصل  : 7دولة فرنسة والدّولة الرشيفة
تتأمالن فيام بعد باتفاق معا يف تأسيس أصول
شاملة لنصب نظام مايل يسوغ به ضامنة ما
يتعهد به بيت املال الرشيف وقبض محصوالت
اإليالة عىل وجه منظم وذلك مع احرتام الحقوق
املخولة لحملة سهام السلفات املغربية العمومية.
السلطان بأن ال يعقد
● الفصل  : 8يتعهد جاللة ّ
يف املستقبل إما رأسا وإما بواسطة أي سلف كان
عموميا أو خصوص ًيا أو مينح بأي صفة كانت باختصاص

 23عرب هذه املعاهدة ّ
كل من عبد القادر بن غربيط ولوسيان لويس ْبالن.
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من االختصاصات من غري موافقة الدّولة الفرنسوية.
● الفصل  : 9هذا الوفق يقدّم ملصادقة
ونص املصادقة
دولة الجمهورية الفرنسوية
ّ
السلطان يف أقرب وقت ممكن.
يدفع لجاللة ّ
ومبقتىض ما ّ
سطر أعاله ح ّرر الفريقان هذا الوفق
وختم عليه بختمهام بعاصمة فاس يوم  30مارس
سنة 1912م املوافق  11ربيع الثاين عام .231330
السلطان عبد الحفيظ
خاتم وتوقيع ّ
خاتم وتوقيع أوجني رينو

مطالب الشعب المغربي
()1934

وفاء بالتزامها ا ّتجاه ّ
قسمت باريس املغرب إىل ثالث مناطق نفوذ :األوىل يف ّ
الشامل والجنوب
كل من مدريد ولندن ّ
وتخضع إلسبانيا والثانية تشمل طنجة وأحوازها وتخضع لإلرشاف الدّويل أ ّما الثالثة فتحوي باقي املغرب وتخضع
السياسية كان عىل القوى االستعامرية ان تسيطر فعل ّيا عىل مناطق
مبارشة لفرنسا .بعد هذه التّسوية القانونية و ّ
نفوذها .وما كان ذلك ممكنا ّإل باستعامل الق ّوة .لذلك ّتم إطالق حمالت عسكرية عىل نطاق واسع ُسم ّيت
مجازا بالتهدئة .مل تكن هذه العمل ّيات مج ّرد نزهة أل ّنها القت مقاومة عنيفة من قبل الس ّكان املح ّليني الذين
تج ّمعوا حول شخصيات ج ّذابة .رغم صعوبة امله ّمة مت ّكنت القوى الغازية بفضل التّفوق التّقني و ّ
التتيب املحكم
والتّنظيم العقالين والدّعاية الف ّعالة من التّغلب عىل ّ
كل أشكال املقاومة التقليدية وإحكام القبضة عىل البالد يف
السلطات االستعامرية السيام فرنسا إحداث بنية تحتية عرصية
بداية ال ّثالثينات .مبوازاة الحمالت العسكر ّية بارشت ّ
وتحديث عدّة قطاعات لتسهيل استغالل موارد املغرب .كان لهذا العمل األثر الواضح عىل املجتمع املغريب الذي
السياسية ابتداء من العرشينات .فقد انترش
أخذ ّ
يتغي شيئا فشيئا خصوصا يف املدن التي استولت عىل زمام املبادرة ّ
الصحافة
الوعي الوطني مبعناه الحديث بني شباب عدّة مدن مغربية كال ّرباط وسال وفاس وتطوان بفضل التّعليم و ّ
ّ
مستهل الثالثينات لتتح ّول
واألند ّية األدب ّية والفرق املرسحية والتّجمعات الرياضية .لكن هذا الوعي مل يتبلور ّإل يف
يبي ذلك دفرت مطالب ّ
الشعب
املبادرات الفردية واملحلية تدريجيا إىل حركة وطنية ذات مطالب إصالحية كام ّ
املغريب الذي ّ
السياسيني الفرنسيني املتعاطفني مع القضية
حضته الكتلة العاملة الوطنية مبساعدة بعض املثقفني و ّ
السلطان مح ّمد بن يوسف ( )1961-1927سنة  .1934بعد فذلكة تاريخية
الوطنية قبل تقدميه إىل سلطات الحامية و ّ
يدافع فيها املح ّررون عن قدم الدّولة املغربية واستمراريتها يقرتح هؤالء حزمة من اإلصالحات تشمل معظم مرافق
ومؤسساتها الهدف منها إجبار فرنسا عىل توسيع نطاق التحديث وتعميم ال ُبنى التّحتية وإرشاك املغاربة
الدّولة ّ
يف تسيري البالد احرتاما لروح معاهدة الحامية التي ال تخ ّول لها رصاحة حكم املغرب مبارشة واالستئثار بخرياته.
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النص :
25

بسم ال ّله ال ّرحامن ال ّرحيم

مقدمة

بقي املغرب األقىص منذ القرن الثاين ل ّلهجرة وال ّثامن
للميالد دولة مستق ّلة عن سواها من الدّول اإلسالمية
وغريها وحتّى عن الخالفة اإلسالمية نفسها .وقد حافظ
عىل حريته خالل القرن التاسع عرش رغ ًام ّ
عم كان ُيحدق
به من األخطار بسبب وضعيته الجغرافية وعن مطامع
الدّول االستعامرية التي ما فتئت بعد أن اكتسحت
القسم األعظم من البالد اإلسالمية تحوك الدّسائس
وتد ّبر املؤامرات لبسط نفوذها عىل اململكة الرشيفة
رغبة يف تعزيز سيادتها الخارجية واستغالل خريات البالد.
وبال ّرغم ّ
عم كان ينقص املغرب األقىص من وجهتي
التّجهيز املادي الجديد والتّقدم العلمي العرصي فقد
استطاع أن يدافع عن كيانه ويحمي مصريه بفضل
جهود ملكه الف ّذ موالنا الحسن (ر َّوح ال ّله روحه) ذلك
امللك الذي ّ
وطد األمن يف داخلية البالد وأوفد البعثات
العلمية للجامعات األوربية قصد إعداد الخرباء الفنّيني
و ّ
املوظفني األكفاء الذين يستطيعون القيام بخدمة
متس حاجتها إليها .وقد
الدّولة وإجراء التّنظيامت التي ّ
رشع أيضا يف تنظيم الجيش املغريب وذلك باستخدام
مدر ّبني من مختلف األجناس كام أخذ يف تكوين أسطول
حريب برشاء بعض البوارج من الدّول .أ ّما سياسته
الخارجية فلم تكن ّ
أقل أه ّمية من التّنظيم الدّاخيل
فقد فتح باب املفاوضة مع الدّول ذات االمتيازات قصد
االتفاق عىل نظام جديد ال يتناىف وسيادة املغرب وال
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يعرقل أعامل الحكومة ويؤدّي شيئا فشيئا إىل إلغاء
االمتيازات األجنبية مع إعطاء ّ
الضامنات الكافية لحفظ
ما هو مرشوع من مصالح رعايا الدّول األجنبية النازلني
باملغرب .ولكن املنون حالت بينه وبني تتميم أعامله
اإلصالحية وهكذا حرم املغرب من مثرات الجهود التي
بذلها هذا امللك العظيم .فجاءت بعد موته فرتة كرثت
فيها املؤامرات األجنبية وضعفت فيها شوكة الحكومة
املغربية حتّى أصبحت هدفا ملطامع الدّول املتنافسة
يف شأن مصري املغرب .فالتجأت بحكم تلك ّ
الظروف
القاسية إىل القروض الخارجية ثم تضعضع نفوذها يف
كثري من الجهات ونشأ عن ذلك ك ّله اضطراب داخيل أدّى
إىل ّ
تدخل األجنبي يف شؤون الدّولة وفرض معاهدات
عىل الدّولة الرشيفة كمعاهدة الحامية سنة .1912
قبل سلطان املغرب سابقا موالي عبد الحفيظ يف هذه
املعاهدة أن يسند وزارة خارجية الدّولة املغربية إىل
سفري الدّولة الحامية ووساطته يف سائر املعاهدات التي
يروم عقدها مع الدّول األجنبية ومشورته يف املخابرات
املتعلقة بالقروض التي قد تحتاج إليها اململكة.
وقد كفلت هذه املعاهدة كفالة رصيحة سيادة
امللك ببسط حكمه عىل سائر أصقاع اململكة
واملحافظة عىل الرتاب املغريب وحامية حقوق األ ّمة
ومصالحها فجاءت معاهدة الحامية بتأكيد ما
تضمنته املعاهدات السالفة من التزامات وضامنات
وهكذا فرض نظام الحامية الحديث عىل الدّولة
الحامية تدريب الحكومة املغربية ومساعدتها حسب
ما يقتضيه منطوق املعاهدة ومفهومهاّ :
كل ذلك
من أجل إجراء اإلصالحات التي تحتاج إليها البالد.

ومعنى هذا ّأن سلطان املغرب كان يرى يف الحامية
زيادة عىل ما تقتضيه رصاحة أداة لتوقيف الدّسائس
واملكايد التي ظ ّلت األيدي األجنبية تتسابق لحوكها
قصد خلق الفتنة وإثارة ّ
الشعب وكان يرى فيها سبيال
لل ّراحة و ّ
الطأمنينة ّ
اللزمني لتدبري امللك وتحسني
العمران ومساعدة مثينة من دولة قامت عىل تراث
الثورة الفرنسية ومبادئ حقوق اإلنسان األمر الذي من
شأنه أن يساعد املغرب عىل العودة إىل الحياة النشيطة
الضورية وفق ّ
القوية محتفظا بشخصياته ّ
الضامنات
الدّولية كأ ّمة لها منزلتها ومكانتها يف هذا الوجود.
وقد حقّ للمغرب أن ينتظر من تنفيذ هذه املعاهدة
من تدشني عهد جديد من تاريخه املجيد إذ مل
هم للدّولة سوى تنظيم داخليتها ورفع
يبق من ّ
مستوى ّ
الشعب من النّاحيتني الفكرية واملادية.
م ّرت اثنان وعرشون سنة عىل إمضاء
معاهدة الحامية فهل بلغنا أمنيتنا منها؟
لقد أسدل األمن عىل سائر أطراف اململكة وانرشح
املغاربة انرشاحا ال يكدّره ّإل ذكرى الوقائع املؤملة وما
أريق فيها من الدّماء ويزيد هذه ال ّذكرى مرارة ما يراه
السامية
السياسية ّ
املغريب مفقوداً أو مداساً من الوسائل ّ
التي كان يف استطاعة اإلدارة اتباعها يف كثري من األحيان
والتي لو اتبعتها لحقنت بها كثرياً من الدماء وما يراه
أيضا من األنظمة االستثنائية واملعامالت ّ
الشاذة التي
خاصة بأ ّمته والتي تس ّبب االستياء العام.
ال زالت ّ
وقد خطى املغرب خطا واسعة يف سبيل تجهيزه تجهيزا
عرصيا بتخطيط ّ
السكك الحديدية وتشييد
الطرق وم ّد ّ

البنايات اإلدارية فاملغاربة ينرشحون لهذا التجهيز
ويعرتفون مبجهودات الحامية يف سبيله وإن كانوا
السري بحكمة يف وضع برنامج
ينتقدون من جهة عدم ّ
هذا التجهيز وسلوك سياسة جبائية نشطة مع اإلفراط
يف فرض القروض الباهظة عىل الدّولة واأل ّمة ويالحظون
باألخص
من جهة أخرى أن فائدة هذا التجهيز عادت
ّ
عىل االستعامر وعىل ّ
الشكات ال ّرأساملية يف الوقت الذي
مل يستفد منه أبناء البالد ّإل بطريق غري مبارش ويف نفس
الوقت ينتقدون عىل اإلدارة إغفالها أثناء التجهيز املادي
ترقية ّ
الشعب املغريب من الوجهة العلمية ورفع مستواه
الفكري إىل الدّرجة التي تتناسب مع تضحياته ورغباته.
يرى املغاربة ّأن اتباع اإلدارة لسياسة االمتيازات
العنرصية هو الذي جعلها تهمل وسائل ترقيتهم يف
الوقت الذي تكفل فيه للنزالة األوربية ّ
كل وسائل
ال ّراحة والسعادة فش ّيدت لها املدارس واملستشفيات
وأسست لها املجالس وفتحت لها الهيآت
واملحاكم ّ
اإلدارية وبذلت لها املساعدات وضمنت لها مصالحها
املادية وحقوقها املدنية وحر ّيتها ّ
الشخصية حتّى
أصبحت العنرص املمتاز املختار يف البالد املغربية.
مل تفرض معاهدة الحامية عىل الدّولة الحامية بسط
األمن يف البالد وتجهيزها العرصي من أجل األجانب
ومل يقبلها املغرب ملعاهدة استعامر واستغالل يف
سبيل الجالية األوربية ولكنّها ّأسست عىل مبدأ تنظيم
املغرب من الناحية املادية والعلمية بكيفية تضمن
ُرقي األ ّمة الحقيقي وتعزّز أركان الدّولة املغربية فهل
رعت الحامية تع ّهداتها أو حافظت عىل مصالحنا
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وحقوقنا يف التّرشيع ويف التّنظيامت اإلدارية؟
ال نقول إن اإلدارة مل تقم بعمل ما لفائدة املغاربة فإنهم
استفادوا بطريق غري مبارش من األعامل التي قصد
بها غريهم كام استفادوا بطريق مبارش من األعامل
التي جعلت من أجلهم كبناء بعض املستشفيات
املؤسسات املختلفة.
وبعض املدارس وإحداث بعض ّ
مقصين يف البيان إذا قلنا ّإن العمل الذي
ولكن ال نكون ّ
قامت به اإلدارة من أجل املغاربة ال يكاد ُيذكر إذا قسناه
مبا كان يجب أو يكون نظرا لتع ّهدات الدّولة الحامية
وقابلناه مبا فرض عىل املغاربة من رضائب وتكاليف وما
أضاعوه من أرض وثروة وما خرسوه من جاه وسيادة.
السهل
عىل أ ّننا يف مالحظاتنا نعرتف بأ ّنه مل يكن من ّ
إصالح ّ
كل األنظمة العتيقة يف ظرف اثني وعرشين سنة
ولهذا ال نطالب الحكومة ّإل مبا كان واجبا عليها أن
تفعله خصوصا ونحن نرى ما قامت به من األعامل يف
سبيل الجالية األوربية .أمل يكن يف استطاعة الحكومة
عىل ّ
األقل وضع برنامج لسياستها العا ّمة واإلصالحات
الها ّمة و ّ
الشوع يف تنفيذه وإعداد ال ّرجال له؟ ففي
ميدان العدلية مثال والعدالة أقدس حقوق البرش
مل تجد الحامية سنة  1912بقطع النظر عن املحاكم
يصح
القنصلية أثر ملحاكم فرنسية وال لعدلية فرنسية ّ
أن يطلق عليها هذا االسم ومل تلبث أن ش ّيدت البنيات
الشاهقة وأن نظمتها تنظيام يغار منه رجال القضاء
وخصصت للمواطنني فيها املر ّتبات
بفرسنا نفسها ّ
العالية والتّعويضات الكثرية ّ
كل ذلك من ميزانية الدّولة
املغربية فامذا فعلت الحامية فيام يرجع للعدلية
املغربية وقد وجدتها قامئة الذات يتحاكم إليها ماليني
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من املغاربة واألجانب أنفسهم يف كثري من القضايا؟
ّإن العدلية املغربية ال تزال إىل اليوم عىل هامش
امليزانية العا ّمة فالقواد والقضاة ال يتقاضون
أجورا ثابتة وليست لهم أنظمة وال ضامنات.
ّإن العدلية املغربية ال تزال فاقدة ّ
لكل نظام من ناحية
السيطرة ومن ناحية التّنفيذ
التّرشيع ومن ناحية ّ
إن القواد والقضاة الزالوا يحكمون بأبواب دورهم
وكثريا ما يكرتون املحاكم من مالهم ويسجنون يف
األروية مع البهائم يف املدن ويف املطامري يف البادية.
السلطات القضائية والتنفيذية واإلدارية
ّإن ّ
كثرياً ما تجتمع يف يد الشخص الواحد وكثريا ما
تختاره اإلدارة من بني األ ّميني الذين يجهلون
ّ
كل يشء عن القضاء وعن التنفيذ وعن اإلدارة.
أمل يكن يف استطاعة اإلدارة عدم
توظيف األ ّميني يف منصب القضاء؟
وهال استطاعت إعداد قضاة وق ّواد املستقبل
مثل ما هو ّ
الشأن يف جميع الدّول مع وضع
برنامج إصالح العدلية املغربية وتأسيس محاكم
عرصية تقوم بتنفيذه عىل سبيل التّدريج.
يصح
إن ما ذكرناه عن العدليتني الفرنسية واملغربية ّ
أن نعيده يف باقي األعامل اإلدارية كالتّعليم واالقتصاد
يبي بجالء
الصحة واإلسعاف والعمل وغري ذلك وهذا ّ
و ّ
كيف تسود يف البالد سياسة االمتيازات العنرصية
ويغفل جانب س ّكان البالد األصل ّيني رغم ما يجب أن
يكون لهم من الحقوق كمغاربة وكأغلبية ساحقة يف
هذه البالد مل تكتف اإلدارة بتمييز العنرص األوريب عىل
املغريب بل أرادت اتباع سياسة التّفرقة بني املغاربة

أنفسهم فأحدثت أنظمة شاذة كالنّظام املبني عىل
السياسة الرببرية لتوجيه األكرثية العظمى يف األ ّمة
املغربية نحو ال ّثقافة الفرنسية والقضاء الفرنيس
وملقاومة اإلسالم وال ّثقافة العربية ووحدة القضاء
السلطان.
املغريب وسلطته الرشيفة ونفوذ جاللة ّ
وقد تي ّقن املغاربة أن السياسة الرببرية سياسة إدماج
السياسة العا ّمة املتبعة يف
وأ ّنها مظهر من مظاهر ّ
البالد :أي سياسة الحكم املبارش املنايف متام املنافاة
ملعاهدة الحامية التي تقيض ّ
بأن الحكم للمغرب
وحده وأن ليس للدّولة الحامية سوى حقّ املراقبة
وواجب املساعدةّ .إن عدم اهتامم والة الحامية
بإدخال اإلصالحات الالزمة عىل النظم القدمية
وإيثارهم الجالية األوربية عىل س ّكان البالد األصليني
بخريات البالد وا ّتباعهم سياسة اإلدماج وطريق
الحكم املبارش جهارا وخفيةّ :
كل ذلك أصبح شديد
الوطأة عىل املغاربة وأحدثت اضطرابا عاما يف األفكار
واستياء عميقا يف جميع األوساط وقد وقعت أثناء
السنني األربعة األخرية مظاهرات واحتجاجات شديدة
السلطان ولوالة الحامية ولرجال
ورفعت لجاللة ّ
الحكومة الفرنسية عرشات من العرائض ومئات من
الربقيات وكتبت يف الداخل والخارج أسفار من األبحاث
واملقاالت قصد التعريف باألمر ورغبة يف تحسني الحال.
وقد كانت األ ّمة املغربية متضامنة شيوخا وشبابا
ترصفات اإلدارة ومع
يف حركة احتجاجاتها عىل ّ
الساهرين عىل مصالحها
كتلة عاملة من أبنائها ّ
فربهنت يف مختلف املناسبات عىل شديد ارتباطها
بهم وعظيم ثقتها فيهم وتحبيذها ّ
لخطتهم.

وقد أصبح مدى هذه الحركة املنترشة يف ّ
كل أنحاء
البالد املغربية معروفا لدى ّ
كل النّاس وملموسا
باألخص يف ال ّدوائر التي يرجع إليها النّظر يف شؤون
ّ
هذه البالد واعرتف كثريون من رؤساء اإلدارة ّ
بأن
أغالطا كثرية قد وقعت يف تطبيق نظام الحامية ح ّولتها
عن الغاية التي وضعت من أجلها فخاب أمل الذين
كانوا يرون فيها املساعدة واملدد وشعروا بوجوب
العودة إىل العمل من جديد وتدشني الحامية للم ّرة
األوىل باملعنى الذي يتّفق ومصلحة املحم ّيني وحينئذ
فقد أصبح واجبا عىل األ ّمة التي طاملا انتظرت تغيري
الحالة الحارضة أن تعرف الحكومة بكيفية بينة
اإلصالحات التي يجب تحقيقها لتحسني حالتها العا ّمة.
وقد استخلصت الكتلة العاملة املغربية التي
تضم النّخبة املجاهدة يف البالد هذه املطالب
ّ
بالسياسة املنتقدة
املحتوية عىل تعريف ضمني ّ
والتّرصف االستثنايئ من مجموعة العرائض
الشكايات واملطالب الجزئية التي رفعها ّ
و ّ
الشعب
السلطان وللحكومة.
يف أوقات مختلفة لجاللة ّ
وقبل إعطائها صيغتها النّهائية عملت عىل اال ّتصال
مبختلف طبقات هذه األ ّمة يف حوارضها وبواديها
وهكذا استطاعت أن تدرس نفسية ّ
الشعب وأن تعرف
الفكر العام معرفة كاملة وعالوة عىل ذلك فقد وردت
املاسة
عليها شتّى ال ّرسائل يف اإلعراب عن حاجة البالد ّ
إىل نظام صالح يحفظ حقوق املغاربة ومصالحهم أ ّمة
وأفرادا ويسري بهم يف رصاط التقدم املستقيم وقد
حرصت الكتلة عند وضع هذه املطالب عىل إيجاد
حلول للمشكالت الحارضة يتيرس معها تحسني العالئق
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بني مختلف العنارص ا ُملتساكنة يف البالد وتضمن
للجميع مصالحهم واملحافظة عىل حقوقهم املرشوعة
ضمن األوفاق الدّولية وطبقا للحامية كام تقتضيها
املعاهدات وتسمح بها يف حدود القانون الدّويل.
وقد وجدت أثناء تهيئة هذه املطالب ّأن قسام
من اإلصالحات التي تتوق إليها األ ّمة قد وضع لها
ترشيع منذ زمن بعيد فهي ال تطالب بأكرث من
تطبيق ذلك التّرشيع عىل املغاربة إذ كثريا ما يقرص
تطبيقه عىل الجالية األوربية مثال ذلك التّرشيع
الخاص بالعمل والحالة املدنية والحريات الشخصية.
ّ
عىل ّأن القسم األعظم من حاجات األ ّمة املغربية قد
أغفلهالتّرشيعاملغريبفالكتلةالعاملةاملغربيةتطالب
بوضع ترشيع له يريض البالد وا ّتباع ّ
خطة رشيدة يف
تطبيقه ومن هذا القبيل إصالحات سهل تناولها ميكن
للحكومة تحقيقها يف الحني مثال ذلك ما يرجع للتعليم
الصناع الصغار
والسياسة االقتصادية وإلعانة الفالحني و ّ
وهناك إصالحات ال ميكن تحقيقها بر ّمتها دفعة
واحدة فيجب عىل أيّ حال قبول نظامها املقرتح
و ّ
الشوع فيه من سلوك التّدريج يف إنجازها مثال ذلك
إصالح العدلية املغربية فهو يقتيض تنظيم املحاكم
بكيفية عرصية وتقسيمها إىل درجات وهذا يقتيض
إعداد موظفي القضاء .األمر الذي ال يتيرس يف زمن
قصري فالواجب يف مثل هذا الحال ّ
الشوع يف إعداد
ّ
املوظفني القضائيني مع اتخاذ تدابري مؤقتة لضامنة
حقوق املتداعني وجعل ح ّد حاسم ّ
للظلم والتّعدي.
املعجل
ومهام يكن من األمر فيام يرجع لتحقيقها ّ
املؤجل فاملطالب التي نقدّمها اليوم ك ّلها رضورية
أو ّ
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وأ ّنها أضمن وسيلة لرقي األ ّمة وتحقيق أمانيها.
هذا وإ ّننا مل نكن يف هذه املطالب حريصني عىل يشء
حرصنا عىل التّوفيق بني رغبات ّ
الشعب الحقيقة
ومصالحه الثابتة من جهة واألوفاق واملعاهدات التي
يراعيها جاللة امللك املفدّى من جهة أخرى مع االقتصار
عىل ما هو يف الواقع رضوري للمغرب يف طوره الحايل.
وعىس أن يكون برنامجنا هذا برهانا للحكومة
عىل حسن الغاية التي ترمي إليها حركتنا وعىل
ّأن ما نتمنّاه هو أن تتو ّفق الحكومة لسلوك
سياسة رشيدة تصلح ما أفسدته الغلطات
السابقة وتعيد لأل ّمة الثقة يف حسن نوايا الحامية.
ّ
ونحن ال نشك يف ّأن تلبية هذه املطالب تضمن
ّ
كل ذلك وتخطو باملغرب خطوة واسعة إىل
ال ّرقي يف ّ
ظل جاللة موالنا امللك سيدي مح ّمد
بن يوسف نرصه ال ّله كام أنها تجعل مه ّمة فرنسا
باملغرب محسوسة يف الواقع مرشفة للدّولة
الفرنسية تستحقّ من أجلها االعرتاف بالجميل
السالم.
ّ
وتسجلها األجيال القادمة لها خري تسجيل و ّ

 -1اإلصالحات السياسية
 .1التنظيم اإلداري :
مبادئ عا ّمة

 .1بناء النّظام اإلداري عىل أساس املعاهدات
الدّولية وخصوصا معاهدة الحامية طبقا لنصوصها
الصيحة ومعنى الحامية القانوين املحدود.
ّ
ّ
 .2إلغاء كل التّرشيعات واملؤسسات التي أحدثت
منذ إعالن الحامية عىل أساس "اإلدارة املبارشة".

وكفالة اإلقامة العا ّمة لسائر املصالح الفرنسية يف
املغرب بالوسائل اإلدارية.
السلطان يف ّ
كل االجتامعات ال ّرسمية
 .3متثيل جاللة ّ
بحضور من يختاره من أعضاء حكومته.
 .4العدول عن سياسة االمتيازات العنرصية يف
التّرشيع واإلدارة.
السامح بانتقاص الحدود املغربية وبسط
 .5عدم ّ
السلطة املخزنية يف سائر أطراف اململكة.
ّ
 .6جعل التّقسيم اإلداري للنّواحي خاضعا ملبدأ
"املركزية اإلدارية" وإسناد رئاسة النّواحي ّ
ملوظفني
مغاربة.
 .7العدول عن النّظام اإلداري املعروف بنظام "الق ّواد
الكبار".
 .8استبدال الحكم اإلداري العسكري يف سائر املدن
املغربية ويف ّ
استتب بها األمن
كل البوادي التي
ّ
وأجري فيها النّظام بالحكم اإلداري املدين.
 .9تحديد مسؤوليات اإلدارة و ّ
املوظفني تحديدا قانونيا.
 .10إسقاط اإلدارات الزّائدة وإدماج اإلدارات
املتشابهة االختصاص وإلحاق ّ
كل إدارة بالوزارة
متس اختصاصها.
املغربية التي ّ
 .11إدخال عدد كاف من املغاربة يف ّ
كل املجالس
اإلدارية .مثال:
الصناعة.
● املجلس األعىل للتّجارة و ّ
● املجلس األعىل للفالحة.
● املجلس األعىل لرتبية الحيوانات.
● املكتب املغريب للملكية الصناعة.
● مجلس السياحة.

الحكومةاملغربية

 .12تأليف الحكومة املغربية من تسع وزارات:
أ .الصدارة العظمى أو رياسة الوزارة.
ب .وزارة الدّاخلية.
ج .وزارة العدلية املغربية.
د .وزارة املالية (التي أقرها ظهري  31أكتوبر
سنة ّ 1912
املنظم للوزارة املغربية).
ه .وزارة االقتصاد (فالحة-تجارة-صناعة).
و .وزارة املعارف.
ز .وزارة املواصالت (األشغال العا ّمة-الربيد-
التليفونوالتلغراف).
ح .وزارة األحباس.
ط .وزارة الصحة العا ّمة.
 .13تعيني خليفة سلطاين للقائد العام للجيوش
باملغرب (ظهري  31أكتوبر .)1912
كل ما هو رضوري من ّ
 .14تعيني ّ
املوظفني الفنّيني
الفرنسيني يف اإلدارات الفنية التابعة للوزارات
املغربية زيادة عىل ّ
املوظفني املغاربة.
اإلدارة العليا للحامية
 .15تركيب اإلدارة العليا للحامية من :
أ .اإلقامة العا ّمة.
ب .املعتمد.
ج .املكتب املدين.
د .املكتب العسكري.
السياسة الداخلية.
ه .مكتب ّ
السياسة الخارجية.
و .مكتب ّ
ز .إحداث مكتب للمراقبة العا ّمة يشتمل عىل
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السامح بتوارث الوظائف العا ّمة من قبيل
مراقبة النّواحي املدنية والنّواحي العسكرية.
 .25عدم ّ
الشؤون ّ
إدارة ّ
املكافآت.
الشيفة
 .26التّسوية بني ّ
املوظفني املغاربة والفرنسيني متى
 .16يكون رئيسها:
أ .أداة وصل بني الحكومة ّ
كانوا من درجة واحدة يف الجور وتعويضات ال ّزواج
الشيفة واإلقامة
والوالدة واألوالد ورخص االسرتاحة واالصطياف واإلجازات
العا ّمة.
املرضية.
ب .مستشارا للحكومة الرشيفة.
ّ
 .27إحداث أنظمة إدارية ّ
للموظفني املغاربة يف التسمية
املوظفون
 .17تقليل عدد ّ
و ّالتقيةوال ّرخصوالتّأديبوالتّقاعدمامثلةلألنظمة
املوظفني والتّخفيض من مر ّتباتهم
املنطبقة عىل ّ
املوظفني الفرنسيني وإعطاء تعويض عادل
بقدر حاجة البالد ومقدرة الس ّكان الجبائية وتربير
املاسة إليها مبج ّرد ترضية عن إعفاء ّ
املوظف الذي يعجز عن القيام بوظيفته.
إحداث الوظائف بالحاجة ّ
 .28عدم تعيني األ ّميني يف أ ّية وظيفة من وظائف
األفراد ومكافأتهم.
املخزن.
 .18التّخفيض من املرتبات العالية تخفيضا كبريا.
السامح ّ
للموظفني العاملني باملساهمة يف
 .19التّخفيض من التعويضات املعروفة بالخمسني يف  .29عدم ّ
ّ
الشكات وال بدخول مجالسها اإلدارية وال يتعاطى أي
املائة وإسقاط تعويضات غالء املعيشة وتعويضات
عمل من األعامل املربحة.
السفر وتعويضات االختصاص وتعويضات اإلنتاج.
 .30كفالة حرية األفكار لسائر ّ
 .20منع نساء ّ
موظفي الدّولة.
املوظفني وبناتهم من التّوظف.
السامح ّ
مجالسالبلد ّيات
للموظفني بالجمع بني وظائف
 .21عدم ّ
 .31إنشاء مجالس بلدية مغربية مشرتكة بني املسلمني
متعدّدة وخصوصا املتقاعدين الذين ينخرطون يف
واإلرسائيل ّيني املغاربة يكون انتخابها من درجتني وبطريق
سلك املساعدين.
 .22منع ّ
"انتخاب القوائم" وال ينتخب لعضويتها أحد من
املوظفني من استعامل متاع الدّولة يف
ّ
املوظفني.
مصالحهمالشخصية.
 .32تعيني املكاتب اإلدارية لهذه املجالس يكون بطريق
 .23وضع أكرية مناسبة للوقت عىل أمالك الدّولة
التي يشغلها ّ
املوظفون وإيقاف القروض التي متنحها االنتخابمنأعضائها.
الدّولة ّ
 .33اعتبار قرارات هذه املجالس نافذة يف دائرة
ملوظفيها ال ّراغبني يف بناء مساكن لهم.
 .24جعل تعيني ّ
اختصاصها.
املوظفني بسائر اإلدارات املغربية
خاضعا لنظام املسابقة وتقديم املغريب عىل غريه عند  .34مدّة هذه املجالس أربع سنوات ويجدّد أعضاؤها
أنصافا ّ
كلسنتني.
تساوي الكفاءة.
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 .35رئيس اإلدارة البلدية يكون ّ
موظفا مغربيا ويسمى
"محتسبا".

مجالس الدوائر

 .36إنشاء مجالس استشارية يف ال ّدوائر اإلدارية
يكون أعضاؤها مختارين من بني ذوي األهلية يف
القبائل والقرى وتنظر يف املصالح املحلية.

الغرف االقتصادية

 .37إنشاء غرف اقتصادية مغربية استشارية
يف النواحي اإلدارية تكون مشرتكة بني املسلمني
واإلرسائيليني املغاربة ويكون انتخابها من درجتني
وبطريق "انتخاب القوائم" من قبل أصحاب املصالح
فالحني وتجارا وصناعا ّ
وملكا.
االقتصادية ّ
 .38اختصاص هذه الغرف النّظر يف سائر املصالح
االقتصاديةاملحلية.
 .39مدّة هذه الغرف أربع سنوات ويجدّد انتخاب
نصف أعضائها ّ
كل سنتني.

املجلس الوطني

 .40تأسيس مجلس وطني مشرتك بني املسلمني
واإلرسائيليني املغاربة يكون أعضاؤه منقسمني إىل قسمني:
أ .ثلث مر ّكب من مندويب مجالس الغرف
االقتصادية.
ب .ثلثان يكون انتخباهام من درجتني وبطريق
"انتخاب القوائم" من قبل النّاخبني غري
املق ّيدين يف قوائم انتخابات الغرف االقتصادية.
 .41جعل مدّة هذا املجلس أربع سنوات وتجديد
نصف أعضائه ّ
كل سنتني.
يتخلصون أجورا
 .42مندوبو املجلس الوطني ال
ّ

عىل وظائفهم ّ
وإناتؤدّي الحكومة تعويضات التّنقل
الساكنني خارج العاصمة.
للمندوبني ّ
 .43إعطاء أعضاء املجلس الوطني حقّ االقرتاح
وتخويل املجلس ضبط جدول أعامله وجعل
اختصاصه املسائل اآلتية:
أ .اإلصالحات ّ
الضورية للبالد.
ب .مناقشة امليزان ّية العا ّمة بجميع فصوله
أو املصادقة عليها.
ج .التّوفيق بني املصالح االقتصادية املختلفة.
د .مراقبة اإلنتاج والتّوازن بينه وبني االستهالك.
ه .التّوسع االقتصادي للمنتوجات املغربية.
و .ويجب أن يعرض عىل املجلس ّ
كل اقرتاح
يخص إحداث رضيبة جديدة عىل املك ّلفني
أو تفويت ملك من أمالك الدّولة أو فتح أي
قرض جديد.
السلطان الكلمة العليا يف مق ّررات
 .44لجاللة موالنا ّ
املجلس.
ّ
 .45جلسات املجلس علنية ويجتمع عىل األقل ّ
ست
مرات يف السنة.
 .46حضور الوزراء و ّ
املوظفني الفنّيني يف جلسات
املجلس لتقديم تقارير ومعلومات تتصل مبوضوع
املسائل التي تطرح عىل بساط املناقشة.
 .47انتخاب املندوبني ّ
الشعبيني يف املجلس يكون عىل
األسس اآلتية:
أ .رشوط النّاخب من الدّرجة األوىل أن يكون
السن عرشين سنة فأكرث.
مغربيا ذكرا بالغا من ّ
ب .رشوط النّاخب من الدّرجة ال ّثانية أن تتوفر
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فيه رشوط النّاخب األ ّول مع معرفته للقراءة
والكتابة.
ج -رشوط املندوب يف املجلس الوطني أن تتوفر
فيه رشوط النّاخب األ ّول وال ّثاين وأن يكون بالغا من
وأل يكون من ّ
السن خمسا وعرشين سنة ّ
املوظفني.
ّ
د .قوائم النّاخبني يه ّيئها الوالة املخزن ّيون ووالة
املراقبة بإعانة بعض النّاخبني.
هّ -
كل نزاع يقع يف شأن القوائم يعرض عىل
لجنة ملراجعة القوائم يرأسها قاض مخزين
الخاصة
وميكن استئناف قراراتها لدى الغرفة
ّ
املحدثة يف محكمة االستئناف املخزين العليا.
وّ -
صحة االنتخابات
كل نزاع يقع يف شأن ّ
الخاصة املحدثة
يعرض عىل الغرفة
ّ
يف محكمة االستئناف املخزين العليا.

 .2الح ّريات ّ
الشخصية والعا ّمة :

ّ
بكل
 .1كفالة التعبري عن األفكار واآلراء
الوسائل القانونية دون خضوع ملراقبة سابقة.
 .2عدم متابعة األفراد لدى املحاكم وعدم ا ّتهامهم
أو إيقافهم أو سجنهم أو نفيهم ّإل يف األحوال
ينص عليها القانون وطبقا للك ّيفية التي
التي ّ
السامح مبعاقبتهم ّإل من أجل
يفرضها وعدم ّ
األمور التي يعتربها القانون مستوجبة للعقاب.
 .3وجوب تناسب العقوبة مع الجرمية وتقرير
نفس العقوبات عند ارتكاب نفس الجرائم دون
تفرقة بني طبقة وطبقة أو شخص وشخص.
 .4إبطال العقوبة بحجز األمالك واألمتعة يف سائر
أطراف اململكة.
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 .5إبطال ّ
الضب با ّلسياط والتّعذيب بأ ّية آلة من
اآلالت يف جميع أطراف اململكة وعدم ا ّتخاذ ذلك من
وسائل اإلقرار أو املعاقبة.
 .6اعتبار ّ
كل معاملة زائدة عىل العقوبة املحددة
بالقانون جرمية يعاقب عليها وقرص تقدير العقوبة
املختص.
عىل القايض
ّ
 .7وجوب احتواء األمر بالقبض عىل ذكر سببه رصاحة
نص القانون الذي باسمه يقع وإعطاء نسخة من
وعىل ّ
األمر للمقبوض عليه وقرص إصدار األمر بالقبض عىل
املختص.
القايض
ّ
 .8إطالق املقبوض أو إسناد ّ
النظر يف أمره إىل
املختصة داخل مدّة أربع
السلطة القضائية
ّ
ّ
وعرشين ساعة ابتداء من ساعة إلقاء القبض عليه.
السجني أو حجزه حجزا قضائيا داخل
 .9إطالق رساح ّ
الساعة التي
مدّة اثنني وسبعني ساعة ابتداء من ّ
املختص ووجوب
يسند فيها نظر قضيته إىل القايض
ّ
الصادر يف أمره داخل هذه املدّة.
السجني القرار ّ
تبليغ ّ
السامح بغشيانها أو تفتيشها
 .10احرتام املنازل وعدم ّ
املختص
ّإل بطريقة قانونية مرشوعة وبأمر من القايض
ّ
الشخص أو ّ
وقرص التّفتيش عىل ّ
املعي يف
الشء ّ
رب املنزل
نص القرار دون غريه ووجوب حضور ّ
ّ
أو من مي ّثله من عائلته أو شخصني من أهل البلد.
السامح
 .11احرتام املراسالت بجميع أشكالها وعدم ّ
ّ
املختص.
باالطالع عليها ّإل بأمر من القايض
ّ
 .12الرصامة يف تنفيذ التّرشيع القايض مبنع ال ّرق
واال ّتجار فيه.
الصادرة
للصحافة ّ
موحد ّ
 .13وضع ترشيع عا ّم ّ

باملغرب دون اعتبار خاص بجنسية أصحابها وتخويل
الصحف باللغات
املغاربة حقّ االمتياز يف إصدار ّ
السامح بتثقيف الصحف أو توقيفها
األجنبية وعدم ّ
املختص.
أو منعها ّإل بحكم قانوين صادر من القضاء
ّ
السامح للمغاربة بالتّمتع بح ّقهم يف حرية
ّ .14
خاص بهم.
االجتامع دون إخضاعهم لنظام استثنايئ ّ
السامح للمغاربة بحقّ تأسيس جمعيات وأندية
ّ .15
ونقابات ورشكات.
 .16عدم إلزام املغاربة بالحصول عىل إذن التّنقل
السلطانية.
داخل املنطقة ّ
 .17إسقاط جوازات السفر بني مناطق املغرب
ال ّثالثة واالستغناء عنها ببطاقة التعريف الشخصية.
السفر للخارج من
 .18متكني املغاربة ال ّراغبني يف ّ
الجوازات وترك الحرية لهم لل ّذهاب حيث شاءوا.

من أب فرنيس ولد فيه أو مل يولد واالحتفاظ بالجنسية
املغربية للمولودين باملستعمرات الفرنسية من أب
مغريب ولد فيها أو مل يولد كام احتفظ لهم بها يف فرنسا.
 .7إعطاء الجنسية املغربية للمولودين من أبوين
مجهولنيباملغرب.
 .8إعطاء حقّ التجنس بالجنسية املغربية لألجانب
املقيمني باملغرب ووضع ترشيع يحدّد الرشوط الالزمة
لذلك.
 .9وضع ترشيع مشتمل عىل تسهيالت تعطى
للمغاربة الذين يتجنّسون يف البالد األجنبية ويرغبون
يف العودة إىل الجنسية املغربية بعد رجوعهم للمغرب.
 .10إحداث ترشيع خاص يف حالة األشخاص
املدنية للمتجنّسني بالجنسية املغربية من غري
املسلمني واإلرسائيليني واألجانب املجهويل الجنسية.

ب  -الحالة املدنية

 .3الجنسية املغربية والحالة املدنية
أ  -الجنسية املغربية

 .1ضبط الحالة املدنية لسائر املغاربة بكيفية إجبارية.

وبالتّجنس بالجنسية الفرنسية داخل املغرب.
 .2مقاومة التزوير الذي يبيح التّجنس
بدعوى االنتساب إىل أصل جزائري أو غريه.
 .3اعتبار املولودين يف الخارج من أب مغريب مغاربة.
 .4إعطاءحقّ االختيارللمولودينباملغربمنأبأجنبي
غري فرنيس بني الجنسية املغربية وجنسيتهم األصلية.
 .5اعتبار املولودين باملغرب من أب أجنبي غري
فرنيس ولد فيه متجنّسني بالجنسية املغربية.
 .6االحتفاظ بالجنسية الفرنسية للمولودين باملغرب

نظام العدلية والقانون املغريب ولغة املحاكم
 .1توحيد نظام العدلية املغربية يف سائر أطراف
السلطانية.
املنطقة ّ
 .2تحرير قانون مغريب واحد يكون مستمدّا
من الفقه اإلسالمي و ّ
الظهائر املخزنية وما جرى
به العمل وتطبيق هذا القانون يف املحاكم
ّ
الشعية واملخزنية عىل سائر ال ّرعايا املغاربة.
 .3تأسيس لجنة لتحرير القانون املغريب مؤ ّلفة
من العلامء بالرشيعة والخرباء يف العمل مع

السامح لل ّرعايا املغاربة إرسائيليني  .4اإلصالحات العدلية
 .1عدم ّ
ومسلمني باالنسالخ عن جنسيتهم املغربية العدليةوالسجون
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مساعدة بعض االختصاص ّيني يف القانون.
 .4جعل ال ّلغة العربية هي ال ّلغة ال ّرسمية يف سائر
أعامل املحاكم املغربية.
إنشاء محاكم وتقسيمها واختصاصاتها
ومسطرتهاالقضائية
 .5بناء محاكم كافية يف جميع أنحاء اململكة بهيأة
تناسب كرامة القضاء.
 .6تقسيم املحاكم املغربية إىل قسمني يكون ّ
كل
منهام راجعا إىل نظر وزارة العدلية:
أ -محاكم رشعية يكون اختصاصها النّظر
يف قضايا األحوال الشخصية واملواريث والقضايا
العقارية طبقا ملعاهدة مدريد وعقد الجزيرة.
ب -ومحاكم مخزنية يكون اختصاصها النّظر يف
ّ
كل ما سوى ذلك من القضايا.
 .7قرصاختصاصاملحاكمالفرنسيةعىلماكانللمحاكم
القنصلية أل ّنها ح ّلت مح ّلها وتغيري اسمها باسم "محاكم
فرنسية رشيفية" ّألنها ّأسست ونظمت يف األرض
املغربية بظهائر رشيفة وأل ّنها تط ّبق التّرشيع املغريب
وينفقعليهامنامليزانيةالعا ّمةويحكمفيهاباسمجاللة
السلطان إىل جانب اسم رئيس الجمهورية الفرنسية.
ّ
 .8إرجاع القضايا التي يكون املدّعى عليه فيها مغربيا إىل
الشعي أو القضاء املخزين حسب اختصاص ّ
القضاء ّ
كل
منهام وكذلك القضايا العقارية التي بني املغاربة كيفام
كانت حالة امللك املتنازع فيه وقضايا األكرية التي ّ
بخط
الغش ونظام املرورّ .
اليد وقضايا ّ
وكل نزاع يف األحوال
الشخصيةوقعضمنقضيةمرفوعةإىلاملحاكمالفرنسية
وكذلك قضايا ّ
الشكات املؤ ّلفة من مساهمني مغاربة.
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 .9ر ّد النزاعات املتعلقة باختصاص املحاكم
املغربية واملحاكم الفرنسية إىل لجان تحكيمية.
 .10إصالح املسطرة القضائية وجعلها سهلة
وقليلة التكاليف ووضع أجل محدود للنّظر يف
القضايا حامية للمتنازعني من إضاعة الوقت واملال.
الصادرة من
 .11وجوب تسجيل األحكام ّ
املحاكم املغربية وإعطاء نسخ منها للمتداعني.
 .12جعل جلسات املحاكم املغربية علنية
ّإل إذا قررت املحكمة جعلها رسية رعاية
للنّظام العا ّم أو محافظة عىل اآلداب.
 .13إدخال املساطر االستثنائية اآلتية يف املحاكم
املغربية رشع ّية ومخزنية:
أ .متكني رؤساء املحاكم ّ
الشعية واملخزنية من
اتخاذ تدابري مؤ ّقتة لكفالة بعض املصالح ريثام
يتم فصل القضايا املتعلقة بها ّ
بالطرق العادية.
ّ
ب .متكني املتداعني يف املحاكم ّ
الشعية واملخزن ّية
من طلب نقل قضاياهم من محكمة إىل محكمة
أخرى إذا كانت لقايض املحكمة األوىل أو لزوجه
صلة نسب أو مصاهرة مع بعض الخصوم.
ج .متكني املتداعني من حقّ التّعرض عىل أحكام
القضاة ّ
الشعيني واملخزنيني متى كان يف القضية
ّ
غش أو خيانة أو ارتشاء سواء أثناء البحث أو
عند الحكم.
د .قبول تع ّرض األفراد الذين لهم مصالح يف
دعاوى رائجة مل ّ
يتدخلوا فيها أثناء إجراء املسطرة
القضائية عىل األحكام الصادرة ابتدائيا أو نهائيا
مست األحكام تلك املصالح.
إذا ّ

ه .قبول مراجعة األحكام التي صارت نهائية
إذا ما ثبت فيها بعد ذلك نوع ّ
غش أو خيانة أو
ارتشاء أو ظلم.

املعوزين أمام املحاكم املغربية.
.22عدمسجناملتّهمأكرثمن24ساعةدونبحثقضايئ.

النيابة العا ّمة والتفتيش

القضاة و ّ
 .23إحداث نيابة مغربية عا ّمة مؤ ّلفة من
املوظفون القضائيون
السلطة القضائية عن التنفيذية مع إبقائهام نائب عام ووكالء له يف سائر النواحي اإلدارية.
 .14فصل ّ
السلطانوحاميةالقضاةمنالتّدخالت  .24تعيني مفتّشني عدليني مغاربة ملحقني
خاضعتنيلجاللة ّ
اإلدارية وتركهم يف نظر القضايا وإصدار األحكام .بوزارة العدلية للق ّيام بتفتيش املحاكم املغربية.
املحاكم ّ
الشعية
 .15الزّيادة يف عدد القضاة بنسبة عدد الس ّكان
.25
ونظرالحاجاتهم.
ّ
أ .جعل املحاكم ّ
الشعية منقسمة إىل
 .16إدخال القضاة واملوظفني القضائيني من
محاكم رشعية ابتدائية ومحاكم رشعية
عدول وكتاب وأعوان يف ميزانية العدلية املغربية
ثانوية ومحكمة عليا لالستئناف ّ
الشعي.
وإعطاؤهم أجورا تكفي حاجاتهم وتتناسب مع
فاملحاكم ّ
الشعية االبتدائية تكون مؤ ّلفة من قضاة
مكانتهم ودفع مصاريف الدعاوى إىل صندوق الدّولة.
وعدول وكتاب وتراجمة وتنعقد هيئتها من قاض مع
 .17عدم عزل القضاة من أجل خيانة ثابتة
مسجلني وتنظر يف القضايا البسيطة التي هي
وعدم إيقافهم ّإل من أجل ا ّتهام مقبول وإنشاء
عدلني ّ
من اختصاص القضاء ّ
الشعي ويكون بعضها ثابتا يف
خاصة لهم محتوية عىل ضامنات كافية
أنظمة ّ
يف التّسمية و ّ
املدنوالقرىالكبريةوبعضهامتن ّقاليفأسواقالبادية.
التقية وال ّرخص والتأديب والتقاعد.
ّ
واملحاكم ّ
الشعية الثانوية تكون مؤلفة من رئيس
 .18عدم الجمع يف هيئة املحكمة الواحدة
ومستشارين واثنني من قضاة البحث وعدول وكتاب
بني قضاة أقرباء أو أصهار مثل األب وابنه
وتراجمة وتنظر يف القضايا امله ّمة كام تستأنف
العم
العم وابن أخيه وأبناء
ّ
واألخ وأخيه و ّ
لديها أحكام املحاكم ّ
الشعية االبتدائية التي يف
األش ّقاء واملتّصلني بهؤالء عن طريق املصاهرة.
دوائرها وتنعقد هيئتها من رئيس ومستشارين
حقوق املتّهم
 .19متكني ّ
مسجلني وتكون ثابتة ويف سائر
كل متّهم من التّمتع بحقّ الدّفاع أثناء
اثنني مع عدلني ّ
ال ّنواحي اإلدارية ويك ّلف ّ
كل من رئيس املحكمة
البحث ووقت املرافعة.
 .20وجوب تعيني محام ّ
مجانا
لكل متّهم يف قضية جنائية
الثانوية وقايض املحكمة االبتدائية باألداء ّ
عىل الرسوم التي قدّمها لهام عدول دائرتهام.
إن مل يعينه بنفسه.
واملحكمة العليا لالستئناف ّ
الشعي تكون مؤ ّلفة
 .21فتح باب املساعدة واإلسعاف للدّفاع عن
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من رئيس ومستشارين وقضاة بحث وكتاب وعدول
تراجمة وتستأنف لديها القضايا التي حكمت
فيها ابتدائيا املحاكم ّ
الشعية الثانوية وتنعقد
هيئتها من رئيس ومستشارين اثنني مع عدلني
مسجلني ويبقى مركزها بدار املخزن الرشيف.
وحقّ املرافعة يف املحاكم ّ
الشعية يكون
مقصورا عىل الوكالء ّ
الشعيني املغاربة.
ب .إنشاء مجلس إسالمي أعىل ملحق بوزارة
العدلية يقوم بتعيني "مقدّمني" لليتامى املهملني
ولغري ال ّرشداء وباملراقبة عىل املقدّمني واألوصياء
والقامئني بوظائف "أب املواريث" و"وكيل
الغياب" و ُيدعى "مجلس الوصاية األعىل".

املحاكماملخزنية

الجنائية وتكون ثابتة ويف سائر النواحي اإلدارية.
واملحكمة العليا لالستئناف املخزين مركزها بدار
املخزن ّ
الشيف وتكون مؤ ّلفة من رئيس ومستشارين
وقضاة بحث وكتاب وتراجمة وتستأنف لديها القضايا
التي حكمت فيها ابتدائيا املحاكم املخزنية الثانوية
وتنعقد هيئتها من رئيس ومستشارين اثنني مع
خاصة الستئناف
مسجل وتشتمل عىل غرفة ّ
كاتب ّ
القضايا الجنائية وغرفة أخرى للنظر يف ّ
كل نزاع ينشأ
يف صحة االنتخابات املغربية واستئناف القرارات التي
تصدرها لجان مراجعة قوائم االنتخابات وميكن لهذه
تضم إىل أعضائها بعض ّ
املوظفني املخزن ّيني.
الغرفة أن ّ
 .27ا ّتخاذ نظام املستشارين املح ّلفني يف القضايا
الجنائية ويف "املخالفات" الراجعة لقانون الصحافة
النقض واإلبرام
 .28إحداث محكمة عليا للنّقض واإلبرام تكون
السلطان.
تحت نظر جاللة ّ

 .26جعل املحاكم املخزنية منقسمة إىل محاكم
مخزنية ابتدائية ومحاكم مخزنية ثانوية ومحكمة عليا
لالستئنافاملخزين.
فاملحاكم املخزنية االبتدائية تكون مؤ ّلفة من قضاة رشوط القضاة و ّ
املوظفني القضائيني والوكالء
وكتّاب وتراجمة وتنعقد هيئتها من قاض وكاتب واملحامني
مسجل وتنظر يف الجنح واملخالفات والقضايا التجارية .29
ّ
أ .يختار قضاة املحاكم ّ
الشعية من املغاربة
واملدنية البسيطة ويكون بعضها ثابتا يف املدن
الحاملني لشهادة قسم ّ
الشيعة اإلسالمية
والقرى الكبرية وبعضها متنقال يف أسواق البادية.
بجامعة القرو ّيني أو ما يعادلها من الجامعات
واملحاكم املخزنية الثانوية تكون مؤ ّلفة من رئيس
اإلسالمية األخرى بعد قضاء مدّة التّمرين.
ومستشارين واثنني من قضاة البحث وكتّاب وتراجمة
ب .وقضاة املحاكم املخزنية من املغاربة الحاملني
وتنعقد هيئتها من رئيس ومستشارين اثنني وكاتب
لشهادة قسم الحقوق املغربية باملعهد املغريب
مسجل وتنظر يف املسائل التّجارية واملدنية امله ّمة كام
ّ
األعىل بعد قضاء مدّة يف التمرين.
تستأنفلديهاأحكاماملحاكماملخزنيةاالبتدائيةالقامئة
ج .ويختار العدول املسجلون من املغاربة
خاصة للحكم يف القضايا
يف دوائرها وتشتمل عىل غرفة ّ
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الحاملني لشهادة الكفاءة يف ّ
خطة العدالة
املتخ ّرجني من الفرع الخاص بذلك يف مراكز
التّعليم الدّيني الثانوي.
د .والكتاب املسج ّلون من املغاربة الحاملني
لشهادة الكفاءة املتخ ّرجني من الفرع الخاص
بذلك يف املدارس الثانوية.
ه .ويختار الوكالء ّ
الشعيون من بني املغاربة
الحاملني لشهادة قسم ّ
الشيعة اإلسالمية
بجامعة القرو ّيني أو ما يعادلها بعد قضاء مدّة
يف التّدريب.
و .واملحامون املخزنيون من الحاملني لشهادة
قسم الحقوق املغربية باملعهد املغريب األعىل أو
غريها من شهادات الحقوق املعرتف بها يف
املغرب بعد قضاء مدّة يف التدريب.

املن ّفذون ألحكام املحاكم ّ
الشعية والتّنفيذية

 .30يطوق الباشوات الق ّواد بتنفيذ أحكام املحاكم
ّ
الشعية واملخزنية مع قيامهم باملحافظة عىل
األمن العام ويشرتط يف هؤالء ّ
املوظفني الكفاءة يف
خاصة
السرية وتحدث لهم أنظمة ّ
املعرفة وحسن ّ
يف التسمية والرتقية وال ّرخص والتّأديب والتّقاعد.
 .31االكتفاء يف تنفيذ األحكام بالوسائل
السجن.
املرشوعة وعدم االلتجاء إىل
ّ
 .32تطبيق التّرشيع الخاص باألمالك التي ال تحجز
وال تفوت عند تنفيذ أحكام ال ّثقاف أو البيع عىل
األفراد واحرتام أمالك املرأة املغربية من حيل وفراش
وأثاث عند تنفيذ أحكام ال ّثقاف أو البيع عىل زوجها.

يتم تنظيم املحاكم
تدابري مؤ ّقتة ريثام ّ

املغربية وإعداد ّ
موظفي القضاء:
 .33اختيار الباشاوات والق ّواد من بني أهل
الكفاءة وال ّنزاهة وبطريق املسابقة مع
تعيني مر ّتبات كافية وإسقاط ما يحوزه ق ّواد
البادية من رضيبة ّ
التتيب وواجبات األسواق.
 .34اختيار القضاة ّ
املحصلني عىل
الشعيني من بني ّ
شهادة العاملية بالقرو ّيني أو غريها من الجامعات
اإلسالمية وبطريق املسابقة مع إضافة مفت أو
مفتيني يف الهيأة القضائية للنظر يف القضايا امله ّمة.
 .35اختيار كتاب املحاكم بطريق املسابقة.
 .36قبول املحامني يف املحاكم املخزنية والوكالء
يف املحاكم ّ
خاصة.
الشعية يكون بامتحانات ّ
 .37تحديد عدد العلامء املفتني املقبولني يف
املحاكم وإلزامهم بعدم الخروج عن موضوع
الفتوى وعدم االعتامد عىل األقوال ّ
الضعيفة
مع طبع قوائم بأسامء العلامء املأذون لهم
باإلفتاء وتطبيق ظهري  13شعبان سنة .1332
 .38تحديد عدد العدول واشرتاط ال ّنزاهة والكفاءة
فيهم واختيارهم بطريق املسابقة وإلزامهم بكتابة
ّ
خاصة حني تلقيها وكذلك بكتابة
الشهادات يف دفاتر ّ
أسامئهم وعناوينهم يف ال ّرسوم زيادة عىل عالماتهم.
 .39وضع نظام للخرباء املقبولني لدى املحاكم املغربية
واشرتاط معرفة القراءة والكتابة مع الكفاءة الفنية.
 .40اشرتاط الكفاءة وال ّنزاهة يف القامئني بوظيفة
"أب املواريث" و"وكيل الغياب" وإلزامهم مبسك
دفاتر وحسابات مد ّققة وإخضاعهم ملراقبة مجلس
الوصاية األعىل امللحق بوزارة العدلية املغربية.
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 .41تعيني مندوبني مغاربة من قبل وزارة العدلية  .48عدم إنشاء قضاء استثنايئ من أجل أسباب محلية.
إزاء ّ
كل محكمة رشعية ملراقبة سري القضايا أمور مختلفة
الخاصة بالعفو
واستخالص صوائرها ومراجعة الدّفاتر (الكنانيش)  .49تحوير القانون األسايس للجنة ّ
وتلقي ّ
الشكايات املتع ّلقة بالقضاة واملفتني ومبراجعة القضاء الجنايئ وإدخال عدد كاف من
والعدول واألعوان والبحث فيها وتقديم التّقارير املغاربة فيها.
ّ
بكل ذلك (ظهري  13شعبان  7-1332يوليو  .50 .)1914تعميم الحكم بالتّعويضات ّ
الشفية واملالية
 .42تعويض مندوب إدارة ّ
الشؤون الرشيفة إزاء محكمة وبصوائر الدّعاوى يف سائر املحاكم املغربية.
االستئناف ّ
الشعي العليا مبندوب من قبل وزارة العدلية .51 .إعفاء املدّعي املغريب من أداء ّ
الضامنة
 .43جعل اختصاص املراقب الفرنيس إزاء املحاكم القضائية يف املحاكم القضائية بفرنسا.
املخزنية مراقبة سري القضايا بالحضور يف املرافعات  .52قبول املحامي املغريب الحامل لشهادة الحقوق
واملداوالت وإعطاء نظره عىل سبيل االستشارة .املغربية للدّفاع يف املحاكم الفرنسية باملغرب.
 .53عدم اشرتاط الباكالوريا يف قبول املحامي
العدلية اإلدارية
 .44إحداث عدلية إدارية أو إسناد النّظر إىل املغريب الحامل لشهادة الحقوق الفرنسية
املحاكم املدنية يف جميع القضايا املرفوعة عىل للدّفاع يف املحاكم الفرنسية باملغرب.
ّ
موظفيها سواء كانت تلك  .54قبول املحامني املغاربة يف هيئة املحامني
اإلدارات أو عىل
القضايا راجعة إىل اختصاص اإلدارة ّ
الكل أو إىل الفرنسيني مع التّسوية يف جميع الحقوق.
السلطة املقبولة .55 .بسط فائدة اإلسعاف القضايئ عىل املغاربة
التّرصفات املتجاوزة لحدود ّ
 .45م ّد اختصاص املحاكم املدنية الفرنسية إىل املعوزين امللتجئني إىل املحاكم القضائية بفرنسا.
القضايا املرفوعة عىل اإلدارة الفرنسية أو عىل  .56تعميم فوائد التّرشيع الفرنيس الخاص
ّ
موظفيها يف شأن التّرصفات املتجاوزة لحدود باإلكراه عىل املغاربة املقيمني بفرنسا.
مختصة  .57االعرتاف للمغاربة املقيمني يف البالد
السلطة املقبولة كام ّأن تلك املحاكم
ّ
ّ
ّ
ّ
يف القضايا التي تتعلق باختصاص اإلدارة الكل .األجنبية بالحقوق املعرتف بها لألجانب املقيمني
ّ
موظفيها يف املغرب (طبقا لظهري  16أبريل سنة 1913
 .46اعتبار الدّولة متضامنة مع
يف أداء التّعويضات املحكوم بها لألفراد .املتع ّلق باألحوال املدنية للفرنسيني واألجانب).

القضاءالعسكري

 .47قرص القضاء العسكري عىل الحكم يف املسائل
الخاصة بالجيش.
العسكرية ّ
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النفي

 .58إلغاء النّفي اإلداري.
 .59معاملة املنفي معاملة حسنة يف حالة النّفي

السامح بإبعاده خارج املغرب.
القضايئ وعدم ّ

السجون
نظام ّ

السجون يف الحوارض
 .60بناء عدد كاف من ّ
صحية تكفل للمساجني القدر
والبوادي بطريقة ّ
الرضوري من الهواء والنور أثناء العمل ووقت النوم.
السجن يف املطامري واملراحيض
 .61منع ّ
واألروية وغريها من األماكن القذرة.
 .62فصل بيت ال ّراحة داخل السجن والنّوم وإجراء
املاء فيها.
 .63توزيع املاء الكايف عىل املساجني وعدم منعهم
منه ليال ونهارا.
السجون يكون فيها ما
 .64إنشاء مستوصفات داخل ّ
السر واملم ّرضني بالنّسبة لعدد املساجني.
يكفي من ّ
 .65مساواة املساجني املغاربة مسلمني
وإرسائيليني باملساجني األوروبيني يف األكل وال ّلباس
الصحة واملرض.
والفراش واملعاملة يف حالتي ّ
 .66منع رضب املساجني وس ّبهم ومخاطبتهم باأللفاظ
الجارحة ومنع معاقبتهم ّ
بكل وسيلة يأباها القانون.
 .67عدم إجبار املساجني غري املحكوم عليهم باألشغال
ّ
السجون واستخدام من ريض
الشاقة عىل العمل خارج ّ
منهم بالعمل الخارجي يف أشغال الدّولة دون غريها من
أشغال األفراد و ّ
الشكات مع إعطائهم مقابل عملهم
أجورا مناسبة ألسعار الوقت تحفظ لهم عىل حسابهم.
محل للعبادة ّ
 .68تخصيص ّ
السامح
بكل سجن و ّ
للمساجني بإقامة شعائر دينهم.
للسجون.
 .69تخصيص وعاظ دين ّيني ّ
السجون.
 .70إحداث خزائن كتب تهذيبية داخل ّ

الصناعات.
 .71إحداث مصانع لتعليم املساجني بعض ّ
 .72تخصيص بعض ساعات يف األسبوع لتعليم
األ ّميني من املساجني مبادئ القراءة والكتابة.
 .73إنشاء إصالحيات للمساجني األحداث تحت نظر
وزارة املعارف.

السيايس
السجن ّ
ّ

السيايس يف غرفة متّسعة مستوفية
السجن ّ
 .74جعل ّ
الصحةومؤثثةبشكليضمنال ّراحةللمسجون.
لرشوط ّ
السيايس ومرشوباته
 .75االعتناء بطعام املسجون ّ
و ّ
التخيص له يف قبول ذلك من الخارج يوم ّيا.
السيايس من مقابلة ال ّزوار من
 .76متكني املسجون ّ
الصحفوالكتب.
أهلهومنالكتابةوالتّأليفومطالعة ّ
السياسيني.
 .77حفظ الحقوق املدنية للمساجني ّ

التعليم

 .5اإلصالحات االجتامعية

وزارة املعارف
خاصة للمعارف تشتغل بالتّعليم
 .1إنشاء وزارة ّ
ّ
املغريب ويكون بها موظفون خصوص ّيون لتفتيش
الصحية.
املدارس ومراقبتها ّ
 .2إبقاء "القرو ّيني" واملعاهد الدّينية تحت نظر
"املجلس األعىل للتعليم الدّيني".
.3إنشاءمجلسيشتملعىلنخبةمناملث ّقفنياملغاربة
ملالحظة سري التعليم وتقديم اقرتاحات لوزارة املعارف.
برامجالتّ عليم
 .4توحيد برامج التّعليم الحديث لجميع
ال ّرعايا املغاربة املسلمني دون اعتبارات محلية
وال تفريق بني مختلف ّ
الطبقات االجتامعية.
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التّ عليماالبتدايئ
 .5جعل التّعليم االبتدايئ إجباريا يف البوادي
والحوارض تدريجيا وحسب الجهات ابتداء
من  6سنوات إىل  12سنة مع االحتفاظ لو ّيل
التلميذ بالحرية يف اختيار املدرسة التي يشاء.
 .6جعل تعليم القرآن وال ّلغة العربية والدّيانة
اإلسالمية والتّاريخ املغريب والجغرافية املغربية
أساسا للتعليم االبتدايئ الحديث ومنحها يف
االمتحانات االعتبار الذي لغريها من املواد.
.7جعل ّالتبيةالبدنيةإجباريةيفجميعاملدارساالبتدائية.
 .8تنظيممصايفلألطفالاملغاربةأثناءالعطلةالصيفية.
التّنظيمال ّثانوي
أهم نواحي املغرب
 .9إحداث مدارس ثانوية كافية يف ّ
وخصوصا منها ال ّنواحي التي تشت ّد فيها الحاجة إىل تلك
املدارس.
 .10إضافة قسم داخيل ضامن لراحة ّ
الطلبة يف ّ
كل
مدرسة ثانوية.
 .11إحداث "باكالوريا مغربية" مساوية للباكالوريا
السعي لالعرتاف بها من الجامعات الفرنسية
الفرنسية و ّ
واألجنبية.
 .12تخصيص وقت كاف للغة العربية والثقافية
اإلسالمية والتّاريخ املغريب والجغرافيا املغربية يف برنامج
الباكالوريااملغربية.
 .13إنشاء فروع يف املدارس الثانوية لتخريج ُمد ّريس ال ّلغة
العربية والفرنسية يف املدارس االبتدائية وفروع أخرى
لتخريجالكتّاباملسجلنيالذين ّ
يرشحونللمحاكماملخزنية.
السامحللتالمذةبدخولاملدارسالفرنسيةيفاملغرب.
ّ .14
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التعليمالعايل
 .15إنشاء معهد مغريب أعىل يحتوي عىل ثالثة فروع:
أ.قسمالحقوقاملغربية:ينالاملتخ ّرجمنهليسانس
حقوقمغربيةمساويةلليسانسالحقوقالفرنسية.
ب .قسم اآلداب يتخ ّرج منه أساتذة لتدريس ال ّلغة
العربية والفرنسية وأدبهام يف املدارس الثانوية.
ج .قسم ّ
الطب والصيدلة ويكون "املعهد
العلمي ّ
الشيف" ملحقا باملعهد املغريب األعىل.
 .16منح إعانات وقروض رشفية من امليزانية
العا ّمة ملن أراد مزاولة العلوم العالية بفرنسا ومن
بينها العلوم التي ال توجد باملغرب واملساعدة
خاصة من املتع ّلمني املغاربة
عىل إعداد طائفة ّ
لدخول اإلدارات الفنية كإدارة املالية واألشغال
العمومية وإدارة الربيد والتّلغراف والتليفون.
التّ عليمالفالحي
 .17إنشاء مدارس فالحية عملية يف النّواحي اإلدارية
يتل ّقى تالمذتها دروسا نظرية وتطبيقية مع ال ّلغتني
العربية والفرنسية وتكون بها أقسام داخلية.
 .18إنشاء مدرسة عليا للفالحة لتخريج مهندسني
ّفلحني ويكون بها قسم داخيل.
التّعليمالتّجاري
أهم مراكز
 .19إنشاء مدارس تجارية عملية يف ّ
التّجارة مع االهتامم بال ّلغة العربية يف برنامجها.
 .20إنشاء مدرسة عليا للتجارة.
التّعليمالصناعي
 .21تكثري املدارس الصناعية االبتدائية يف
الصناعات اليدوية
سائر مدن املغرب لتعليم ّ

واآللية مع االهتامم بال ّلغة العربية ومببادئ
ال ّثقافة العا ّمة ويحصل املتخرج منها عىل
شهادة صناعية تخ ّوله حقّ االنخراط يف املدارس
الصناعية الكربى مثل مدرسة "الدار البيضاء".
خاصة للفنون الرفيعة
 .22إنشاء مدرسة مغربية ّ
قدمية وحديثة وقبول املغاربة يف املدرسة الفنية
املحدثة بالرباط واملحذور فيها قبول املغاربة اآلن.
التّ عليم العسكري
 .23ترقية التّعليم مبدرسة ّ
الضباط املغاربة يف مكناس
بإحداث تعليم ال ّلغة العربية والثقافة اإلسالمية فيها.
خاصة لتخريج البوليس
 .24إحداث مراكز
ّ
تشتمل عىل دروس تطبيقية زيادة عىل مبادئ
القانون املغريب ووسائل تحقيق الجنايات ومبادئ
اإلسعاف مع العناية الكافية بالعربية والفرنسية.
تعليم البنات
 .25جعل تعليم البنت مبنيا عىل أساس ال ّثقافة
العربية اإلسالمية.
ّ
 .26تأسيس مدارس ابتدائية للبنات ُيعلم فيها
والصحة
القرآن والعربية والدّين ومبادئ الحساب ّ
وتدبري املنزل وشغل اإلبرة ووسائل رعاية األطفال.
.27جلببعضاملع ّلامتمنمسلامتالرشقللتّعليم
يتم إعداد مع ّلامت مغربيات.
يف مدارس البنات ريثام ّ
خاصة إلعداد مع ّلامت البنات.
 .28إنشاء مدرسة ّ
 .29متكني اآلباء من رعاية هذه املدارس.
 .30إنشاء مدارس للقوابل واملم ّرضات.
التّ عليم الدّ يني
 .31وجوب اعتناء الحكومة بالتّعليم الدّيني

بسائر أقسامه وذلك باإلنفاق عليه من ميزانية
تخصصه له األحباس سنويا.
الدّولة زيادة عىل ما ّ
 .32جعل التّعليم منقسام إىل ثالثة أقسام :ابتدايئ
وثانوي وعايل.
 .33ا ّتخاذ الكتاتيب القرآنية الحالية نواة للمدارس
االبتدائية الدّينية وذلك بتنظيمها وجعلها مثنى
صحية مناسبة وجعلها
وثالث ورباع يف بنايات ّ
مشتملة عىل سنة تحضريية وسنوات بعدها
للتّحصيل عىل شهادة التّعليم الدّيني االبتدايئ.
 .34ا ّتخاذ املعاهد الدّينية الكربى املنترشة يف
أطراف املغرب مراكز لل ّدراسة الثانوية الدّينية.
 .35إدخال ما هو رضوري وعميل من املعلومات
الحديثة يف برنامج التّعليم الدّيني الثانوي.
خاصة يف مراكز التعليم الدّيني
 .36إنشاء فروع ّ
الثانوي لتخريج مع ّلمي املدارس االبتدائية الدّينية
وفروع للتّحصيل عىل شهادة الكفاءة يف ّ
خطة العدالة.
 .37تخصيص جامعة القرو ّيني للتّعليم
الدّيني العايل وجعله منقسام إىل ثالثة أقسام.
أ .قسم اآلداب.
ب .أصول الدّين.
ج .الرشيعة اإلسالمية.
خاص للتّدريب عىل مهنة التّدريس
 .38إنشاء قسم ّ
يدخله من نجح يف أحد أقسام القرو ّيني ال ّثالثة
العالية ورغب يف مزاولة التّدريس بواحد منها.
 .39إصالح املدارس املعدّة لسكنى ّ
الطلبة طبقا
الصحة والنّظافة وإنشاء مدارس أخرى تفي
لقواعد ّ
بحاجة ّ
الطلبة الغرباء.
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ّ
والطلبة سواء
 .40كفالة ح ّرية املع ّلمني
ّ
السياسية وذلك بإبطال التّرشيع
الشخصية أو ّ
املتّخذ ض ّد هذه الحرية (ظهري  10مايو .)1932
 .41جلب بعض املع ّلمني من مسلمي ّ
الشق
إلدخال أساليب التّعليم الجديدة يف املعاهد الدّينية
ريثام تته ّيأ طبقة كافية من املع ّلمني املغاربة.
مساعدة ّ
الطلبة
 .42بذل مساعدات مالية للمستح ّقني من
طلبة التّعليم الحديث والتّعليم الدّيني.
 .43إرسال بعثات علمية عىل نفقة الحكومة
للمدارس العليا بفرنسا ّ
والشق وخصوصا من
الذين أظهروا استعدادهم ملزاولة التّدريس.
 .44إدخال عدد كاف من املغاربة ومن بينهم
املختصة
بعض مم ّثيل الطلبة املسلمني يف ال ّلجنة
ّ
بفحص شهادات طالبي القروض الرشقية.
املكاتب العلمية
بأهم املدن املغربية
 .45إنشاء مكاتب عا ّمة
ّ
للمساعدة عىل نرش ال ّثقافة والبحث العلمي.
 .46املحافظة عىل الكتب املدّخرة يف خزائن
بترسبها للخارج.
السامح ّ
املساجد والزّوايا وعدم ّ
 .47إدخال عدد كاف من املغاربة املث ّقفني يف
مجلس إدارة املكتبة العا ّمة بالرباط.
الحر
التّ عليم ّ
السامح لألفراد بإنشاء مدارس ح ّرة تحت
ّ .48
مراقبة وزارة املعارف وتعديل التّرشيع الحايل
الخاص بذلك ملا فيه من العقبات والعراقيل.
ّ
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األمية
محاربة ّ
 .49جمع صغار ّ
املترشدين لتعليمهم القراءة والكتابة.
خاصة بالكبار لتعليمهم
 .50إنشاء دروس ليلية ّ
مبادئ ال ّلغة العربية والفرنسية ومبادئ الحساب
وبعض املعلومات العا ّمة.
 .51تعليم األميني من املساجني والجنود املغاربة
مبادئ القراءة والكتابة.
 .52تنظيم الدعاية يف األوساط املغربية
لإلقبال عىل املدارس وإرسال األبناء إليها.
ّالثوات الفنية والتّاريخية
 .53بسط حامية الدّولة عىل ّ
الثوات الفنية والتاريخية
خصوصا مبنع تحويرها أو إخراجها من البالد.
 .54إدخال عدد كاف من املغاربة يف لجنة ترميم
اآلثار التاريخية ويف املجلس اإلداري ملتحف اآلثار
والفنون اإلسالمية باملغرب.

 .6األحباس اإلسالمية

 .1نقل االختصاصات املوجودة بإدارة األحباس
للوزارة الحبس ّية بدار املخزن وإحياء "املجلس
الحبيس األعىل" عىل أسس متثيلية جديدة مع
اختيار أعضائه من بني أهل الكفاءة والنزاهة.
 .2املحافظة التّامة عىل ثروة األحباس بأرسها.
وعىل جميع املساجد واملعاهد الدّينية واملدارس
الحبسية وسائر املكاتب العلمية واآلثار التاريخية.
 .3عدم تقصري وزارة األحباس يف القيام بخدمة
الثقافة العربية ونرش الرتبية اإلسالمية وتشجيع
األعامل الخريية ورصف محصوالت األحباس
يف تحقيق الرغبات التي حبست من أجلها.

 .4إعفاء األمالك الحبسية من جميع الرضائب
املفروضة عليها من قبل الدّولة.
 .5عدم تفويت األمالك الحبسية إذا مل تثبت موجبات
التفويت ّ
الشعية.
السامح بتسليف أيّ يشء من وفر األحباس.
 .6عدم ّ
 .7تطبيق التّرشيع املوضوع لألكرية عىل املستأجرين
لألمالكالحبسية.

 .7الصحة العا ّمة واإلسعاف االجتامعي
أ -الصحة العا ّمة

 .1إنشاء مستشفيات كافية باملدن واملراكز اإلدارية
ومستوصفات ثابتة بالقرى ومستوصفات متن ّقلة يف
املدارش واألسواق ملعالجة املرىض وتوزيع األدوية
مجانا زيادة عىل ما هو موجد اآلن.
عىل الفقراء ّ
 .2إنشاء مصحات لألمراض الصدرية املنترشة باملغرب.
 .3تأسيس دُور مغربية للوالدة باملدن واملراكز امله ّمة.
الخاصة باملجاذيب واملجانني عىل
 .4تنظيم املالجئ ّ
الطرق الطبية الحديثة.
خاصة لالستشارة وللزّيارة الطبية
 .5وضع تعريفة ّ
مطبوعة بالعربية والفرنسية يف مكاتب األطباء.
خاصة لتجديد األحياء
 .6ا ّتخاذ وسائل
ّ
املخ ّربة ّ
وبالصحة العا ّمة.
الضارة بس ّكانها
ّ
 .7حامية مياه ّ
الشب من األوساخ واألقذار ومن بينها
آبار البادية ومجاريها.
 .8تنظيم املاء املضاف يف جميع البلدان املغربية
وتغطية األودية الحارة.
 .9مقاومة األمراض املعدية بسائر الوسائل الفعالة
وخصوصا األمراض التناسلية.

السي يف ّ
كل البالد املغربية مقاومة
 .10مقاومة البغاء ّ
ف ّعالة ومنع املسلامت املغربيات من اال ّتجار بأعراضهن
واملسلمني املغاربة من غشيان املواخر واعتبار ذلك
جرمية يعاقب عليها املسلمون املغاربة رجاال ونساء.
 .11إبعاد املواخر املفتوحة لغري املسلمني عن األحياء
اإلسالمية.
 .12إقفال جميع الحانات املوجودة باألحياء اإلسالمية
واتخاذ التدابري الالزمة لتحريم تناول املسلمني للخمور
وبيعهم لها تحرميا عمل ّيا وملنع املتّجرين فيها من
الصامة التّامة يف تنفيذ
ترويجها بني املسلمني واستعامل ّ
ّ
الصادرة يف ذلك مع وضع ترشيع جديد يكمها.
الظهائر ّ
الصامة يف تطبيق التّرشيع املح ّرم للقامر.
ّ .13
 .14إلقاء محارضات وعرض أفالم صحية لبيان أنواع
األمراض واالحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية منها
السامح بإنشاء جمعيات ملقاومة املسكرات والبغاء.
و ّ
 .15تشجيع الجمعيات املغربية التي تعنى
بنرش ّ
التبية البدنية وتنمية ال ّروح الرياضية.
ّ
 .16إدخال عدد كاف من املغاربة يف اللجان البلدية
للصحةالعا ّمة.
الصحةويفاملجلساملركزي ّ
املختصةبحفظ ّ
ّ

ب -اإلسعاف االجتامعي

 .17تنشيط الجمعيات الخريية اإلسالمية ومساعدتها
السعي يف تكثري عددها
من ميزانية الدّولة واألحباس و ّ
ومتثيلها يف املجلس األعىل لإلسعاف واإلحسان.
 .18إحداث مالجئ إليواء ّ
الشيوخ والعجزة.
 .19رعاية األيتام واللقطاء املغاربة كغريهم من
األطفال األوربيني الذين يستفيدون وحدهم من ظهري
( 18مارس .)1928
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 .20توزيع مدخوالت "حق الفقراء" باعتبار
النّسبة العددية بني الفقراء املسلمني وغريهم.
 .21تأسيس مكاتب كافية لالهتامم بتشغيل العملة
العاطلني.
 .22تأسيس مجلس خريي إسالمي أعىل
لإلرشاف عىل سري الجمعيات الخريية اإلسالمية
والبحث عن أصلح الطرق لتعميم ال ّرب واإلحسان.
 .23منع التس ّول واعتباره مخالفة يعاقب عليها.
العائالت الكثرية العدد:
السكك الحديدية عىل منح
 .24حمل رشكات ّ
تخفيض للعائالت املغربية الكثرية العدد مثل
ما تفعل مع العائالت الفرنسية الكثرية العدد.
املخصصة للعائالت الفرنسية الكثرية
 .25أخذ املنح ّ
العدد من ميزانية فرنسا ال من ميزانية املغرب.

أ -ال َع َم َلة

 .8العمل

 .1تطبيق االتفاقات الدّولية املتع ّلقة بالعمل عىل
العملةاملغاربة.
 .2حرص مدّة العمل اليومي يف مثان ساعات ما
عدا األعامل الفالحية وتنظيم أوقات فتح الدّكاكني
واألسواق وجعل ال ّراحة األسبوعية إجبارية عىل
سائر ّ
العمل املغاربة وفرض ال ّراحة السنوية
ّ
للعمل املغاربة عىل حساب املستخدمني.
 .3العناية بتطبيق التّرشيع املوجود لتنظيم العمل يف
ّ
املحلتالتجاريةوالصناعيةوملحقاتهاوإحداثترشيع
لتنظيم العمل الفالحي وعمل الخدمة واملأجورين
يخص األمراض النّاتجة عن مزاولة العمل.
وفيام ّ
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 .4تطبيق التّرشيعات املوجودة واملوجبة لالعتناء
ّ
الصحية يف مساحات األشغال النائية عن املدن
بالشوط ّ
(شانطيات) ولحامية ّ
العمل من األمراض املعدية.
الخاص بالحوانيت
 .5تطبيق التّرشيع املوجود
ّ
القشاشية التي تقام مبحالت العمل بقصد
البيع للعامل والرصامة يف تنفيذ املادّة القاضية
بإقفالها إن باعت الخمر للمسلمني املغاربة.
 .6رفع أجور العملة املغاربة وجعلها ضامنة
لكفاية حاجاتهم الحيو ّية ومتناسبة مع
نتيجة عملهم وقيمته يف األسواق العا ّمة.
 .7تسوية العملة املغاربة مع العملة األجانب يف
األجور متى كانت مقدرتهم يف العمل متساوية.
 .8اتخاذ الوسائل ّ
اللزمة ملكافحة البطالة
الخاص بالعملة
كالتّشديد يف تطبيق التّرشيع
ّ
األجانب الوافدين إىل املغرب وتفضيل العملة
املغاربة عىل غريهم يف حالة تساوي الكفاءة.
 .9إحداث مساكن ّ
الصحة
للعمل مستوفية لرشوط ّ
الصناعية وتأجريها لهم
يف ضواحي املدن واملراكز ّ
بثمن مناسب.
 .10إلزام املستخدمني املغاربة (املْع ّلمني) بإعطاء
تعويضات لعاملهم عند حصول آفة لهم أثناء العمل.
 .11تعيني مرشدين يلتجئ إليهم العملة
ملعرفة ما لهم من الحقوق والواجبات
خصوصا فيام يرجع آلفات العمل وتعويضاتها.
السامح بتأسيس نقابات مغربية للدّفاع
ّ .12
عن مصالح العملة املغاربة وتأسيس صناديق
تعاونية ملساعدة العملة املرىض والعاطلني.

 .13تسهيل رشوط استخدام العملة املغاربة بفرنسا اإلنتاج وتسهيل ترويجه داخل املغرب وخارجه.
وتطبيق التّرشيع الفرنيس املوضوع لحامية العملة  .20إعانة الصناع املغاربة بقروض صغرية لرتقية
الفرنسية عىل العملة املغاربة املقيمني بفرنسا كام يطبق وسائلهمالصناعية.
 .9اإلصالحات االقتصادية واملالية
التّرشيعالخاصبالعمليفاملغربعىلالعملةالفرنسيني.
السياسةاالقتصادية
 .14إلفات مفتيش العمل إىل منع استخدام
ّ
الفتيان والفتيات الذين مل يتجاوزوا سنّ الثانية  .1تهيئة وسائل العمل وال ّروجان االقتصادي لرفع
عرشة منعا كليا وتطبيق التّرشيع ا ُملح ّرم الستخدام املستوى املعايش للمغاربة.
النّساء واألطفال الذين يرتاوح سنهم بني الثانية  .2تسهيل استهالك القمح داخل املغرب بني
ّ
الفلحني والعملة.
عرش والسادسة عرشة يف أشغال فوق طاقتهم .سائر الطبقات وخصوصا
 .15إنشاء مجالس مغربية تقوم بتطبيق التّرشيع  .3تنظيم اإلنتاج وجعله متناسبا مع حاجات
الخاص بالعمل عىل ال ّعامل املغاربة املستخدمني عند األسواق الداخلية ومع قابلية األسواق الخارجية.
مواطنيهم وبفصل النزاعات التي تنشأ بني العامل  .4تشجيع املغاربة عىل اإلنتاج الفالحي والصناعي
بعضهم مع بعض أو بينهم وبني املستخدمني (املْع ّلمني) .ومراعاة مصالحهم عند إجراء املفاوضات من
أجل اال ّتفاقات التجارية التي يربمها املغرب
 .16إدخال عدد كاف من املغاربة يف ال ّلجنة
استقباال وكذلك يف املعاهدات التّجارية التي
االستشارية للعمل ويف املجلس االستشاري لليد
تعقدها فرنسا ويجري العمل بها يف املغرب.
العاملة ويف املكتب املغريب لليد العاملة ويف ال ّلجنة
 .5حامية اإلنتاج املغريب من املزاحمة األجنبية
االستشارية آلفات العمل.
ّ
ومنع دخول كل البضائع التي هي من نوع
الصناع
بّ -
للصناع املغاربة يف ترقية صناعاتهم املنتوجات املغربية من أية دولة كانت.
 .17ترك الحر ّية ّ
 .6جعل استثامر سائر املناجم الطبيعية ومنابع النفط
حسب ال ّذوق الوقتي وتدريبهم عىل ذلك يف
السكك الحديدية والقوات الكهربائية
املدارس الصناعية.
واملياه املعدنية و ّ
واملرافئ البحرية من اختصاص الدّولة املغربية.
 .18حامية املصنوعات املغربية من املزاحمة
السعي لجعل "احتكار الدّخان" من اختصاص
السامح بجلب البضائع التي تق ّلدها ّ .7
األجنبية وعدم ّ
الدّولة املغربية (املادّة  17من املعاهدة الفرنسية
من الخارج ومنع املعامل امليكانيكية كذلك من
االسبانية  27نوفمرب سنة .)1912
تقليدها داخل املغرب.
السامح بتأسيس نقابات صناعية للدّفاع عن  .8إدخال عدد كاف من املغاربة يف سائر املجالس
ّ .19
الصناع ومقاومة ّ
الغش يف الصناعة وتنظيم املرشفة عىل استثامر خريات البالد.
مصالح ّ
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 .9ا ّتباع سياسة اقتصادية موحدة يف املناطق املغربية
الثالثة وتسهيل املبادالت التجارية بينها وإسقاط
الواجبات التي ُتؤدّى عىل البضائع عند دخولها من
منطقة إىل أخرى.

 .10االستعامر والفالحة املغربية
أ -االستعامر

 .1إلغاء التّرشيع القايض باعتبار نزع امللكية
ألحداث "دوائر االستعامر" من املصلحة العا ّمة.
 .2إيقاف االستعامر ال ّرسمي.
 .3إرجاع األرايض التي انتزعت ومل تو ّزع بعد ألربابها
إن أظهروا ال ّرغبة فيها مع إعطائهم املهلة الكافية
لر ّد املعاوضة التي دفعت لهم أ ّما التي ق ّرر انتزاعها
ومل ينفذ بعد فتلغى قراراتها وتبقى بني أربابها.
 .4مطالبة املستعمرين ال ّرسميني بتنفيذ ما يف دفرت
االلتزامات من ّ
الشوط.
 .5مراقبة "القرض الفالحي" مراقبة دقيقة حتّى ال
ُي ّ
ستغل استغالال جائرا.

ب -الفالحة املغربية

 .6إعداد مرشدين فالحني مغاربة لنرش
طرق الفالحة الحديثة بني الفالحني.
 .7إلزام الجمعيات االحتياطية املغربية بالقيام
بواجبها نحو أعضائها واملعوزين من س ّكان دوائرها.
 .8اختيار أعضاء املجالس اإلدارية والفرعية للجمعيات
االحتياطية من غري ّ
املوظفني وتعيني مم ّثلني لهذه
الجمعياتداخل"مجلساملراقبة"الذيينعقدتحترئاسة
الصدر األعظم لإلرشاف عليها واملصادقة عىل ميزانياتها
ّ
وداخل "لجنة الصندوق املركزي للجمعيات االحتياطية".
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 .9إحداث حقول مشاعة للتجربة يقوم بخدمتها أعضاء
الجمعيات االحتياطية وتدفع مداخيلها لصناديق تلك
الجمعيات.
الصندوق العام إلسعاف
 .10توسيع مداخيل ّ
الجمعيات االحتياطية بتخصيص إعانات
من الدّولة زيادة عىل اشرتاكات الجمعيات.
 .11إعطاء الفالحني حقّ االختيار بني اقرتاض املال أو أي
نوع من أنواع الحبوب.
 .12تأسيس مخازن تعاونية يف جميع مراكز الجمعيات
االحتياطية لتسهيل ترويج املنتوجات الزراعية
السامح باشرتاك الجمعيات االحتياطية املغربية يف
و ّ
املخازن التعاونية املعدة لبيع محصوالت املستعمرين.
 .13االهتامم بتشجيع الفالحني عىل استعامل األسمدة
واآلالت الفالحية الحديثة.
 .14تأسيس جمعيات تعاونية لضامنة املشرتكني فيها
ض ّد الجوائح الفالحية.
 .15التسوية بني الفالحني واملستعمرين يف الرضائب
وح ّرية اإلنتاج وحقّ إصدار منتوجاتهم إىل الخارج.
 .16حامية ّ
الفلحني من ال ّربا و ّ
الضب عىل أيدي املرابني.
الخاصة ّ
بالفلحني لتشجيعهم
 .17االهتامم بالجوائز ّ
عىل تحسني الفالحة والرتبية.
 .18املحافظة عىل حقوق القبائل يف استعامل الغابات
املجاورةلهاوالتّخفيفمنالواجباتاملفروضةعىلذلك.
 .19املحافظة عىل حقوق ّ
الفلح يف مياه ّ
الشب
السقي.
والورد و ّ
 .20إصالح اآلبار املوجودة وحفر آبار جديدة
بالجهات املحتاجة إليها.

 .21مساعدة الفالحني يف بناء مساكنهم تعميام
الصحة.
لرشوط ّ
 .22حامية الفالحني من اعتداءات بعض املستعمرين
بالسياط ويسجنونهم يف املطامري
الذين يرضبونهم ّ
ويفرضون عليهم الغرامات .وإلزام املستعمرين با ّتباع
ّ
الطرق املرشوعة يف ّ
كل نزاع يقع بينهم وبني الفالحني.
 .23حامية ّ
الفلحني من اعتداءات موظفي "إدارة
السلطة غري
الغابات واملياه" ونزع ما بيدهم من ّ
املرشوعة التي باسمها يرضبون ويسجنون ويفرضون
الغرامات.
 .24تحرير الفالحني من التّكاليف املنافية للح ّرية
ّ
الشخصية كمؤنة موظفي الرتتيب واملحافظة ومن
العمل اإلجباري عند املستعمرين أو الوالة و ّ
املوظفني.
 .25إعفاء الفالحني من الحضور اإلجباري يف املواسم
السنوية .وعدم إلزامهم برشاء الخيل ورسجها ودفع
فرائض للوالة بتلك املناسبة.
 .26إعفاء النّساء من الحضور اإلجباري يف الحفالت
التي تقام لالقتباالت والوداعات وغريها.

نزع امللكية

 .11النّظام العقاري

 .1عدم نزع امللكية ّإل للمصلحة العمومية مبعناها
الخاصة بذلك يف
الصحيح وطبقا للمواد
ّ
القانوين ّ
عقد الجزيرة وإدخال نظام "املح ّلفني" لتعيني
معارضة انتزاع امللكية وااللتجاء إىل نظام التحكيم
عند عدم تحقيق األغلبية بني هيئة "املحلفني".

امللك العائيل ال ّثابت

.2

االحتفاظ للفالح املغريب بعرش هكتارات يف

السقي ووضع ترشيع
أرض البور أو ثالثة يف أرض ّ
مينعه من تفويتها بأي نوع من أنواع التفويت.
 .3إنشاء مجلس مغريب بدار املخزن الرشيف
للنّظر يف شؤون أرايض الجامعات ويف مداخيلها
عوضا عن مجلس الوصاية الحايل.
 .4االحتفاظ بأمالك الجامعات وتوزيعها عىل
أربابها مع منعهم من تفويتها أو إيجارها ألمد بعيد.

األرايض املوات

 .5توزيع األرايض املوات عىل فقراء الفالحني
إلحيائها والتّعيش بها.

األمالك املخزنية

 .6االحتفاظ مبا بقي من األمالك املخزنية وعدم
تفويتها ّإل ملصلحة مح ّققة مع تعويض ما ُف ّوت
منها بأمالك جديدة.

املحافظةالعقارية

 .7مراعاة األسبقية يف إجراء التّحديد وعمليات
التّحفيظ دون نظر إىل جنسية صاحب املطلب.
 .8إلزام طالب التّحفيظ بتقديم رسوم صحيحة إلثبات
ح ّقه يف املساحة التي يطلب تحفيظها وإلزام املحافظة
العقارية بالتّدقيق يف معرفة عني امللك املطلوب تحفيظه
ومعرفة حدوده الحقيقية التي ميلكها طالب التّحفيظ.
 .9عدم قبول امللكية املح ّررة بقصد االحتجاج عند
استالم مطالب التّحفيظ.
 .10وجوب حضور الرتاجمة يف ّ
كل تحديد
محافظة عىل حقوق املجاورين واملتعرضني.
 .11عدم االكتفاء باملراسلة يف إبالغ الفالحني أجل
انتهاء التحديد وتعزيزها باملنادين يف األسواق نظراً
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أل ّمية أغلب الفالحني.
 .12جعل واجبات التّعرض متناسبة مع املساحة
املتعرض عليها وتأخري أدائها وفرضها عىل املحكوم
عليه من املتنازعني.

بطائق البحث

 .13عدم قبول تع ّرضات األفراد يف خصوص بطائق
البحث التي يصدرها القايض ّ
الشعي لتسليم رسم
التّملك أو التّفويت.

ّ .12
الضائب و ّ
التتيب

 .1جعل مقدرات امليزانية مناسبة لحاجات األ ّمة
ومالمئة ملقدرتها عىل األداء .وعدم االلتجاء يف تقدير
امليزانية للقروض الخارجية.
 .2عدم تكليف ال ّرعايا املغاربة بتأدية أي يشء
من األموال أو "الفرائض" ّإل ما جدّده القانون.
 .3التّخفيف من الرضائب غري املبارشة.
 .4وضع واجبات الدّيوانة عىل سائر البضائع
الواردة من الخارج عىل أساس املساواة االقتصادية.
 .5إحداث رضيبة عىل األجور ال ّثابتة التي تتجاوز
سنويا اثني عرش ألف فرنك.
 .6إلغاء ّ
الضيبة املعروفة باملكس و"الصنك"
بسائر أنواعها لرضرها باالقتصاد الداخيل.
الصغار املعوزين من رضيبة األرباح
الصناع ّ
 .7إعفاء ّ
الضيبة ّ
السكنى و ّ
الشخصية.
و ّ
 .8االكتفاء يف استخالص ّ
الضائب بالطرق املرشوعة
للسجن.
وعدم االلتجاء ّ
 .9عدم إحداث أ ّية رضيبة عىل مواريث املسلمني.
 .10اتخاذ طريقة م ّوحدة إلحصاء املر ّتبات
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وتقوميها واستخالص واجباتها يخضع لها ّ
الفلحون
واملستعمرون عىل السواء.
 .11إسقاط العرشة يف املائة التي يتس ّلمها القواد
واألشياخ عند استخالص ّ
التتيب.
 .12إعفاء املوايش قبل الفطام من رضيبة ّ
التتيب.
 .13إعفاء الفالح الصغري من رضيبة الرتتيب إذا مل
تتجاوز مساحة حرثه هكتارين اثنني من الحبوب.
 .14إعفاء املنتوجات الفالحية من رضيبة
ّ
التتيب إذا مل تتجاوز خمس قناطري يف الهكتار.
.15تخفيفالرضائبعىلأولياءالعائالتالكثريةاألفراد.
 .16إدخال عدد كاف من املغاربة يف "لجنة مراجعة
وإصالح الرضائب".

 .13إصالحات متفرقة
السياسة الرببرية والتّبشري
ّ

السياسة الرببرية
 .1العدول عن تطبيق ّ
وإبطال العمل مبا صدر فيها منذ  1914من
ّ
الظهائر والقرارات املخزنية واملناشري اإلدارية.
 .2جعل نظام املحاكم املغربية ونظام التّعليم
موحدين يف كافة أنحاء البالد طبقاً
املغريب ّ
ملا هو ُم ّبي بباب العدلية وباب التّعليم.
.3منعالتّبشريبنياملغاربةاملسلمنييفالبواديوالحوارض.
املبشين و ّ
 .4إيقاف حركة ّ
املبشات عىل اختالف
جنسياتهم ومذاهبهم .ومنعهم من التّجول والحضور
يف األسواق واملواسم بصفتهم التّبشريية وعدم
ميس بكرامة اإلسالم
السامح لهم بنرش أي يشء ّ
ّ
السالم.
وكرامة النّبي عليه ّ
 .5عدم منح أ ّية إعانة من امليزانية املغربية أو أي

ملك من أمالك املخزن ّ
الشيف للجمعيات التّبشريية
الساعني يف تشييد الكنائس واملنتديات املسيحية.
أو ّ
السامح ّ
للمبشين وامل ّبرشات بإحداث
 .6عدم ّ
مدارس أو مصانع أو مالجئ لفتيان املسلمني
وفتياتهم وتسليم ما أحدث من ذلك للحكومة
املغربية أو لجمعيات إسالمية.

 .14العربية لغة املغرب ال ّرسمية

 .1اعتبار ال ّلغة العربية لغة املراسلة واملرافعة
وتسجيل األحكام وتحرير العقود يف سائر
املحاكم التي يرتافع إليها ال ّرعايا املغاربة.
 .2جعل سائر طوابع الدّولة وخوامتها يف اإلدارات
ال ّرسميةبالعربيةوالفرنسية.
 .3إدراج جميع نصوص الظهائر الرشيفة والقرارات
الوزيرية واملنشورات اإلدارية يف الجريدة ال ّرسمية
بالعربية وإصدار الطبعة العربية كاملة يف نفس الوقت
الذي تصدر فيه الطبعة الفرنسية وجعل "مكتب
الجريدة ال ّرسمية العربية" لدار املخزن الرشيف.
 .4إصدار نسخ عربية لجميع مطبوعات الدّولة
من تقارير سنوية وإحصائيات وتقاويم وخرائط
وأبحاث تتع ّلق ّ
بالشؤون املغربية وكذلك جميع
دفاتر وفهارس ومطبوعات املكتبة العا ّمة بال ّرباط.
 .5استعامل ال ّلغة العربية يف إدارة الربيد
والتلفون والتلغراف وكتابة سائر مطبوعاتها
وأوراقها وطوابعها وخوامتها بال ّلغة العربية
والفرنسية وقبول الربقيات واملكاتب املسجلة
والحواالت املالية بال ّلغة العربية دون أجرة إضافية.
 .6كتابة أسامء املدن واملحطات وإشارات املسافات

وأخطار املنعرجات واملنحدرات واملزالق وجميع
إشارات األشغال العا ّمة باللغتني العربية والفرنسية.
 .7إلزام ّ
الشكات التي لها معاملة مع املغاربة
السكك الحديدية ورشكات
وخصوصا رشكات ّ
النقل باستعامل ال ّلغة العربية إىل جانب الفرنسية
السفر والوصوالت املالية وأوراق نقل
يف تذاكر ّ
البضائع ويف إعالناتها بالعربات واملحطات.
 .8إلزام املصارف املالية وخصوصاً "البنك املخزين
املغريب" باستعامل ال ّلغة العربية مع الفرنسية
وكتابة مطبوعاتها وخوامتها باللغتني معا.
 .9وجوب استعامل ال ّلغة العربية يف:
أ .جميع عمليات الدّيوانة املغربية.
ب .الرسوم والخرائط واألوراق التي تح ّرر يف
املحافظةالعقارية.
ج .األوراق والتقارير وامليزانية السنوية التي
تصدرها اإلدارات البلدية.
د .كتابة أسامء جميع اإلدارات واملحاكم واألحياء
وامليادين والشوارع واألزقة والدروب.
ه .جوازات السفر وبطاقات التعريف وورقات
اإلذن يف سوق االمتوبيالت.
 .10االحتفاظ باألسامء املغربية للمدن والقرى
والشوارع واألحياء املغربية وعدم تغيريها بأسامء
أجنبية.
 .11االعتناء بتصحيح اإلنشاء وإتقان ّ
التجمة وإجادة
ال ّرسم يف جميع املخطوطات العربية التي تستعملها
اإلدارة أو تعرض يف الطرق و ّ
املحلت العا ّمة.
 .12اعتبار املؤ ّلفات املكتوبة بال ّلغة العربية مقبولة
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يف الجوائز األدبية والعلمية للدّولة مثال "الجائزة
األدبية للمغرب" و"الجائزة العلم ّية للمغرب".

 .13العلم املغريب واألعياد القومية
والتّرشيفات

 .1احرتام العلم املغريب االحرتام الواجب له ورفعه أيام
الجمعة واألحد واألعياد ال ّرسمية فوق جميع اإلدارات
واملحاكم املوجودة بالنواحي املدنية والعسكرية.
 .2سنّ قانون ملعاقبة ّ
كل من أهان العلم املغريب.
 .3احرتام األعياد اإلسالمية واعتبارها أ ّيام عطلة
رسمية يف سائر اإلدارات واملحاكم.
 .4إيقاف األعامل اإلدارية املتو ّقفة عىل حضور
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املسلمني وعدم استدعاء الخصوم والشهود واملح ّلفني
للمحاكم يوم الجمعة.
 .5اعتبار اليوم الفاتح للعام الهجري ويوم تتويج
السلطان يومي عيد رسمي للدّولة املغربية.
جاللة ّ
السلطان يف خطب
 .6وجوب ذكر اسم جاللة ّ
الجمعة واألعياد بسائر أنحاء املغرب حوارض وبوادي.
 .7االفتتاح بالنّشيد املغريب الرشيف يف سائر
املناسباتال ّرسمية.
 .8عدم استعامل لقب (صليب) يف األوسمة
الرشيفة بسائر درجاتها.

عرائض المطالبة باالستقالل
()1944-1943

رغم محدودية املطالب التي تقدّمت بها الكتلة العاملة الوطنية ّإل أ ّنها أثارت حفيظة
السيطرة فنفوا
الفرنس ّيني الذين ارتأوا رضورة التّخ ّلص من هذا املشكل قبل أن يخرج عن ّ
وجوه الحركة الناشئة وض ّيقوا عىل االخرين بشتّى ّ
الطرق كمصادرة ح ّرية التّعبري والتّج ّمع
و ّ
الطرد من العمل إلخ .مل يكن القمع وال االنقسامات الدّاخلية ليضعفا عزمية الوطن ّيني
فقد استم ّروا يف النّضال داخل املغرب وخارجه بشتّى الوسائل السيام وسط الحركة العاملية
الناشئة .استغلت مجموعات الحركة الوطنية الحرب العاملية الثانية التي أظهرت ضعف القوى
االستعامرية التّقليدية لتحول خطابها من مجرد املطالبة باإلصالحات إىل اإلعالن رصاحة عن
املطالبة باالستقالل عىل غرار الكثري من حركات التح ّرر يف العامل .وكان للجبهة القومية قصب
السبق يف هذا املضامر حيث قدّم زعامؤها أ ّول العرائض املطالبة باستقالل املغرب لسلطات
ّ
الحامية االسبانية يف  2فرباير  1943تلتها عرائض أخرى أشهرها تلك التي رفعها عىل التوايل
السلطان مح ّمد بن يوسف يف 11
حزب االستقالل والحركة القومية إىل املقيم العام الفرنيس و ّ
و 13يناير  .1944ولنئ كانت هذه الوثائق تر ّكز عىل املطالبة باستقالل املغرب فإنها ال تتطرق
ّإل باقتضاب شديد إىل نظام الحكم الذي يتمنّاه زعامء هذه التّكتالت لبالدهم بعد االنعتاق
من القبضة األجنبية .إذ يكتفي املح ّررون بالحديث عن تشبتهم بامللكية وحرصهم عىل املزج
بني األصالة واملعارصة وسعيهم إىل إحداث نظام "شوري" ال نعرف مالمحه لغياب الكتابات
السياسية الهامة يف أدبيات مختلف
الجدّية عن هذا املوضوع املحوري وغريه من املسائل ّ
مجموعات الحركة الوطنية يف تلك الفرتة ال ّلهم بعض الشعارات التي تسمن وال تغني من جوع.
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النصوص:
عريضة الجبهة القومية الوطنية

()1943

26

حرضة صاحب السعادة
بعد تقديم التّحيات واالحرتامات ّ
اللئقة
بسعادتكم نرجو أن تتك ّرموا بإبالغ حكومتكم
املو ّقرة مع كامل االحرتام ووافر التّقدير مذ ّكرة
الجبهة القوم ّية الوطنية املغربية التّالية:
مبا ّأنالعاملأصبحعىلأبوابانقالبخطريتتط ّورمبوجبه
عالقات األفراد و ّ
الشعوب تط ّورا عميقا محسوسا.
ومبا ّأنالدّولالكربىأعلنتغريمام ّرةعىللسانرؤسائها
وزعامئها أ ّنها مل تدخل يف الحرب العاملية الحارضة ّإل
من أجل العدل عند فريق والحرية عند الفريق الثاين.
ومبا ّأن ّ
الشعب املغريب كان وال يزال معتربا يف
الشعوب ذات ّ
عداد ّ
الشخصية الدّولية البارزة
املحدودة التي طاملا متتّعت يف حظرية العامل الدّويل
بكثري من العطف وحسن املعاملة وعظيم ال ّرعاية.
ومبا ّأن ّ
الشعب املغريب كان وال يزال قويّ اإلحساس
بوحدته ّ
الطبيعية القومية عظيم ّ
الشعور بح ّقه
املطلق الدّائم املستم ّر يف حياة الح ّرية واالستقالل.
ومبا أ ّنه مل يفقد ولن يفقد غريزته
الفطرية االستقاللية ومل يرض ولن يرىض
بامتهان رشفه القومي املوروث منذ األزل.
ومبا أ ّنه حافظ عىل استقالله التّام خالل
قرون مديدة وأجيال عديدة أكرث من عدّة
شعوب أخرى وبذل يف سبيل صيانة حريته
الغالبة من التّضحيات ما مل يبذله ّإل القليل.
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ومبا أ ّنه كافح من أجل الدّفاع عن رشفه وكيانه ّ
بكل
السياسية بل الثورية حتّى
الوسائل الدّبلوماسية و ّ
مل تنقطع فيه ال ّثورة املس ّلحة ضد التّدخل األجنبي
املفروض ّإل منذ مثان سنوات فقط أي منذ سنة .1934
ومبا ّأن دول أوربا وأمريكا يف نفس مفتتح هذا القرن
العرشين اعرتفت من جديد بوجود الدّولة املغربية
وحقوقها اعرتافا اجتامعيا علنيا رصيحا زيادة عىل
االعرتافات و ّ
السابقة وضمنت ضامنة
الضامنات ّ
دولية اجتامعية يف فاتحة عقد الجزيرة ّ
الشهري مبدأ
السلطان ومبدأ وحدة
استقالل املغرب ومبدأ سيادة ّ
ّ
التاب املغريب من أقصاه إىل أقصاه ومبدأ املساواة
االقتصادية يف املغرب بالنسبة إىل جميع الدّول.
ومبا ّأن هذه ّ
الصيحة الستقالل
الضامنة الدّولية ّ
املغرب وسيادته ووحدة ترابه طالت عليها من بعد
(تحت ستار الخفاء) مؤامرات سياسية ودسائس
استعامرية مخالفة للعهود املقطوعة ومناقضة للحقّ
ّ
الطبيعي و ّ
الشعي لأل ّمة املغربية والدّولة املغربية.
ومبا أ ّنه منذ سنة ُ 1912فرض عىل املغرب نظام
استعامري جديد متناقض لتلك ّ
الضامنة الدّولية
الصيحة ّ
كل مناقضة فوقع االعتداء عىل استقالل
ّ
املغرب وعىل سيادته وعىل وحدة ترابه تحت اسم
الحامية دون أن ُيستشار ّ
الشعب املغريب يف هذا
النّظام املفروض ودون أن يرىض به ال هو وال سلطانه
موالي عبد الحفيظ حيث أ ّنه حاربه مع شعبه من
أ ّول لحظة وعارضه رسا وعلنا وتنازل عن العرش
من أجله واحتجاجا عىل فرضه بالق ّوة والدّسائس.
ومبا ّأن نظام الحامية املفروض املشار إليه قد خالف

رشوطه ونقض بنوده حتّى نفس الذين أعلنوه
وفرضوه من أ ّول يوم فلم يطبقوا أ ّية مادّة من مواده
تطبيقا حرفيا حقيقيا بل تجاوزوا حدوده وأقاموا يف
املغرب إدارة أجنبية استعامرية ُمسيطرة عىل جميع
ترصف املالك يف ملكه ماليا
تترصف فيها ّ
مق ّدرات البالد ّ
واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وترشيعيا وتنفيذيا الخ.
وجعلوا أساس إدارتهم األ ّول وهدفها األخري هو خدمة
العنرص األجنبي املنتمي إليهم وحامية مصالحه ما
كان مرشوعا منها وغري مرشوع عىل حساب ّ
الشعب
املغريب املهضوم الحقوق يف ّ
كل امليادين وجعلوا األ ّمة
السلطة املغربية عىل الهامش يف ّ
كل يشء ما
املغربية و ّ
عدا املظاهر التّرشيفية واأللقاب الزّائفة واستبدّوها
الشؤون العا ّمة وحدهم ّ
دونها بتسيري كا ّفة ّ
كأن
املغرب مقاطعة من بالدهم أو مستعمرة تابعة لهم
أو ّ
كأن ّ
الشعب املغريب شعبا همجيا ابتدائيا مل تسبق
له حضارة وال دولة وال نظام وليس عنده ما يكفيه
الحتياجاته اإلدارية من املثقفني األكفاء واإلدار ّيني
األذكياء يف مرحلة تط ّوره الحارض .ثم تجاوزوا ذلك
ك ّله إىل اعتبار ّ
التاب املغريب والس ّكان املغاربة
مرتبطني بهم ارتباط التّابع باملتبوع سلام وحربا.
فأخذوا يستعملون املواطنني املغاربة ويزجون ّ
بالتاب
املغريب يف حروبهم الداخلية وحروبهم الدّولية دون
أن يكون للمغرب وال للمغاربة أيّ غرض يف دخول
تلك الحروب وال أ ّية منفعة يف تعضيد تلك القضايا
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الصفة التي ال ترتبط بها مصالح هذه البالد.
األجنبية ّ
ومبا أ ّنه قد م ّرت عىل املغرب منذ إعالن الحامية
املفروضة مدّة كافية للتّجربة واملالحظة واالختبار
فوق ال ّثالثني سنة ذاق فيها املغاربة األم ّرين من
ج ّراء ذلك النّظام االستعامري القائم املفروض
عىل بالدهم وتج ّرعوا فيها الغصص من أجل
حرمانهم من حقوقهم الكاملة وح ّريتهم الشاملة.
الشعب املغريب مل ّ
ومبا أن ّ
ينفك عن إعالن سخطه عىل
هذا النّظام املفروض تارة عن طريق الدّفاع ال ّثوري
السلمي الهادئ.
املس ّلح وتارة عن طريق الدّفاع ّ
ومبا ّأن اإلجامع القانوين والدّويل واألخالقي قائم
عىل االعرتاف ّ
لكل شعب بحقّ تقرير مصريه وحكم
نفسه بنفسه و ّ
الشعب املغريب يف مجموعه يعترب
نفسه أهال للتّمتع بهذا الحقّ اليوم أكرث من ّ
كل
وقت مىض بفضل ما عنده من كفاءات واستعدادات
السيع
ممتازة وبفضل تط ّوره العقيل واالجتامعي ّ
الخاصة ونشاطه
الذي وصل إليه عن طريق جهوده ّ
الطبيعي املتواصل وعقلياته العلمية النافذة.
ومبا ّأن الحركة الوطنية املغربية هي محور ثقة ّ
الشعب
املغريب ومعقد آماله وأمانيه وهي موضع االعتامد
والتّأييد من ّ
السواء بصفتها
الشعب والعرش عىل ّ
حركة وطنية مغربية صميمة تسعى السرتجاع سيادة
ّ
الشعباملغريبوسيادةالدّولةاملغربيةمبعناهاالكامل.
ومبا ّأن الدّول الكربى التي عرفت املغرب يف عصوره

 26إليكم بعض العرائض التي رفعها جزء من أهايل فاس وأحوازها بإيعاز من مختلف مجموعات الحركة الوطنية :عريضة علامء القرويني ،عريضة قضاة
فاس ،عريضة عدول فاس ،عريضة أعيان فاس ،عريضة الرشفاء العراقيني ،عريضة الكتاتيب القرآنية ،عريضة الرشفاء األدارسة ،عريضة العائلة السودية ،عريضة
الرشفيني والصفافرة والرسارجة (آل الرشيف وصفرية الرساج) ،عريضة الرشفاء الطالبيني ،عريضة الرشفاء العلويني ،عريضة الفتاة املغربية ،عريضة الخرازة ،عريضة
أحواز فاس ،عريضة البنائني ،عريضة السطارمية ،عريضة الدباغة ،عريضة اللباطة.
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ال ّذهبية وفاوضت الدّولة املغربية مفاوضة الن ّد
للن ّد دون أن تنقطع عالقاتها الودية معها إىل سنة
 1912تعلن اليوم أ ّنها ال تحارب ّإل من أجل تحقيق
العدل وصيانة الحرية يف العامل فقد تأ ّلفت باسم
ّ
الشعب املغريب وللدّفاع عن ح ّقه يف العدل والحرية
واالستقالل جبهة قومية للحركة الوطنية املغربية
مؤ ّلفة من مجموع الهيئات الوطنية املختلفة وهذه
الجبهة مت ّثل نخبة النخبة يف البالد من رجال الفكر
الصادقة والنفوذ الروحي الواسع وقد
والرأي والوطنية ّ
نشأت تحت ضغط إرادة ّ
الشعب املغريب وبتوجيه
من روحه وإلهام من تلقاء نفسه دون أن تخضع
ألي عامل خارجي وال أن تتأثر بأي دافع أجنبي
وال أن تسعى لخدمة صالح أي فريق من الفريقني
املتحاربني ودون أن تكون مق ّيدة يف عملها بأي قيد
سوى قيد خدمة املصلحة املغربية العا ّمة ّ
وحل قضية
املغرب ّ
حل مرضيا لألماين ّ
الشعبية وقد جعلت هذه
الجبهة أساس عملها بنود امليثاق الوطني الذي
تجدون نسخة منه مرتجمة صحبة هذه املذ ّكرة.
وطبقا ّ
تتلخص أمنية ّ
لكل هذا ّ
الشعب املغريب
وإرادة األ ّمة املغربية يف ّ
الظروف الحارضة فيام يأيت:
● أ ّوال  :إعالن سقوط نظام الحامية املفروض يف
جميع أطراف املغرب.
● ثانيا  :اعتبار إرادة ّ
الشعب املغريب يف
ح ّد ذاتها مصدرا طبيع ّيا لتقرير مصريه وحكم
ثم تنسيق هذه اإلرادة املرشوعة
نفسه بنفسه ّ
السياسة الدّولية العاملية الحالية.
مع تط ّورات ّ
● ثالثا ّ :
حل القضية املغربية عىل األساس
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ّ
الشعي والقانوين الوحيد وهو تجديد االعرتاف
باستقالل املغرب وسيادته الدّاخلية والخارجية وإعادة
وحدة ترابه الوطني كام كانت يف عهد االستقالل
تحت ّ
ظل العائلة العلوية املالكة مع ضامنة هذا
االعرتاف من جميع الدّول والسيام دول أوربا وأمريكا.
● رابعا  :عقد اتفاقات ومعاهدات حرة
لضامنة املصالح املشرتكة مع ّ
كل الدّول التي ترغب
ّ
املستقل تعاون
أن يكون بينها وبني املغرب الح ّر
اقتصادي أو ثقايف ّ
منظم أو غري ذلك من أنواع
التعاون والسيام الدّول املجاورة والدّول اإلسالمية.
● خامسا  :اعتبار األجانب املقيمني يف
تراب املغرب عىل قدم التّساوي التّام من
ناحية املعاملة واملعايشة واالقتصاد والعدالة.
● سادسا  :اعتبار ّ
التاب املغريب بجميع أطرافه
وحدوده وشواطئه ومياهه وأجوائه أرض حياد تام
مطلق عند قيام أيّ نزاع دويل مس ّلح وبالنسبة إىل
كافة املتحاربني حارضا ومستقبال حيث أ ّنه واقع
عىل مفرتق ّ
الطرق الحيوية العاملية الكربى بالنّسبة
للقا ّرتني األوربية واألمريكية وتع ّهد املغرب الح ّر
املستقل ّ
للطرفني املتنازعني بإبعاد شبح ّ
ّ
كل ما ميكن
أن يعترب تهديدا أو خطرا عىل أحد الفريقني وبصيانة
حياده التّام والدّفاع عنه إىل آخر رمق ب ّرا وبحرا وج ّوا.
أهم األشياء التي تشغل بال ّ
الشعب
هذه هي ّ
املغريب والتي يرتكز حولها رأيه العام يف الوقت
الحارض زيادة عىل ما يف بنود امليثاق الوطني.
والجبهة القومية الوطنية املغربية إذ تعلنها بصفة
رسمية إىل ال ّرأي العا ّم العاملي الدّويل أجمع أ ّنها ترمي

من وراء ذلك إىل تعريف الحكومات املختلفة باإلرادة
ّ
الصحيحة واطالعها عىل األهداف
الشعبية املغربية ّ
القومية الحقيقية للمغرب يف ظروفه الحارضة وهي
تع ّلق أمال كبريا عىل حكومتكم املو ّقرة يف مراعاة
السامية العادلة والتّفضل برعايتها
هذه األهداف ّ
ّ
وتشجيعها وتسهيل الطريق أمام متثيل املغرب
الصلح القادم خدمة للعدل
متثيال صحيحا يف مؤمتر ّ
ومنارصة للحرية وإنصافا ّ
للشعب املغريب األيب.
ّ
هذا ّ
املستقل الذي ينشده املغاربة
وإن املغرب الح ّر
أجمعون لن يكون مغربا مقفال يف وجه الحضارة
الحديثةوالمعزوالعناالحتكاكببق ّيةاألممو ّ
الشعوب
شم منه رائحة التّعصب
وال مطبوعا بأيّ طابع ُت ّ
الجنيس أو الدّيني أو عداوة األجناس والدّيانات
األخرى بل إ ّنه سيكون معقال للحضارة الحديثة إىل
جانب حضارته القدمية وسيتعاون س ّكانه ّ
الشعيون
تعاونا ح ّرا رشيفا يف دائرة التّسامح والتّضامن املصلحي
مع ّ
كل العنارص والجاليات األجنبية التي تريد أن
تساهم بنصيبها يف خدمته وتطويره بإخالص ووفاء.
ّ
ّ
املستقل الذي ينشده املغاربة
وإن املغرب الح ّر
اليوم هو أيضا مغرب تتناسق فيه الحضارتان
الصالحة
العربية والغربية وتتعاون فيه اإلرادات ّ
من أهايل البالد املواطنني وضيوفهم األجانب عىل
السلم وازدهار العمران
خدمة الحضارة وصيانة ّ
السري يف هذا
فإذا أعانتنا حكومتكم املو ّقرة عىل ّ
ّ
الطريق ّ
فإناتعيننا عىل التّقدم خطوات واسعة
يف طريق النّهوض والكامل والحرية واالستقالل.

وختاما تجدّد الجبهة القوم ّية املغربية لسعادتكم
السالم.
تح ّياتها الحا ّرة واعتباراتها الفائقة ودمتم بخري و ّ
ُح ّررت هذه املذ ّكرة بتطوان بتاريخ  8صفر
الخري عام  1362املوافق  14فرباير سنة .1943

عريضة حزب االستقالل
()1944
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الحمد ل ّله
يضم أعضاء
ّإن حزب االستقالل الذي
ّ
السابق وشخص ّيات ح ّرة.
الحزب الوطني ّ
حيث ّأنالدّولةاملغربيةمتتّعتدامئابحر ّيتهاوسيادتها
الوطنية وحافظت عىل استقاللها طيلة ثالثة عرش قرنا
خاصة.
إىل أن ُفرض عليها نظام الحامية يف ظروف ّ
وحيث ّأن الغاية من هذا النّظام وامل ّربر لوجوده
هام إدخال اإلصالحات التي يحتاج إليها املغرب
يف ميادين اإلدارة والعدلية والثقافة واالقتصاد
ميس ذلك بسيادة
واملالية والعسكرية دون أن ّ
ّ
الشعب املغريب التاريخية ونفوذ جاللة امللك.
وحيث ّأن سلطات الحامية بدّلت هذا النّظام بنظام
مبني عىل الحكم املبارش واالستبداد لفائدة الجالية
الفرنسية ومنها جيش من ّ
املوظفني ال يتوقف
املغرب ّإل عىل جزء يسري منه وأ ّنها مل تحاول
التّوفيق بني مصالح مختلف العنارص يف البالد.
توصلت بهذا النّظام إىل
وحيث ّأن الجالية الفرنسية ّ
االستحواذ عىل مقاليد الحكم واحتكرت خريات البالد
دون أصحابها.

 28عالل الفايس ،الحركات االستقاللية يف املغرب العريب ،دار الطباعة املغربية ،تطوان ،دون تاريخ.250-249 ،
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وحيث ّأن هذا النّظام حاول بشتّى الوسائل تحطيم
الوحدة املغربية ومنع املغاربة من املشاركة الفعلية يف
تسيريشؤونبالدهمومنعهممن ّ
خاصةأوعا ّمة.
كلحرية ّ
وحيث ّأن ّ
الظروف التي يجتازها العامل اليوم
هي غري ّ
الظروف التي ّأسست فيها الحامية.
وحيث ّأن املغرب شارك مشاركة ف ّعالة يف الحروب
العاملية بجانب الحلفاء وقام رجاله أخريا بأعامل
أثارت إعجاب الجميع يف فرنسا وتونس وصقلية
وكورسيكا وإيطاليا وينتظر منهم مشاركة أوسع يف
وباألخص ملساعدة فرنسا عىل تحريرها.
ميادين أخرى
ّ
وحيث ّأن الحلفاء الذين يريقون دماءهم يف
سبيل الحرية اعرتفوا يف وثيقة األطلنطي بحقّ
ّ
الشعوب يف حكم نفسها بنفسها وأعلنوا أخريا
يف مؤمتر طهران سخطهم عىل املذهب الذي
مبقتضاه يزعم القويّ حقّ االستيالء عىل ّ
الضعيف.
وحيث ّأن الحلفاء أظهروا يف شتّى املناسبات
عطفهم عىل ّ
الشعوب اإلسالمية ومنحوا االستقالل
لشعوب منها من هو دون شعبنا يف ماضيه وحارضه.
وحيث ّأن األ ّمة املغربية التي تكون وحدة متناسقة
األجزاء تشعر مبا لها من الحقوق وما عليها من
واجبات داخل البالد وخارجها تحت رعاية ملكها
املحبوب وتقدّر حقّ قدرها الح ّريات الدميقراطية
التي يوافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت
األساس يف وضع نظام الحكم بالبالد اإلسالمية ّ
الشقيقة
يقرر ما يأيت:
● أ ّوال  :أن يطالب باستقالل املغرب ووحدة
ترابه تحت ّ
ظل صاحب الجاللة ملك البالد
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املفدّى س ّيدنا مح ّمد بن يوسف نرصه ال ّله وأ ّيده.
السعي لدى
● ثانيا  :أن يلتمس من جاللته ّ
الدّول التي يه ّمها األمر االعرتاف بهذا االستقالل
السيادة
وضامنه ولوضع اتفاقيات تحدّد ضمن ّ
املغربية ما لألجانب من مصالح مرشوعة.
● ثالثا  :أن يطلب انضامم املغرب للدول املوافقة
الصلح.
عىل وثيقة األطلنطي واملشاركة يف مؤمتر ّ
● رابعا  :أن يلتمس من جاللته أن يشمل برعايته
ّ
يتوقف عليه املغرب يف داخله
حركة اإلصالح الذي
السديد إحداث نظام سيايس ُشوري
ويكل لنظره ّ
شبيه بنظام الحكم يف البالد العربية اإلسالمية يف
ّ
الشق تحفظ فيه حقوق سائر عنارص ّ
الشعب املغريب
السالم.
وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع و ّ

عريضة الحركة القومية

()1944
بسم ال ّله ال ّرحامن ال ّرحيم
ّ
وصل ال ّله عىل س ّيدنا مح ّمد وآله وصحبه
وس ّلم تسليام.
ّإن الحركة القومية التي تعمل لتحقيق
تضم صوتها إىل حزب
الوحدة املغربية والتي ّ
االستقالل نظرا ملا يتمتّع به املغرب منذ أقدم
السيادة الوطنية.
عصوره من االستقالل و ّ
ونظرا ّ
ألن الحامية التي ُفرضت عىل املغرب مل تقم
مبه ّمتها "التّمدينية" بل تعدّتها إىل الحكم املبارش.
ونظرا ّ
ألن ميثاق "األطلنطيك" يق ّرر مبدأ حقّ ّ
الشعوب
الضعيفةيفتحقيقمصريهاوالتّمتعبسيادتهاالقومية.
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ونظرا إىل مبدأ الحر ّيات األربع التي ق ّررتها الدّول
الدميقراطية.
تطالب مبا يأيت:
فيام يرجع للسياسة العا ّمة :
 .1أن تطالب باستقالل املغرب ووحدة ترابه
تحت ّ
ظل صاحب الجاللة ملك البالد املفدّى
سيدي مح ّمد بن يوسف أ ّيد ال ّله ملكه ونرصه.
السعي لدى الدّول
 .2أن تلتمس من جاللته ّ
التي يه ّمها األمر لالعرتاف بهذا االستقالل
وضامنه ولوضع ا ّتفاقيات تحدّد ضمن السيادة
املغربية ما لألجانب من مصالح مرشوعة.
 .3أن تطلب انضامم املغرب للدّول املوافقة
الصلح.
عىل وثيقة األطلنتيك واملشاركة يف مؤمتر ّ

للسياسة الدّاخلية:
فيام يرجع ّ

 .4أن تلتمس من جاللته أن يشمل برعايته حركة
اإلصالح الذي يتو ّقف عليه املغرب يف داخله وتكل
لنظره السديد إحداث نظام سيايس ُشوري شبيه
بنظام الحكم يف البالد العربية اإلسالمية بالرشق
تحفظ فيه حقوق سائر عنارص ّ
الشعب املغريب
وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع.
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مشر وع محمد المنتصر ّ
بالل
الكتاني
()1945
رغم ّ
الضبابية التي كانت تكتنف مشاريع أغلب تنظيامت الحركة الوطنية يف ال ّثالثينات وبداية األربعينات ألسباب
يطول رشحها ّإل ّأن مالمحها كانت تعكس تط ّلعا إىل تحقيق االستقالل يف إطار دولة قومية عرصية تقوم عىل
التوجهات
نظام دميقراطي ليبريايل عىل غرار ما كان يحلم به الكثري من سياس ّيي ومث ّقفي املرشق .مل تكن هذه ّ
الحداثية وإن كانت خجولة لتعجب الجميع .فقد كان األعيان ورجال الدّين ا ُملوالني لفرنسا يعارضون بشدّة مناضيل
وتوجهات
الحركة الوطنية خوفا عىل مصالحهم .أ ّما بعض الوطنيني التّقليدانيني فقد كانوا يرفضون بشدّة أفكار ّ
ّ
فالحل الوحيد بالنسبة إليهم
العرى الدّينية.
الحركة الوطنية "العلامنية" خشية اندثار الهوية املحلية وانفصام ُ
للحصول عىل االستقالل وبعث أمجاد املايض يكمن يف تبنّي اإلسالم ليس فقط كعقيدة بل كمنظومة اجتامعية
متكاملة وكنظام سيايس شامل .مل تكن هذه الفكرة وليدة ال ّلحظة .فمنذ منتصف القرن التّاسع عرش والدّعوات
إىل توحيد األ ّمة اإلسالمية تحت راية الخالفة تتك ّرر .ولنئ كانت مشاريع إحياء "الدّولة اإلسالمية" التي رأت النّور
يف املرشق معروفة السيام مرشوع اإلخوان املسلمني ّإل أننا ال نعرف الكثري عن صداها يف املغرب يف تلك الفرتة
لشح املصادر وق ّلة األبحاث .لحسن ّ
الحظ نتو ّفر اآلن عىل وثيقة تنقل لنا تص ّور أحد الوطن ّيني التّقليدانيني أال
ّ
30
وهو مح ّمد املنترص بال ّله الكتّاين .فقد ّأسس هذا األخري حزبا سياسيا سنة  1942أطلق عليه اسم حزب الخالفة
قسم
ووضع له منهاجا أسامه فتية طارق والغافقي تي ّمنا بفاتح األندلس وبقائد معركة بالط الشهداء يف فرنساّ .
املؤ ّلف رسالته إىل قسمني انربى يف أ ّولهام إىل رشح "فلسفة" املجموعة التي اصطفاها ال ّله لالضطالع بأقدس
الشيعة يف ّ
مه ّمة :تطبيق ّ
بالسلف والجهاد بالسيف والقلم بهدف تحقيق استقالل بلدان
كل املجاالت اقتداء ّ
املغرب الكبري وانضاممها إىل جامعة الدّول العربية التي ستتح ّول تدريجيا إىل دولة اتحادية يف انتظار اتحاد
إسالمي شامل تتمتّع فيه ّ
كل دولة بحكم ذايت .أ ّما يف القسم الثاين يتطرق الكتاين إىل نظام الحكم الذي يجب
السنة واملذاهب األربعة
أن يسود يف املغرب بعد االستقالل .يقوم هذا النّظام عىل دستور مستم ّد من القرآن و ّ
يضمن للملك سلطات واسعة -رغم وجود مجلس منتخب -بغرض أسلمة وتعريب الدّولة واملجتمع املغربيني.
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النص: 31

فلسفة الفتية

"يا قومنا أجيبوا داعي ال ّله وامنوا به يغفر لكم من
ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم".
ّ
ّ
"إناكان قول املؤمنني إذا دعوا إىل الله ورسوله ليحكم
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون".
"ر ّبنا افتح بيننا وبني قومنا بالحقّ وأنت خري
الفاتحني".
ذلك ّأن فتية اختلفت مراضعهم وتباعدت مراتعهم
جمعت قلوبهم األحزان ووحدت بني عقولهم
شكوى الحدثان تعرفهم بشحوب ألوانهم وبتخديد
وجوههم من تهاطل العربات وبتق ّلص شفاههم
من لظى الزّفرات تسمع لصدورهم أزيزا كأزيز
املرجل وهم مع ذلك صالب العود حداد النّظر
ال تكاد العني تقع عليهم ّإل امتألت منهم رهبا
ورعبا إذا جمعتهم الشواطئ الصاخبة أو الجنان
الفيح حيث يضحك النّاس وميرحون فال تكاد ترى
لنواجذهم وميضا وال ألسارير جباههم انرشاحا ال
بنت الكروم والدّنان تستخفهم وال السمراوات الدّعج

أو الشقراوات الهيف تشغل بالهم عىل أنفسهم
منطوون وعىل املايض -مايض العرب واملسلمني-
يتحسون وعن املستقبل هم يتساءلون ومع الحارض
ّ
يتوجعون وال يندبون.
حارض العرب واملسلمنيّ -آمنوا بفالسفة العامل ثم ش ّكوا حني وجدوهم
يحتجون للقويّ عىل ّ
وللغني عىل الفقري.
الضعيف
ّ
ّ
آمنوا بقادة العامل ثم ش ّكوا حني وجدوهم يبنون
مجد أقوام عىل حساب آخرين بل ومل يتوصلوا إىل
ذلك ّإل عرب بحار من دماء غريهم وعىل منابر من
الجامجم وعظام البرش .آمنوا بقضاة العامل وواضعي
الدّساتري ثم ش ّكوا حني رأوا تغيريهم لتلك الدّساتري
وتالعبهم بها حسب اختالف األهواء ودوافع الغري
ليخضعوا العدالة للقضاة ال ليخضع القضاة للعدالة.
آمنوا بشعراء العامل ورجال األدب ثم ش ّكوا حني
رأوهم يغنّون للظافر املنترص وله يهتفون فإذا عرث
وغلب راحوا يتغامزون وبه يستهزؤونّ .إن ّ
ُ
كل
هؤالء ّإنايعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا ولو الحقّ
أهواءهم لفسدت الساموات واألرض ومن فيهن.
السامء
إ ّنهم فتية حرجت صدورهم و ّاصعدت يف ّ
أنفاسهم قد كفروا ّ
بكل أوضاع البرش وانطلقوا

 30ينتمي مح ّمد املنترص بال ّله بن مح ّمد الزّمزمي الكتاين إىل بيت علم نبغ بعض أعضائه بني القرنني التّاسع عرش والعرشين .وُلد يف املدينة املنورة
سنة  1914وترعرع يف دمشق قبل أن يعود إىل فاس سنة  1926ليتتلمذ عىل أيدي أبرز شيوخها السيام أساتذة القرو ّيني ويعايش بزوغ الحركة الوطنية.
رحل الكتاين م ّرة جديدة إىل املرشق سنة  1933الستكامل تكوينه العلمي .بعد عودته إىل املغرب مل يكتف مح ّمد املنترص بال ّله بالتدريس والدعوة بل دخل
الساعة لكن يبدو ّأن مؤسسه كان متأثرا بأفكار
السياسة عندما ّأسس حزب الخالفة يف بداية األربعينات .ال نعرف اليشء الكثري عن هذا الحزب إىل ح ّد ّ
أتون ّ
ومشاريع أساطني اإلصالح اإلسالمي ور ّواد ما سيصطلح عليه فيام بعد باإلسالم السيايس .فشل هذا التنظيم يف تحقيق مبتغاه ّ
مم اضطر صاحبه إىل االنضامم
وتوجهاته .ترك مح ّمد املنترص
إىل حزب الشورى واالستقالل سنة  1950الذي كان يف حقيقة األمر يدافع عن مرشوع اجتامعي وسيايس مخالف متاما ملعتقداته ّ
بال ّله بلده م ّرة أخرى ألسباب سياسية سنة  1955أي قبيل االستقالل .استق ّر به املقام بعد سنوات من الرتحال يف اململكة العربية السعودية حيث أصبح من
مهنديس سياسة امللك فيصل ( )1975-1964الخارجية التي كانت تقوم عىل توظيف اإلسالم كقوة ناعمة .بعد مقتل هذا األخري ّتم إبعاده عن القرص فتف ّرغ
السيايس-الديني الذي بني أيدينا.
للتّدريس والتّأليف .ترك الكتاين الذي وافته املنية سنة  1999يف الرباط العديد من الكتابات والتسجيالت السيام هذا املرشوع ّ
ُ 31نرش الجزء األ ّول يف مجلة املسلمون سنة  1959والجزء الثاين يف مجلة حضارة اإلسالم سنة  .1961وقد أعاد أحد حفدة املؤ ّلف نرشهام يف كتاب أسامه نظام
الدّولة اإلسالمية (دار الكتب العلمية ،بريوت.)2008 ،
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ضالني يف املهامه البيد يتيهون كام تتيه القطا ّ
وتضل
حب وال ماء طلبوا الهداية
يف الصحراء حيث ال ّ
من باخرات البحار كالجبال فضحكت منهم مجيبة
ّ
"إنانحن أخشاب من الغاب ّ
سخرنا العزيز من البرش
لقهر الذليل من البرش" .طلبوا الهداية من ناطحات
السحاب فسخرت منهم قائلة "إمنانحن حجارة وطني
ّ
ّ
سخرنا الغني من البرش إلجهاد الفقري من البرش".
طلبوا الهداية من ّ
الطائرات واملصانع والدّبابات ّ
وكل
ما يس ّمونه باملدنية يف عرصنا الحارض فام أجاب ّ
الكل
ّإل هازئا -كام أجابت البوارج والنواطح -مردّدا "نحن
السباع وادهن
من صنع البرش ميلكنا من لبس مسوح ّ
بدماء البرش .ومع هذا ّإنانحن وهذه الحياة كامء
السامء فاختلط به نبات األرض ّ
مم يأكل
أنزل من ّ
النّاس واألنعام حتّى إذا أخذت األرض زخرفها وازينّت
وظنّ أهلها أ ّنهم قادرون عليها أتاها أمر السامء
ليال أو نهارا فجعلها حصيدا كأن مل تغن باألمس".
إ ّنهم فتية قد كفروا مبدنية العرص الحارض فلسفة
وعمال روحا ومادّة .ظهر الفساد يف ال ّرب والبحر مبا
كسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لع ّلهم يرجعون .يا أ ّيها ُضب مثل فاستمعوا
لهّ :
"إن الذين تدعون من دون ال ّله لن يخلقوا
ُذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ال ّذباب شيئا
ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب".
وقال الذي آمن -وك ّلهم قد آمن" -يا قوم اتبعونِ
أهدكم سبل الرشاد .يا قوم ّإنامثل الذين اتخذوا
من دون ال ّله أولياء ملثل العنكبوت اتخذت بيتا ّ
وإن
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون".
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قالوا "أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبني"
الساموات واألرض الذي
قال" :بل ر ّبكم ّ
رب ّ
فطرهنّ وأنا عىل ذلك من الشاهدين .يا قوم لقد
السامء مجلجال فأقم وجهك للدّين
دعا داعي ّ
حنيفا فطرة ال ّله التي فطر النّاس عليها ال تبديل
لخلق ال ّله ذلك الدّين القيم ولكنّ أكرث النّاس ال
السامء مقسام:
يعلمون .يا قوم ّإن مناديا ينادينا من ّ
والعرص إن اإلنسان لفي خرس ّإل الذين امنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرب".
فأجاب الفتية املنادي -من بعد ما كاد يزيغ قلوب
فريق منهم -ضاحكني مستبرشين وقد افرتت منهم
ال ّثغور وطفحت بالبرش الوجوه ونشطت للعمل منهم
الجوارح بصوت واحد كال ّرعد قوة ودو ّيا "ر ّبنا إ ّننا
سمعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بر ّبكم فآمنا .ر ّبنا
آمنا مبا أنزلت وا ّتبعنا ال ّرسول فاكتبنا مع ّ
الشاهدين".
عند ذلك أرشبت عقول الفتية فحوى الخطاب الكريم:
"فمن يرد ال ّله أن يهديه يرشح صدره لإلسالم ومن يرد
أن يض ّله يجعل صدره ضيقا حرجا ّ
السامء
كإنايصعد يف ّ
كذلك يجعل ال ّله ال ّرجس عىل الذين ال يؤمنون .وهذا
رصاط ر ّبك مستقيام قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون".
إ ّنهم فتية آمنوا بر ّبهم وزادهم هدى وربط عىل
رب الساموات واألرض
قلوبهم إذ قاموا فقالوا "ر ّبنا ّ
لن ندعو من دونه إالها لقد قلنا إذا شططا .هؤالء
قومنا اتخذوا من دونه آلهة لوال يأتون عليهم
بسلطان بني فمن أظلم ممن افرتى عىل ال ّله
كذبا .أأرباب متف ّرقون خري أم ال ّله الواحد الق ّهار".
كانت هداية أولئك الفتية بعد ضالل طال بضع سنني.

كان مهبط تلك الهداية مبدينة أثرية عىل شاطئ بحر
ّ
الظلامت باملغرب األقىص ضحى يوم االثنني عرشي
محرم الحرام سنة ثالث وستني وثالمثائة وألف بدار
أشبه بكهف تحيط بها األطالل من ّ
كل جانب فتشاوروا
أمرهم بينهم زمرا فق ّر الرأي فيهم عىل أن يتشابكوا
متعاهدين-نطقاوكتابة-عىلهذاامليثاق":أتع ّهدبال ّله
عىل اإلخالص و ّ
الطاعة واملوت يف سبيل مبادئ الفتية
وغاياتهم .وهي تجتمع يف كلامت :اإلسالم والعروبة
والعزّة الكاملة وشورى الحكم والوحدة الشاملة".
ما كان حديثا يفرتى ولكنّهم فتية باعوا ال ّله نفوسهم
وأعطوه موثقا لن يخلفوه متواصني أن أوفوا يا قوم
بعهد ال ّله إذا عاهدتم وال تنقضوا اإلميان بعد توكيدها
وقد جعلتم ال ّله عليكم كفيال .إن ال ّله يعلم ما تفعلون.
إ ّنهم فتية قد أصغوا يف خشوع إىل النّداء الكريم
ّ
يبشهم أزليا بقبول البيع وأداء الثمنّ .
"إن ال ّله
اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة".
واإلخالص يا قوم هو ل ّله وحده فادعوه مخلصني له
الدّين .وما أمروا ّإل ليعبدوا ال ّله مخلصني له الدّين.
ويف الحديث القديس "أنا خري ّ
الشكاء فمن عمل عمال
فأرشك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أرشك".
و ّ
الطاعة يا قوم هي طاعة ل ّله ولرسوله بخدمة هذه
تتم وتتح ّقق .ومن
السعي لها سعيها حتّى ّ
املثل العليا و ّ
يطع ال ّله وال ّرسول فأولئك مع الذين أنعم ال ّله عليهم
الصديقني و ّ
الصالحني وحسن
الشهداء و ّ
من النّبيني و ّ
أولئكرفيقا.ومنيطعال ّلهورسولهفقدفازفوزاعظيام.
واملوت يف سبيل هذه املثل يا قوم هو الحياة
الدّامئة وهو العزّة الخالدة وهو املجد الذي ال يبىل

وال يبيد .وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل ال ّله" :أموات
بل أحياء ولكن ال تشعرون .وال تحسنب الذين قتلوا
يف سبيل ال ّله أمواتا بل أحياء عند ر ّبهم يرزقون".
تعاهد الفتية -أولئك الذين هدى ال ّله فبهداهم
اقتده -عىل اإلخالص و ّ
الطاعة واملوت يف سبيل
ألن داعي ال ّله يدعوهم لذلكّ :
اإلسالمّ .
"إن الدّين
عند ال ّله اإلسالم .ومن يبتغ غري اإلسالم دينا
فلن يقبل منه وهو يف االخرة من الخارسين".

ما هو اإلسالم؟

يقول الفتية :اإلسالم هو القرآن كتاب ال ّله الكريم
منجام عىل رسول ال ّله للنّاس كا ّفة مح ّمد صىل
املنزّل ّ
ال ّله عليه واله وس ّلم إلسعادهم يف الدّنيا واآلخرة أفرادا
وجامعات أفكارا وعواطفا" .كتاب أنزلناه إليك لتخرج
النّاس من الظلامت إىل النور .أفال يتد ّبرون القرآن أم
عىل قلوب أقفالها أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعرش سور
مثله مفرتيات .أم يقولون افرتاه؟ قل فأتوا بسورة مثله.
فلنئ اجتمعت اإلنس والجنّ عىل أن يأتوا مبثل هذا
القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا".
يقول الفتية :ليس اإلسالم هو ا ّتخاذ كتاب ال ّله متائم
يف األعناق والحشايا وغناء يف اإلذاعة واملآتم وفاتحة
ُتتىل يف الحفالت واملآدب فقط بل القرآن هو القانون
العا ّم للبرشية كا ّفة أسمرها وأبيضها أصفرها وأحمرها
للشعب وللدّولة يف الدّار و ّ
للفرد والجامعة ّ
الشارع يف
املسجد واملدرسة يف املحكمة واملكتب يف الحرب ويف
السالم يف قعر البحر وفوق سطحه يف بطن األرض
ّ
وعىل أدميها يف الفضاء وأجواز الفضاء وإىل القمر
واملريخ لو يسكنان .فيه -كام يقول املوحى به إليه
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صلوات ال ّله وسالمه عليه -نبأ من قبلكم وخرب من
بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ال
يخلق عىل كرثة ال ّرد وال تنقيض عجائبه من تركه من
ج ّبار قصمه ال ّله ومن ابتغى الهدي من غريه أضله
ال ّله من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم
الصاط املستقيم.
به عدل ومن دعا إليه هدي إىل ّ
يقول الفتية :والقرآن يأمر النّاس جميعا باالحتكام
إليه أمرا صارما ال تردّد فيه وال هوادة ويتوعّد من مل
يتّخذه إماما وحكام بالعذاب الهوان ويصفه بالجهالة
والفسوق والظلم والكفر" .أفحكم الجاهلية يبغون
ومن أحسن من ال ّله لقوم يوقنون .ومن مل يحكم
مبا أنزل ال ّله فأولئك هي ّ
الظاملون .ومن مل يحكم
مبا أنزل ال ّله فأولئك هم الفاسقون .ومن مل يحكم
مبا أنزل ال ّله فأولئك هم الكافرون .أمل تر إىل الذين
يزعمون أ ّنهم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك
يريدون أن يتحاكموا إىل ّ
الطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا به .ويريد ّ
الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا.
وال ّله يحكم ال مع ّقب لحكمه وهو خري الحاكمني.
يقول الفتية :من القرآن والحكم به النزول عىل حكم
رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وآله وس ّلم وائتامر العامل
بأمره عىل اختالف أجناس البرش وألوانهم ولغاتهم
صح
رسا وعالنية ويف جميع ما ّ
يف املنشط واملكره ّ
عنه من أمر أو نهي من سكوت أو قرار واتخاذه
وحده -فداه أيب وأ ّمي نفيس وولدي -قدوة وإماما
قائدا وحاكام مع ّلام وحكام .وهو وحده بني البرشية
إنسانها الكامل ّ
وكل ما عداه من صاحب أو تابع أو
مرب أو فيلسوف فهو
تابع تابع من إمام أو عامل من ّ
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ناقص وال يؤمن يف تقليده من الخطأ والزّلل .هذا
القرآن يدعو النّاس بوعد ووعيد ّ
مبشا ونذيرا مهيبا
بهم أن يخضعوا له ويس ّلموا تسليام يف ّ
كل ما اختلفوا
فيه وتنازعوا ويف جميع شؤون الحياة .قل "يا أيها
النّاس ّإن رسول ال ّله إليكم جميعا .وما أرسلناك ّإل
كافة للنّاس بشريا ونذيرا ولكنّ أكرث النّاس ال يعلمون.
فال ور ّبك ال يؤمنون حتّى يحكموك فيام شجر بينهم
ثم ال يجدوا يف أنفسهم حرجا ّ
مم قضيت ويسل ّموا
تسليام .فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .وما كان ملؤمن وال مؤمنة
إذا قىض ال ّله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخرية من
أمرهم ومن يعص ال ّله ورسوله فقد ّ
ضل ضالال مبينا".
وهذا رسول ال ّله صىل ال ّله عليه واله وس ّلم
صح عنه -أحكام حديثه وسنّته
يجعل -فيام ّ
كأحكام القرآن" .أيحسب أحدكم متّكئا عىل
أريكته قد يظنّ ّأن ال ّله تعاىل مل يحرم شيئا ّإل
ما يف القرآنّ .إل ّ
وإن قد وعظت وأمرت ونهيت
عن أشياء إ ّنها ملثل القرآن أو أكرث ّ
كم وكرثة".
يقول الفتية :وليس وراء الكتاب الكريم وصحيح
السنة النبوية غري فهم صائب يأتاه صاحب أو تابع
ّ
أو تابع تابع يستعان به عىل تد ّبر شطري اإلسالم.
ّ
فإن تنازع الفهم واإلدراك الصحب والتابعون ومن
تبعهم بإحسان فنعم الفيصل الحكم آية "فإن
تنازعتم يف يشء فردّوه إىل ال ّله والرسول إن كنتم
تؤمنون بال ّله واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال".
قد أغلقت األبواب ورفعت األقالم وجفت الصحف
بنزول اآلية الكرمية "اليوم أكملت لكم دينكم

وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا".
يقول الفتية :واإلسالم جاء بالدّنيا كام جاء باآلخرة
ّ
يبش املؤمنني ببرشى الحياة والنّرص والقول ال ّثابت
فيها عزّة ومجدا وحكام عادال وكشفا لعذاب خزي
البؤس والعبودية والفقر والهوان .من كان يريد ثواب
الدّنيا فعند ال ّله ثواب الدّنيا واآلخرة .إ ّنا لننرص رسلنا
والذين آمنوا يف الحياة الدّنيا ويوم يقوم االشهاد .يث ّبت
ال ّله الذين آمنوا بالقول ال ّثابت يف الحياة الدّنيا ويف
اآلخرة .وع ّلمنا القرآن أن ندعو ال ّله بحسنة الدّنيا
ّ
وأل ننىس نصيبنا منها وأ ّنه مل يح ّرم علينا زينتها
وط ّيباتها .ر ّبنا آتنا يف الدّنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة.
وابتغ فيام اتاك ال ّله الدّار اآلخرة وال تنس نصيبك من
الدّنيا وأحسن كام أحسن ال ّله إليك .قل "من حرم
زينة ال ّله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".
ومح ّمد صىل ال ّله عليه وآله وس ّلم يقول "خياركم
من مل يدع آخرته لدنياه وال دنياه آلخرته" .ويقول
زيد بن ثابت "كان رسول صىل ال ّله عليه وآله
وس ّلم إذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الدّنيا
ذكرها معنا وإذا ذكرنا ّ
الطعام ذكره معنا وإذا ذكرنا
ّ
وبكل ذلك أحدّثكم عنه".
النّساء ذكرهن معنا
يقول الفتية :نعم جاء اإلسالم بالدّنيا كذلك ولكن
للسائل واملحروم وجعل
فرض يف أموالها حقوقا ّ
األرذلني -يف نظر املرتفني -سادة األرض وهداتها
وذ ّم املرتفني الذين يعيشون لننت البطون وصديد
الفروج وجعل مال ال ّله دولة بني جميع طبقات
النّاس ال يحقّ ألحد منهم أن يستأثر به دون غريه.
للسائل واملحروم .والذين يف
ويف أموالهم حقّ ّ

للسائل واملحروم .كلوا من
أموالهم حقّ معلوم ّ
مثره إذا أمثر وآتوا ح ّقه يوم حصاده .فآت ذا القرىب
السبيل .وأنفقوا مام جعلكم
ح ّقه واملسكني وابن ّ
مستخلفني فيه يك ال يكون دولة بني األغنياء منكم.
يقول الفتية :وأ ّما املرتفون أولئك الذين نسوا ال ّله
فنسيهم .والذين يكنزون ال ّذهب و ّ
الفضة وال
ينفقونها يف سبيل ال ّله ّ
فبشهم بعذاب أليم .أولئك
الذين يقال لهم يوم الحساب ما سلككم يف سقر
قالوا مل نك من املص ّلني .ومل نك نطعم املسكني .وكنّا
نحوض مع الخائضني .ويقال لهم وال ّ
تحاضون عىل
طعام املسكني وتأكلون ّ
التاث أكال ملّا وتح ّبون املال
ح ّبا ّ
جم .وقال املرتفون ّ
الضالون لرسول ال ّله وللداعية
إىل رسول ال ّله أنؤمن لك وا ّتبعك األرذلون .وما نراك
ا ّتبعك ّإل الذين هم أرذالنا بادي الرأي .وأجيبوا من
رسول ال ّله ومن ّ
كل داعية إىل رسول ال ّله وال أقول
للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ال ّله خريا بل أقول
ولعبد مؤمن خري من مرشك ولو أعجبكم .وصدق
رسول ال ّله صىل ال ّله عليه واله وس ّلم "ليس يشء
خريا من ألف مثله ّإل اإلنسان" .فواحد من هؤالء
املوصوفني باألرذلني أفضل من ألف من أمثال أولئك
ّ
الضالني املرتفني حثالة البرشية وال مفهوم لأللف.
والفتية يقولون :واإلسالم كذلك هو دين العقل
والعلم والعدل والق ّوة والنّور .فالقرآن يرضب األمثال
الساموات واألرض والفلك التي تجري يف البحر
بخلق ّ
وما يجري مجرى هذا من استدالل وتد ّبر وتفكري
وبرهان ويخاطب بالنّداء ولفت النّظر واالعتبار
وال ّذكرى ذوي العقول واأللباب يا أويل االلباب.
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وما يذكر ّإل أولو األلباب .آليات ألويل األلباب.
ذكرى ألويل األلباب .آليات لقوم يعقلون .نفصل
اآليات لقوم يعقلون .أو مل يتفكروا يف أنفسهم
الساموات واألرضّ .إناأعظكم
ويتفكرون يف خلق ّ
بواحدة أن تقوموا ل ّله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
والفتية يقولون :واإلسالم يشيد بالعلم إشادة ترفعه
ّ
ويخص ذوي
ويحض عليه
وترفع حامليه إىل السامكني
ّ
العلم بالتّقدير واالحرتام وسيادة النّاس ويع ّز القلم
والبيان ويفرض العمل فرضا عىل ّ
كل مسلم وأن يرحلوا
يف سبيله ويقطعوا له ويجعل مقامه قريبا من مقام
النّبوة ويجعل العلامء ورثة األنبياء وخلفاء ال ّرحامن.
خلق اإلنسان ع ّلمه البيان .ع ّلم بالقلم .كونوا ربانيني
مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسونّ .إن يف
ذلك آليات للعاملنيّ .إنايخىش ال ّله من عباده العلامء.
شهد ال ّله أ ّنه ال إاله ّإل هو واملالئكة وأولو العلم
قامئا بالقسط .بل هو آيات بينات يف صدور الذين
أوتوا العلم يرفع ال ّله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات .فلوال نفر من ّ
كل فرقة منهم طائفة
ليتف ّقهوا يف الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
ويزيد ذلك رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وآله وس ّلم
بيانا ّ
وحضا وإشادة ورفعة فيقول "طلب العلم
فريضة عىل ّ
كل مسلم" .العلم حياة اإلسالم وعامد
الدّين .من جاء من أجله وهو يطلب العلم
ليحيي به اإلسالم مل يفضله النّبيون ّإل بدرجة .من
طلب بابا من العلم ليحيي به اإلسالم كان بينه
وبني األنبياء درجة يف الجنة .العلامء ورثة األنبياء.
والفتية يقولون :والعدل به قام اإلسالم وعىل أركانه
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ُبني وألزم به ّ
كل مسلم مع إخوته أو مع أعدائه سواء
إذا حاد عن العدل هلك ونأى عن رصاط اإلسالم
السوي .وأشاد به وأكرب من شأن العادلني وذ ّم ّ
الظلم
ّ
والظاملني وأوعدهم دار البوار يف الدّنيا واآلخرة بل
ّ
وحض عىل هجران الظلمة وعدم ال ّركون إليهم .فال
تتّبعوا الهوى ّإل تعدلوا .وال يجرمنكم شنآن قوم عىل
يحب املقسطني .وال تركنوا إىل
ّأل تعدلواّ .إن ال ّله ّ
فتمسكم النّار .وتلك القرى أهلكناهم ملّا
الذين ظلموا ّ
ظلموا .فتلك بيوتهم خاوية مبا ظلموا .الذين آمنوا ومل
يلبسوا إميانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون.
وزاد مح ّمد صىل ال ّله عليه وآله وس ّلم هذا بيانا فدعا إىل
مناهضة ّ
الظاملني و ّ
الضب عىل أيديهم دون خوف وال
رهبة وأوعدهم بعدم التّقديس وال ّرحمة إن هم توانوا
أو تخاذلوا "إذا رأيت أ ّمتي تهاب ّ
الظامل أن تقول له:
أنت ظامل فقد تودع منهم" .ال يقدّس ال ّله أ ّمة ال تأخذ
للمظلوم حقه من ّ
الظامل غري متعتع .ما يرحم ال ّله أ ّمة
ال يأخذ ضعيفها ح ّقه من قو ّيها وهو غري مضطهد .ال
مينعنّ أحدكم رهبة النّاس أن يقول بحقّ إذا رآه ويذكر
بعظيم فإ ّنه ال يق ّرب من أجل وال يباعد من رزق.
يقول الفتية :والق ّوة أمر اإلسالم بها ودعا إليها الفرد
يف نفسه والفرد مع الجامعة .وأمر بها الجامعة يف
نفسها والجامعة مع الفرد .واإلسالم سيف وقلم
يصح انفراد أحدهام عن اآلخر ّ
وإل ّ
اختل نظام
وال ّ
فالسيف بال
املجتمع اإلسالمي وفسدت الدّنياّ .
قلم وحش ّية واستعالء بغري حقّ وطغيان يف باطل.
والقلم بغري سيف ضعف وخور وذ ّلة واستكانة.
أ ّما إذا اجتمعا وهو ما يوجب اإلسالم ويفرضه فقد

السالم ّ
وذل ّ
الش
تم الحقّ والنّور وساد
ّ
ّ
الحب و ّ
بذل مرىض النفوس والعقول واختفى االستعباد
والجربوت" .وأع ّدوا لهم ما استطعتم من ق ّوة
ومن رباط الخيل ُترهبون به عد ّو ال ّله وعد ّوكم
وآخرين من دونهم ال تعلمونهم ال ّله يعلمهم.
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للنّاس .فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم".
ويقول رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وس ّلم "املؤمن
وأحب إىل ال ّله من املؤمن ّ
الضعيف".
القويّ خري
ّ
وم ّر رجل عىل أمري املؤمنني عمر وقد ّ
تخشع
وتذ ّلل .فقال له عمر "ألست مسلام" قال "بىل" .قال
"فارفع رأسك وامدد عنقك ّ
فإن اإلسالم عزيز منيع".
يقول الفتية :والنّور هو اإلسالم نفسه .ينري القلوب
والعقول والنّفوس ويط ّهرها من درن ّ
الشك والتّعطيل
وعبادة املخلوق إنسانا أو حيوانا ويبدّد ُظلامت
املهووسني واملخبولني من ّ
كل أدعياء الفلسفة وأدعياء
العلوم .فيصبح املسلم وهو نفسه نورا ييضء بهديه
وييضء بقوله وييضء بحكمه .ينري من بني يديه ومن
خلفه .ال ّله و ّيل الذين آمنوا يخرجهم من ّ
الظلامت إىل
النّور .أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا مييش
به يف النّاس كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج منها.
السالم وال ّرحمة .يا أيها
يقول الفتية :واإلسالم دين ّ
السلم كافة .وال ّله يدعو إىل دار
الذين آمنوا ادخلوا يف ّ
السالم .ورحمتي وسعت ّ
كل يشء .ولكن حني يصبح
ّ
السالم فوىض واستكانة وال ّرحمة ضعفا واستهانة
ّ
مييس القتال رضورة اجتامعية ليس عنه مف ّر دفاعا
عن النفس والولدان والنّساء واملستضعفني ودفعا

الستعباد األحرار وحامية للدّيار واألوطان وعقابا
للظاملني ودعاة الفتنة وتأديبا للبغاة وناكتي العهود
وقضاء عىل أ ّمئة الكفر وأنصار ّ
الشيطان وأخذا بال ّثأر
وقصاصا من الجناة وجهادا يف سبيل العقيدة وسالمتها.
ومالكم ال تقاتلون يف سبيل ال ّله واملستضعفني من
ال ّرجال والنّساء والولدان ّأل تقاتلون قوما نكثوا
أميانهم وقاتلوا يف سبيل ال ّله الذين يقاتلونكم .فقاتلوا
أولياء ّ
الشيطان .فقاتلوا أ ّمئة الكفر .فقاتلوا التي تبغي
حتّى تفيء إىل أمر ال ّله .وقاتلوهم حتّى ال تكون
فتنة .أذن للذين يقاتلون بأ ّنهم ظلموا وأن ال ّله عىل
نرصهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغري حقّ ّإل
أن يقولوا ر ّبنا ال ّله .كتب عليكم القصاص يف القتىل.
يقول الفتية :واإلسالم ح ّرم تحرميا قاطعا القتال
ظلام أو فسادا أو تعدّيا أو يف سبيل ّ
الطغيان كام
ح ّرم االنتحار وقتل املؤمنني واملساملني ودعاة الخري
السالم وأوعد عليه بأليم العذاب وشديد العقاب
و ّ
وبخزي الدّنيا واآلخرة .من قتل نفسا بغري نفس أو
فساد يف األرض ّ
فكأنا قتل النّاس جميعا .وال تقتلوا
أنفسكم ّإن ال ّله كان بكم رحيام .ومن يقتل مؤمنا
متع ّمدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها .ويقتلون الذين
يأمرون بالقسط من النّاس ّ
فبشهم بعذاب أليم.
يقول الفتية :أ ّما أهل الكتاب من املعاهدين
واملواطنني م ّمن وصفهم القرآن ّ
الصالحني
بأن منهم ّ
ّ
ولتجدن
ومنهم دون ذلك .ومنهم أ ّمة مقتصدة.
أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إ ّنا نصارى ذلك
ّ
قسيسني ورهبانا وانهم ال يستكربون .وإذا
بأن منهم ّ
سعموا ما أنزل إىل ال ّرسول ترى أعينهم تفيض من
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الدّمع مام عرفوا من الحقّ ّ .إل الذين عاهدتم من
املرشكني ثم مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا
فأ ّمتوا إليهم عهدهم إىل مدتهمّ .إل الذين عاهدتم
فام استقاموا لكم فاستقيموا لهمّ .
كل هؤالء قد أمر
اإلسالم بالربور بهم واإلقساط إليهم ومجادلتهم بالتي
هي أحسن وعدم إكراههم عىل الخروج من دينهم.
ّإل الذين قاتلوا املسلمني منهم بلسانهم أو مالهم أو
بنفسهم أو عملوا عىل إخراج املسلمني من ديارهم أو
أخرجوهم أو ظاهروا عىل إخراجهم فمن يتو ّلهم من
املسلمني فهو منهم يقاتل قتالهم ويعامل معاملتهم.
وال تجادلوا أهل الكتاب ّإل بالتي هي أحسن ّإل الذين
ظلموا منهم .ال ينهاكم ال ّله عن الذين مل يقاتلوكم يف
الدّين ومل يخرجوكم من دياركم أن ت ّربوهم وتقسطوا
يحب املقسطنيّ .إنا ينهاكم ال ّله عن
إليهم ّإن ال ّله ّ
الذين قاتلوكم يف الدّين وأخرجوكم من دياركم
وظاهروا عىل إخراجكم أن تو ّلوهم .ومن يتو ّلهم
تبي ال ّرشد
فأولئك هو الظاملون .ال إكراه يف الدّين قد ّ
الغي .أفأنت ُتكره النّاس حتّى يكونوا مؤمنني.
من ّ
يقول الفتية :واإلسالم ّ
كل ال يتجزأ .فهو عقيدة ال تقبل
كل ما جاء عن ال ّله وىف ّ
الشك واالرتياب يف ّ
ّ
كل ما جاء
عن رسول ال ّله .وهو نظام كامل لألرسة واملجتمع يف
ّ
كل ما تحتاج إليه األرسة ويحتاجه املجتمع .وهو دولة
تحكم وال تحكم تسود وال يساد عليها .إ ّما أن يقبل
كل أو يرتك ّ
اإلسالم ّ
كل .أما ال ّذبذبة بني إسالم وال إسالم.
أ ّما قبول بعضه وهجران بعضه فهو ليس إسالما ّإل
عند جهلة املسلمني أو الكائدين له .أفتؤمنون ببعض
الكتاب وتكفرون ببعض فام جزاء من يفعل ذلك منكم
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ّإل خزي يف الحياة الدّنيا ويوم القيامة يردّون إىل أش ّد
العذاب.ويقولوننؤمنببعضونكفرببعض.ويريدون
أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئك هم الكافرون ح ّقاّ .إن
الذين ف ّرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف يشء.
سأل سائل :هذا اإلسالم -وقد هتف بشعار الفتية
الخالد اإلسالم يعلو وال ُيعىل عليه -فام بال العروبة؟

حكومة الفتية:

األهداف العا ّمة:

 .1االستقالل التّام لجميع البالد املغربية بجميع
السلطانية والخليفية والدّولية.
مناطقها ال ّثالثّ :
 .2إرجاع شنجيط -موريطانيا -املغتصبة يف العهد
الحسني واملعتربة الح ّد األقىص لجنوب املغرب إىل
ّ
التاب املغريب.
 .3إرجاع مقاطعة يفني والساقية الحمراء وإلغاء ّ
كل
دعوى فيهام إىل ّ
التاب املغريب.
 .4إرجاع مقاطعتي سبتة ومليلية إىل األرايض
املغربية.
 .5االستقالل التّام لجميع ُتراب الجزائر.
 .6االستقالل التّام لجميع تراب تونس.
 .7االستقالل التّام لجميع تراب طرابلس وبرقة
وفزّان.
 .8تأسيس دولة إسالمية جزائرية يف أرض الجزائر.
 .9توحيد املغرب العريب (املغرب والجزائر وتونس
وليبيا) باسم دولة ا ّتحاد املغرب العريب كام كان
موحدا قبل اإلسالم وبعده.
ّ
 .10تأسيس مجلس أعىل للنّظر يف املصالح العليا

ال ّتحاد املغرب العريب.
 .11وجوب خضوع ا ّتحاد املغرب العريب بجميع
والياته األربع (املغرب والجزائر وتونس وليبيا) ألوامر
اإلسالم قرآنا وسنّة يف جميع شؤون الحياة.
 .12تقف شعوب املغرب العريب يف سبيل تحرير
ّ
استقل أحدها
البالد واستقاللها موقفا واحدا حتّى لو
يتم تحرير ا ّتحاد
قبل غريه ال يرتك الكفاح إىل أن ّ
املغرب العريب.
 .13انضامم دولة املغرب العريب لجامعة الدّول
العربية.
 .14سعي املغرب العريب مع الجامعة العربية حتّى
يتّحدا جميعا يف القضاء والجيش والتّمثيل الخارجي
و ّ
التبية والتّعليم واالقتصاد.
 .15تحويل جامعة الدّول العربية إىل دولة ا ّتحادية
باسم الواليات العربية املتّحدة.
 .16يحتفظ ّ
كل شعب من شعوب الواليات
العربية املتّحدة بالحكم ال ّذايت وصيانة نظمه
الخاصة إقليمية وإدارية.
الداخلية وإصالحاته
ّ
 .17تعتزل الواليات املتّحدة العربية يف حياد
تا ّم ال ّنزاع القائم بني الكتلتني الغربية والرشقية.
 .18تعقد الواليات العربية املتّحدة معاهدات
حلف شامل مع باقي الدّول اإلسالمية يف العامل
تنتهي إىل ا ّتحاد إسالمي شامل بشكل من األشكال.

نظام الحكم:

ُ .1تلغى معاهده فاس لسنة ّ 1912
وكل ما يف معناها
ّ
مم يق ّيد املغرب عقيدة ولغة وترابا .ويعرتف

للمغرب باستقالله التّام الواقعي والقانوين.
الصالحةيفالبالد
.2يشكلمجلساستشاريمنالعنارص ّ
يس ّمى بدار ا ّلندوة إحياء لهذا االسم التاريخي العريب
القديم .تعرض عىل هذا املجلس جميع قوانني الدّولة
قبل تنفيذها ليؤخذ فيها رأيه وتستعني به الحكومة.
ثم ويل
 .3رئيس الدّولة هو امللك مح ّمد الخامس ّ
ثم ساللته من بعده
عهده من بعده االمري الحسن ّ
وهم ورثة العرش املغريب.
 .4استشارة دار الندوة وعرض قوانني الدّولة ك ّلها
عليها قبل إعالنها أمر واجب .ولكن أوجب منه أن
ترتك الكلمة األخرية يف ذلك لرئيس الدّولة يف دائرة
السنة النّبوية املط ّهرة .وهو معنى
كتاب ال ّله الكريم و ّ
ّ
فتوكل
اآلية الكرمية "وشاورهم يف األمر وإذا عزمت
عىل ال ّله" .فيستشري أهل ّ
الحل والعقد وهم أعضاء
حجته أقوى
دار النّدوة .فإذا عزم عىل يشء ورأى ّأن ّ
فليعزم عىل تنفيذ رأيه ولو خالف جميع أعضاء
النّدوة .وهذا ما فهمه وجرى عليه الخلفاء ال ّراشدون.
وقصة الخليفة األ ّول أيب بكر ريض ال ّله عنه فيمن منع
ّ
الزّكاة وفيمن عارضه يف توجيه جيش أسامة بن زيد
إىل ّ
الشام مشهورة .فقد كان هو وحده يف جانب
الصحابة يف الجانب اآلخر املعارض .وقد
وجميع ّ
ّ
أجابهم يف رصامة وعزم فيام يتعلق بأسامة "والله ألن
تتخطفني ّ
أحب إ ّيل أن أبدأ بيشء قبل أمر رسول
الطري ّ
ال ّله صىل ال ّله عليه وس ّلم .والذي ال إله ّإل هو لو جرت
الكالب بأرجل أمهات املؤمنني ما رددت جيشا وجهه
السالم وال حللت لوا ًء عقده".
رسول ال ّله عليه ّ
الصالة و ّ
ووجه أسامة .وفيام يتعلق مبانعي الزكاة قال "وال ّله
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الصالة والزكاة وال ّله ألجاهد ّنهم واكتشاف نصوص إسالمية لها .يؤىت برجال هذا املجلس
ألقاتلنّ من ف ّرق بني ّ
السيف يف يدي .وإن منعوين عقاال كانوا من جميع البالد اإلسالمية بعد انتقاء أحسن ما عندنا
ما استمسك ّ
يؤدّونه لرسول ال ّله" .فام هو ّإل أن قال الخليفة األ ّول يف املغرب وباقي إفريقيا ّ
الشاملية والبالد اإلسالمية.
ذلك حتّى أطاعه الجميع يف سمع وامتثال تا ّمني
إسالم المغرب:
وسكتت املعارضة .كيف والقرآن الكريم يقرر عن مبدأ
ّ
ّ
األكرثية واألقلية "السابقون السابقون أولئك املق ّربون  .1إلغاء الظهري الرببري وكل ما يف معناه من تقسيم
يف جنّات النّعيم ث ّلة من األولني وثلة من اآلخرين" .املغرب دينا وقضا ًء.
"وإن تطع أكرث من يف األرض يض ّلوك عن سبيل ال ّله" .2 .إلغاء التّبشري بال ّنرصانة عن طريق ال ّنرشات أو
السلطات املحارضات أو التّطبيب أو دور األمومة باسم اإلحسان
السلطات التّنفيذية عن ّ
 .5فصل ّ
القضائية يف جميع الجهاز الحكومي للدّولة .أو التعليم أو بأية أداة أخرى من أدوات التّبشري
أقطع أبو بكر لألقرع والزبرقان خراج البحرين املربقع وطرد من يقوم بذلك أو يدعو إليه من البالد.
وكتب بذلك كتابا وأشهد فيه شهودا منهم عمر  .3إرجاع املساجد التي انتزعت عنها صفتها
وكان الذي يختلف بينهام وبني الخليفة أيب بكر اإلسالمية وح ّولت إىل مراقص ّ
وخمرات ومعسكرات
طلحةّ .
فلم أىت عمر بالكتاب وكان من مستشاري ومتاحف ومدارس فرنسية إىل عهدها األ ّول كمسجد
ثم قرص البطحاء الحفيظي بفاس الذي ا ّتخذ مرقصا
أيب بكر نظر فيه ومل يشهد ثم قال "ال وال كرامة ّ
مزّق الكتاب فغضب طلحة وأىت أبا بكر فقال "أنت وكمسجدي الرباط (الودايا وملينة) املتّخذ األ ّول
األمري أم عمر؟" فقال "عمر غري ّأن ّ
الطاعة يل" .متحفا والثاين مسكنا ألجنبي وكمسجد األنوار
مبكناس الذي ح ّول إىل مدرسة أجنبية وكمسجدي
تادال املتّخذ األ ّول معسكرا والثاين خامرة وكثري غريها.
الدستور المغربي:
وكل ما يف معناه من ّ
 .1يد ّون دستور مغريب وتسنّ القوانني املختلفة العا ّمة  .4إلغاء البغاء ال ّرسمي ّ
خمرات
ويكون استمداد الجميع من القرآن الكريم وصحيح ومراقص ودور للقامر ونحوها.
السنة النّبوية ومن املذاهب األربعة املشهورة وغريها
ّ
عروبة المغرب:
من املذاهب اإلسالمية املتبوعة واملنقرضة املد ّونة
مجتمعة واملد ّونة مبعرثة .يشكل مجلس لتدوين  .1وجوب استعامل ال ّلغة العربية وجعلها لغة
هذا الدّستور والقانون العا ّم منتخب بدراية وشدّة البالد ال ّرسمية شعبا وحكومة إداريا وثقافيا وقضائيا
الخاصة والعا ّمة بني
بحث من كبار املذاهب األربعة وغريها ويستعان وتجاريا ويف جميع املرافق ّ
برجال القوانني األجنبية ملعرفة نوازل العرص الجديدة جميع املواطنني وس ّكان البالد.
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 .2إلغاء ّ
كل يشء قصد به يف املايض فرنسة املغرب
أرضا أو س ّكانا ثقافة أو دينا.
 .3إرجاع األسامء العربية التي انتزعت لبعض املدن
والقرى كالقنيطرة مليناء ليوطي وسيدي قاسم لبتي
جان مثال.
 .4تغيري األسامء األجنبية لبعض املدن والقرى
الجديدة واملحدثة لجميع شوارع األحياء الحديثة يف
أعقاب املدن املغربية بأسامء عربية.
 .5إزالة جميع التّامثيل املقامة يف غري ما مدينة وقرية
من البالد املغربية وإزالة جميع ما يف معناها ملا يف
بقاء هذه التّامثيل والنّصب من إهانة ألصحاب البالد
وتذكريهم ك ّلام رأوها بالقهر واالستعباد يف عقر دارهم.

اإلصالح الثقافي:

الصغار
 .1وجوب التّعليم االبتدايئ وفرضه عىل جميع ّ
مجانا.
من س ّكان املغرب حارضة وبادية ذكورا وإناثا ّ
السامح بتأسيس املدارس االبتدائية الح ّرة
ّ .2
يف أ ّية ناحية من نواحي البالد حوارض وبوادي
وتقديم املساعدات الكافية للقامئني بها.
السامح بتأسيس املدارس الثانوية الح ّرة لألكفاء
ّ .3
املقتدرين.
 .4وجوب فصل اإلناث عن الذكور يف التّعليم بجميع
مراحله.
 .5وجوب االقتصار يف تعليم البنات عىل النّساء
مديرات ومع ّلامت ومفتّشات وممتحنات -يفجميع مراحل التعليم .ويؤذن مؤ ّقتا لل ّرجال
املتزوجني املسلمني كهوال وشيوخا فقط يف القيام

بذلك ريثام يوجد جيل من النّساء كاف لإلرشاف
عىل مدارس البنات بجميع أنواعها إدارة وتعليام.
 .6وجوب خضوع التّعليم بجميع أنواعه ويف جميع
مراحله ّ
للتبية اإلسالمية ترشيعا وتاريخا وأخالقا.
.7وجوبالعنايةبال ّلغةالعربيةيفالتّعليمعىلاختالف
أنواعه ومراحله واعتبارها أساسيا لغة التّلميذ القومية.
 .8تغيري النّظام الحايل يف جامع القرو ّيني وجعل التّعليم
فيه ح ّرا كام كان إىل سنة 1350وتجعل للدراسة فيه
شهادةعامليةح ّرةتعطىملنتقدّمإليهابامتحانيوضع
له برنامج خاص ويستعاض عن هذا النّظام بآخر خارج
عن املسجد كام هو ّ
الشأن يف األزهر الرشيف مبرص.
 .9جامعة القرو ّيني -هذا االسم الكبري -تكون عبارة
عن بضع كليات تبنى بفاس بنايات فخمة مناسبة
السم القرو ّيني التاريخي:
واحدة لعلوم القرآن الكريم.
ثانية لعلوم الحديث الرشيف.
ثالثةللفلسفةاإلسالميةمعمقارنتهابالفلسفةاألجنبية.
رابعة ألصول االجتهاد وأدواته.
خامسة للفقه الح ّر والحقوق اإلسالمية غري مقيدة
مبذهب مع مقارنتها بالحقوق األجنبية.
سادسة لآلداب العربية مع مقارنتها باآلداب األجنبية.
تؤسس جامعة مغربية أخرى يكون مركزها مبدينة
ال ّرباط تشتمل عىل خمس كليات:
واحدة للعلوم.
ثانية للطب.
ثالثةللصيدلة.
رابعة لالقتصاد.
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خامسةل ّلهندسة.
 .10ترسل بعثات علمية مختلفة ألقطار رشقية
وغربية تشتمل عىل ألف طالب للتّخصص فيام
تحتاج إليه البالد إداريا وثقافيا وصناعيا وعسكريا.
 .11إنشاء كلية للمع ّلمني يكون مركزها يف الرباط.
الصناعة يكون
 .12إنشاء كلية لفنون التّجارة و ّ
مركزها بالدّار البيضاء.
 .13إنشاء كلية لعلوم الفالحة يكون مركزها مبدينة
القنيطرة.
 .14تح ّول املدرسة العسكرية املوجودة مبكناس
إىل كلية ال تقبل ّإل الحائزين عىل شهادة ثانوية.
تؤسس إدارة للتأليف و ّ
التجمة والنّرش تكون
ّ .15
تابعة لوزارة املعارف تعنى بتأليف الكتب املدرسية
ابتدائية وثانوية وتنرشها .وتعنى ّ
بكل ما يتعلق
باملغرب وتنرشه كام تنرش من كنوز املكاتب
املغربية وآثارها الخالدة ما يعني عىل البحث املغريب.
تؤسس مكتبة علمية عا ّمة ال تجمع ّإل املخطوط
ّ .16
تقسم إىل قسمني:
تكون من ملحقات وزارة املعارف ّ
قسم املخطوطات العربية العا ّمة وقسم املخطوطات
خاصة تقتني لها املكتبة ّ
كل ما
املغربية األندلسية ّ
تقع يدها عليه رشاء وتصويرا ونسخا .ويجرب أصحاب
الخاصة -كام يؤخذ من مذهب أيب حنيفة-
املكاتب ّ
عىل عرضها للمصلحة العا ّمة لينتفع بها عىل أ ّية
صورة من صور النّفع ويؤمرون بإعطاء فهرس جامع
لجميع ما ميلكون من مخطوط ولو كان كتابا واحدا
فقط .ومن القسم املغريب األندليس لهذه املكتبة
تنرش إدارة التّأليف و ّ
فاألهم.
األهم
ّ
التجمة والنّرش ّ
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 .17تش ّكل لجنة اختصاصية يف معرفة الكتب واملكاتب
وتز ّود بجميع ما تحتاج إليه من مال ونفوذ لجلب نسخ
من جميع املخطوطات املغربية األندلسية املحفوظة
خاصة وعا ّمة.
يف جميع مكاتب العامل شعب ّية ودولية ّ
 .18تؤ ّلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف تقوم
بتأليف كتاب يف تبسيط فقه العبادات تعتمد يف
هذا التّبسيط عىل األوامر العملية .فاألمر النبوي
"ص ّلوا كام رأيتموين أصيل" مثال يع ّلم عمليا وبذلك
نستغني عن كثري من التّقسيامت ال ّلفظية التي
ال معنى لها سوى إضاعة الوقت وتعسري الدّين.
ويكون هذا الكتاب للوعظ والرتبية العا ّمة ويق ّرر
يف املدارس الثانوية ثم يخترص مبا يناسب املدارس
االبتدائية ويعتمد يف تأليفه عىل الفقه الح ّر.
 .19تؤلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف
السلف تعتمد فيه عىل
لوضع كتاب يف توحيد ّ
براهني الكتاب الكريم وصحيح الحديث النّبوي
فقط .فإن كان وال بد من جدال الجاحدين
فيبحث عن شبههم الجديدة املبثوثة يف جميع
برامج التّعليم األجنبي واملقتبس منه ثم تناقش
ويكون هذا الكتاب للوعظ والرتبية العا ّمة ويق ّرر
يف املدارس الثانوية ثم يخترص مبا يناسب األطفال.
 .20تؤ ّلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف لتدوين
تاريخ املغرب العام قبل اإلسالم وبعده إىل عرصنا.
ويستعان فيه برجال االسترشاق م ّمن يعنى باملغرب
وتاريخه وتؤمر إدارة التأليف و ّ
التجمة والنّرش برتجمة
ّ
ّ
كل ما كتب عن تاريخ املغرب بجميع اللغات األجنبية
لتقدّمهملد ّوينهذاالتّاريخليستم ّدوامنهبعدمتحيصه.

 .21تؤ ّلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف
لتدوين تاريخ األدب املغريب ويستعان فيه
باملسترشقني املعنيني باألدب املغريب .وتؤمر إدارة
التجمة والنّرش برتجمة ّ
التّأليف و ّ
كل ما كتب
عن تاريخ األدب املغريب بأ ّية لغة لتقدّمه لكتّاب
هذا التاريخ ليجعلوه من مواد كتبهم بعد غربلته.
 .22تؤ ّلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف
خاص بجميع أعالم املغرب ويستعان
لتدوين تاريخ ّ
فيه باملسترشقني املعنيني بهذا النّوع من تاريخ
املغرب .وتؤمر إدارة التّأليف و ّ
التجمة والنّرش
كل ما يتعلق بذلك من ّ
برتجمة ّ
كل ال ّلغات لتقدّمه
ملؤلفي هذا التاريخ ليمحصوه ويستمدوا منه.
 .23تؤ ّلف لجنة تحت إرشاف وزارة املعارف
لوضع كتاب يف جغرافية املغرب بتفصيل
وتطويل ويشرتك فيه من رجال االسترشاق من
يعنى بذلك .وترتجم لها إدارة التأليف و ّ
التجمة
والنّرش من ّ
كل اللغات ما يتعلق بعملها هذا.
 .24تطبع إدارة التّأليف و ّ
التجمة والنّرش كتب هذه
الست :كتاب فقه العبادات وكتاب توحيد
اللجان ّ
السلف وكتاب تاريخ املغرب العا ّم وتاريخ األدب
ّ
املغريب وكتاب األعالم املغربية وكتاب جغرافية املغرب.
 .25تخترص إدارة التّأليف و ّ
التجمة والنّرش من هذه
الست ما يصلح للمدارس الثانوية ثم
الكتب ل ّلجان ّ
ثمتنرشه.
تخترصمنهاكذلكمايصلحللمدارساالبتدائية ّ
 .26تأيت الحكومة باملد ّرسني ورجال الفكر والقلم
من دول باقي إفريقيا ّ
الشاملية ودول الجامعة
العربية وباقي الدّول اإلسالمية وغريها إن اقتىض األمر

لالستعانة بهم يف القيام بالجامعتني (جامعة القرو ّيني
والجامعة املغربية) وكلية املع ّلمني والكلية العسكرية
الصناعة وك ّلية الفالحة وعموم التّعليم
وكلية التّجارة و ّ
االبتدايئ وال ّثانوي وإدارة التّأليف و ّ
التجمة والنّرش
الست بعد االستفادة من جميع
وال ّلجان ال ّثقافية ّ
ذوي الكفاءات يف ذلك واستقصائهم من بني املواطنني.

اإلصالح االجتماعي:

الضائب الحرضية ّ
 .1تلغى جميع ّ
بكل أنواعها
والبدوية ّ
بكل أنواعها :الرتتيب وغريه .وتستخلص
النّفقات الحكومية واإلصالحات العا ّمة من شوارع
وطرق وغريها من مرافق الدّولة من دخل املعادن
املغربية عىل اختالف أنواعها إذ هي ملك لأل ّمة
تستثمره لها الدّولة بالنّيابة عنها كام ذهب لذلك
إمام املغاربة مالك بن أنس وتؤ ّيده النصوص
ّ
الشعية اإلسالمية .ومن استثامرها أيضا منفردة
لجميع ما ُين ّمي ّ
الثوات الفردية أو الجامعية عىل
الشعبية العا ّمة إذ هي ملك ّ
حساب املنافع ّ
للشعب
بجميع أفراده تحت حراسة الدّولة وأمانتها كالقوى
السدود ومرافئ البحر وجميع
الكهربائية ومياه ّ
أدوات املواصالت العا ّمة (سكك حديدية وس ّيارات
وط ّيارات ،وبواخر وبرق وبريد وإذاعة وهاتف)
وجميع ما فيه إعطاء امتيازات أو احتكارات ملنافع
شعبية عا ّمة لواحد دون غريه من بقية أفراد ّ
الشعب
ملا يف تخصيصها لواحد دون غريه من ظلم ّ
للشعب
وملا يف رفع االمتياز واالحتكار من احتكار يف املنافع
الصالة
صح عن رسول ال ّله عليه ّ
العا ّمة وفوىض .وقد ّ
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السالم أ ّنه قال "املسلمون رشكاء يف ثالث :املاء والكأل
و ّ
السالم أ ّنه أقطع
صح عنه عليه ّ
والنار" .وقد ّ
الصالة و ّ
معدن امللح الذي مبأرب ألبيض بن حاملّ .
فلم قال له
السالم أحد أصحابه من الحارضين إ ّنه أقطع ما
عليه ّ
هو مبنزلة املاء الع ّد الذي ال ينقطع انتزعه من أبيض
وردّه ملكا للجميع معتربا له من املنافع املشرتكة التي
يصح التّفرد بامتالكها .ويقول املؤرخ األملاين يوسف
ال ّ
شاخت "ويف مملكة املرابطني الشاسعة املمتدة من
املحيط األطليس إىل مقربة من مرص ومن البحر
األبيض إىل حدود بالد النيجر مشتملة عىل الصحراء
الكربى التي كانت تخرتقها قوافل املرابطني ويف إسبانيا
من نهر بريو إىل مصب الوادي الكبري ويف مضيق
جبل طارق مل تفرض يف عهد يوسف قط مكوس أو
رضائب أو رسوم ال يف املدن وال يف القرى ومع ذلك
قد ترك يوسف ثروة عظيمة تقدّر مباليني عديدة".
 .2واألرض املغربية أرض ال تباع وال تشرتى فهي
ملك ّ
للشعب عىل اختالف طبقاته ال ُتف ّوت وال
يصح التّفرد مبلكها لواحد من النّاس تديرها الدّولة
نيابة عن ّ
الشعب فتعطي منها من يصلحها ويغلها
ما شاءت بقصد االنتفاع ال غري مع االحتفاظ بسهمها
من ذلك لري ّد لبيت مال املسلمني لينتفع به الجميع
أل ّنها فتحت عنوة كام ح ّققه التاريخ وذهب إليه
مالك بن أنس .ومعاملة ما هذا وصفه مبثل ذلك هو
عمل الحكومة النبوية وحكومات الخلفاء الراشدين
وهو ما جرى عليه يف الغالب عمل الحكومات
اإلسالمية يف التاريخ وما أرض "الجامعة" املشرتكة
للفالحة يف جميع نواحي املغرب وأرض "الجزاء"
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الصناعة واملعروفة يف جميعها
للسكنى والتّجارة و ّ
ّ
أهم شوارع عاصمة الرباط
كذلك واليزال شارع من ّ
يحمل هذا االسم (شارع الجزاء) .ما أرض الجامعة
هذه وأرض الجزاء ّإل بقايا ّ
مم كانت تفعله الدّول
ترصفها
املغربية بأرضها قدميا واثار اجتامعية من ّ
القديم يف األرض الفالحية واملعدّة للعمرة واالمتهان.
 .3يضمن لجميع املواطنني أن ينقذوا من الجهل
والفقر واملرض بحيث يع ّلم ّ
مجانا ويعالج
الشعب ّ
مجانا كذلك ويكون األطباء ومن
مرضاه ط ّبا ودواء ّ
ّ
يتبعهم من قوابل ومم ّرضني وصيادلة موظفني
يف إطار الدّولة بأجور سخ ّية والفقر يقىض عليه
ّ
للعمل واإلنفاق عىل
بوجوب إيجاد العمل
العجزة و ّ
الشيوخ واألطفال واملقعدين ذكورا وإناثا.
تؤسس إدارة الستخالص الزكاة اإلسالمية وتوزيعها
ّ .4
حسب التّقسيم اإلالهي عىل الفقراء واملساكني
والعاملني عليها واملؤ ّلفة قلوبهم ويف ال ّرقاب والغارمني
وىف سبيل ال ّله وابن السبيل .فإن كفت الزكاة املقدّرة
املوقوتة فبها ّ
وإل زيد عليها حتّى يستغني فقراء ّ
كل
مدينة وفقراء ّ
كل قرية عن السؤال فيقام لهم من
القوت الذي ال ب ّد منه يأكلون ومن ال ّلباس شتاء
وصيفا مبا يقيهم الربد والح ّر ومبسكن يسرتهم من
املطر و ّ
الشمس وعيون املا ّرة .قال عمر "لو استقبلت
من أمري ما استدبرت ألخذت فضول أموال األغنياء
فقسمتها عىل الفقراء" .وقال عيل ّ
"إن ال ّله فرض
عىل األغنياء يف أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن
جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع األغنياء وحقّ ال ّله
تعاىل أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذ ّبهم عليه" .بل

ورد يف النّطق النّبوي الكريم ّ
"إن يف املال لح ّقا سوى
الز ّكاة" .وفرضت للفقراء يف مال األغنياء ما يسعهم.
 .5يجب عىل ّ
كل أحد رجال كان أو امرأة كبريا كان
أو صغريا أن ينفق عىل أقاربه الفقراء ما فضل عن
نفقته عىل نفسه وزوجته وأوالده ّ
مم ال ب ّد منه وال
غنى بهم عنه من نفقة عىل حسب حالهم ومالهم.
ثم بعد ذلك يجرب ّ
كل أحد عىل النّفقة عىل من ال مال
له وال عمل بيده من أبويه وجدّاته وأجداده وأوالد
أوالده بنات وبنني .فإن فضل عن هؤالء بعد نفقتهم
مال أجرب عىل النّفقة عىل ذوي رحمه إن كان ال مال
لهم وال عمل بأيديهم من ّ
العمت واألعامم والخاالت
واألخوال وأوالد األوالد بنات وبنني .ومن مرض من
هؤالء األقارب ك ّلف أن يقوم بهم ط ّبا ودواء وخدمة.
ّ
وكل من قدر من هؤالء عىل معاش وتكسب وإن
خس فال نفقة لهم ّإل اآلباء والجدّات واألجداد فإ ّنه
ّ
يك ّلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر عىل
ذلك .ويباع عىل القادر املمتنع من النفقة عىل أقاربه
الفقراء ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه.
قال تعاىل "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري
فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل".
وقال تعاىل " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو" .قال
ابن عباس وابن عمر "العفو ما يفضل عن أهلك".
 .6تجب الوص ّية لألقارب غري الوارثني وتفرض عىل
ّ
كل من ترك ماال فإن مل يوص لهم بيشء أخذ لهم من
تركتهم جربا ح ّقهم املفروض إخراجه مبا ال يجحف
بالورثة .وميكن أن تحدّد لهم يف ذلك نسبة مئوية .قال
ال ّله تعاىل "الوص ّية للوالدين -غري الوارثني ّ
لرق أو كفر-

واألقربني باملعروف ح ّقا عىل املتّقني فمن بدّله بعدما
سمعه ّ
فإناإمثهعىلالذينيبدلونهإنال ّلهسميععليم".
تؤسس إدارة للنّظر يف مصالح املساجد والقامئني
ّ .7
عليها وملحقاتها والقامئني عليها ومالحظة سلوكهم
ومالزمتهم للقيام مبه ّمتهم وترفع أجورهم رفعا يكف
حاجتهم وإلنشاء مساجد جديدة يف املدن الجديدة
املشيدة يف أعقاب ّ
كل املدن املغربية ،ولبناء مساجد
جامعة يف القرى التي ليس لها مساجد يخطب فيها.
توحد خطب املساجد يف جميع أنحاء املغرب وتؤمر
ّ .8
ّ
يوجه
إدارة املساجد بوضع الخطب ال ّثامنية لكل شهر ّ
فيها ّ
الشعب توجيها يتفق وسياسة الدّولة الدّاخلية
والخارجية كام كان ّ
الشأن وقت ترشيع خطب
املساجد األسبوعية يف العرص النّبوي املقدّس بحيث
يخطب جميع خطباء املساجد يف موضوع واحد ّ
كل
جمعة يف جميع مساجد املغرب بإنشاء واحد وروح
واحدة إىل أن يوجد خطباء كافون منشئون عارفون
برس ترشيع خطب الجمعة وعند ذلك يكتفى
ّ
بتوجيههم وتعيني املوضوع املناسب للزّمان واملكان.
تؤسس إدارة للنّظر يف مصالح ال ّزوايا والقامئني
ّ .9
السعي يف تط ّورها حتّى تصبح تدريج ّيا
عليها و ّ
معاهد عا ّمة للتّبشري باإلسالم وللوعظ بآدابه
بني النّاس .ويجب أن يكون شيوخها والقامئون
مقامهم ممن ثبتت عدالتهم وكفاءتهم.
ول ّله العزّة ولرسوله وللمؤمنني ولكنّ املنافقني ال
رب العاملني.
يعلمون .والحمد ل ّله ّ
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ّ
مذكرة حزب الشورى
واالستقالل
()1947
دخلت ُمعظم فصائل الحركة الوطنية يف ُسبات يكاد يكون عميقا بعد تقديم عرائض املطالبة باالستقالل سنتي
 1943و 1944ظا ّنة ّأن القوى االستعامرية ستمنح املغرب س ّيادته بشكل شبه تلقايئ كام حصل يف سورية ولبنان.
ولنئ كانت فرنسا قد أزمعت عىل االنفتاح عىل املجتمع املغريب ونخبه السياسية الجديدة عرب حزمة من اإلصالحات
بيد أ ّنها مل تكن تنوي التّخيل ولو عىل شرب واحد من نفوذها ّ
مم اضطر األحزاب الوطنية إىل استئناف نضالها
السلطان مح ّمد بن يوسف ( .)1961-1927تبنّى هذا األخري
بشتّى الطرق ابتداء من سنة  1946السيام استاملة ّ
نهائيا مطلب االستقالل يف أبريل  1947كام اعرتفت باريس عىل لسان املقيم العام ألفونس ْج َوان مبرشوع ّيته يف
ّ
الشهر املوايل .مل تكن أغلب الهيئات مستعدّة فكريا وهيكل ّيا لرفع هذا التحدّي .فحزب االستقالل مثال مل يكن ميلك
رؤية لتدبري هذه املرحلة املفصل ّية وما بعدها رغم أ ّنه كان أكرب تكتل سيايس حينذاك .إذ مل يتقدّم أعضاؤه بأي
مرشوع واضح املعامل ّ
لحل ما أصبح ُيعرف باألزمة املغربية الفرنسية ال ّلهم بعض الشعارات واملشاركة يف املجالس
التي أحدثها ا ُملستع ِمر .كان حزب ّ
الشورى واالستقالل بزعامة مح ّمد بن الحسن الو ّزاين هو االستثناء الذي يؤ ّكد
القاعدة .فقد كان ميلك برنامجا واضحا وأرا ًء ال ل ْبس فيها بسبب اعتقاد أعضائه ال ّراسخ أن ّ
حل األزمة ال ب ّد أن
مي ّر مبرحلة انتقالية لتفادي قيام نظام ُسلطوي بعد استقالل مرتجل عامده ملكية رجعية وحزب أوحد .لذلك فتح
قادة ّ
الشورى واالستقالل قنوات االتصال مع اإلقامة العا ّمة يف غشت  1947تك ّللت برفع مذ ّكرة يوم  23شتنرب من
أهم ما جاء فيه من املقرتحات :أ ّوال اتخاذ مجموعة من اإلجراءات
نفس السنة تتض ّمن برنامج عمل مستعجل هذا ّ
لخلق ج ّو من ال ّثقة كإلغاء القوانني الجائرة وإصدار عفو شامل .ثانيا إلغاء معاهدة الحامية وتعويضها با ّتفاق جديد
أهم ركائزها تشكيل حكومة
يعرتف باستقالل املغرب وس ّيادته ترت ّتب عنه فرتة انتقالية تدوم حوايل عامني تكون ّ
مغربية وطنية ذات برنامج محدّد السيام مغربة األطر وانتخاب مجلس وطني تكون أوىل ّ
مهمته سنّ دستور
تبي ذلك الحملة التحسيسية التي قادتها
السلطات .باختصار كان هدف الحزب كام ّ
يضمن الحر ّيات ويك ّرس فصل ّ
جريدة الرأي العام للتّعريف مبرشوعه أال وهو إرساء نظام ليبريايل دميقراطي يسود فيه امللك وال يحكم .أغضبت
هذه املبادرة القرص وحزب االستقالل فتجنّدا لنسفها وإقبارها .وهو ما حصل فعال مبباركة سلطات الحامية.
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النص: 32

المشكلة المغربية

مم ال ّ
ّ
شك فيه ّأن العالقات املغربية الفرنسية يسودها
يف ّ
الظروف ال ّراهنة القلق واالستياء وال نزاع أيضا يف
ّأن هذه العالئق املتو ّترة تزداد تح ّرجا يوما بعد يوم
وأ ّنها تهدّد بإحداث ه ّوة عميقة قد تؤدّي إىل انقطاع
هذه العالئق انقطاعا با ّتا بني الفرنسيني واملغاربة.
ّ
فالشعب املغريب تغمره الخيبة وعدم الثقة إزاء
الفرنسيني واإلدارة الفرنسية ّ
ألن هؤالء يعيشون يف
هذه البالد ُمرت ّفعني عن املغاربة وال يعنيهم من أمر
ّ
الشعب املغريب يشء وال يشعرون مبا يكابده من أرضار
وما تضطرم به نفسه من آالم ّ
ألن اإلدارة الفرنسية من
جهتها قد ح ّلت ّ
محل املغاربة يف تسيري شؤون البالد
السيادة انتزاعا تاما واستبدت بجميع
وانتزعت منهم ّ
السلطات ونظمت يف البالد باسم النّفوذ الفرنيس
الذي أ ّول عىل غري حقيقته ّ
خطة محكمة من الظلم
والتّعسف واالختالل السيايس واالجتامعي واالقتصادي.
إىل جانب ذلك تتم ّيز العالئق بني املخزن ّ
الشيف
واإلقامة العا ّمة بتو ّتر يشت ّد من يوم آلخر بسبب
السلطات واملطالبة بحقوق مل تحدّد ومل
التّداخل يف ّ
يحكم نظامها أي دستور .وإذن فال عجب من حدوث
مشادّة تتك ّرر م ّرة بعد أخرى بني املخزن واإلقامة العا ّمة.
ّ
املشاكل
كام نرى الجالية الفرنسية واإلدارة تأبيان تف ّهم
املغربية واألماين املرشوعة ّ
للشعب املغريب يف حني
ترصان عىل الدّفاع عن مصالحهام وامتيازاتهام
أ ّنهام ّ
وتجهران باستخفاف شعب تعتربانه دامئا محجورا
ْ

وعاجزا عن التط ّور وعن تدبري شؤونه بنفسه.
وإذا أضفنا إىل ذلك ما نشعر به من الخيبة ا ُمل ّرة
النّاجمة ّ
عم نشعر به من اإلخالل بالوعود الج ّذابة
التي بذلت بسخاء يف ساعة ّ
الشدة ُ
وضب بها عرض
الحائط بعد الفوز والنرص وما نجده من اإلهامل
املزري للتّضحيات املادية واملعنوية التي تك ّبدها
ّ
الشعب املغريب يف سبيل إحراز النّرص من أجل القضية
املشرتكة قضية تحرير ّ
الشعوب واألفراد وما نراه من
سوء النّية والقصد ال ّلذين تعالج بهام كثري من اإلدارات
الفرنسية باملغرب القضايا الحيوية وامله ّمة للبالد.
إذا جمعنا ّ
كل هذا فال نستغرب إذن من استفحال
سوء التفاهم بني املغاربة والفرنس ّيني وال فائدة من
التّهاون بخطورة هذه الحالة النّفسية بل يجب محوها
والقضاء عليها بأرسع ما ميكن وذلك لصالح ّ
الشعبني.
ّإن عدم إيجاد ّ
حل جوهري مالئم للمشكلة يجعل
البالد يف حالة استياء سيايس دائم يضاعف استفحال
العالئق الفرنسية املغربية يوما عن يوم ويع ّرضها لخطر
قد يؤدي يف النّهاية إىل تطاحن شامل بني الطرفني.
وال ميكن التّفكري يف ّ
حل املشكلة املغربية مبواصلة
العمل بالحامية أو محاولة تطبيق جديد لنظامها الذي
هو مصدر االستياء العظيم الذي آل اىل فشل ذريع.
الصحافة الفرنسية نفسها تؤيد وجهة
وإ ّنا لنجد ّ
النّظر هذه وتدافع عنها يف املدّة األخرية .ومن
الصحف التي عالجت هذا املوضوع نذكر
كربيات ّ
جريدة الفيكارو التي نرشت مقاال بتاريخ 47/7/7
بقلم جورج دوهاميل جاء فيه ما ييل "يجب التّقدم
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برسعة وتناول األشياء من أصولها فبالنسبة لتونس
واملغرب بالخصوص ينبغي اإلعالن فورا عن إنهاء نظام
الحامية الذي باد وانقرض وأصبح يف حكم التاريخ".
ّ
وإن الجرنال ْجوان املتك ّلم بلسان الحكومة
الفرنسية باملغرب ما فتئ يعلن من جهته يف
عبارة رصيحة ودقيقة ّأن لعقد الحامية املقرر
بعقد  30مارس  1912حدّا سينتهي إليه.

هدفنا العام:

الشورى واالستقالل كام ّ
ّإن غاية حزب ّ
يدل عليه اسمه
هي العمل بجميع ما يستطيع من وسائل يف سبيل إقرار
دميوقراطيةحقيقيةسياسيةواجتامعيةواقتصاديةلفائدة
ّ
السيادة املغربية
الشعب املغريب كام يعمل الستعادة ّ
ومامرستها مامرسة تامة وتحقيق استقالل الوطن يف
إطار وحدته ّالتابية والسياسية يف ظل ملكية دستورية.

برنامج العمل المستعجل
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املنهجيةواألساليب:

ّ
الشورى واالستقالل تحقيق
يعتزم حزب
األهداف الوطنية السالفة ال ّذكر بالوسائل اآلتية:
● أ ّوال :عن طريق املفاوضات.
التمسك بالواقعية يف تص ّور الحلول للمشاكل
● ثانياّ :
املغربية ويف تطبيقها مع مراعاة ّ
الخاصة لحياة
الظروف ّ
ّ
الشعب املغريب وتط ّوره الحايل.
● ثالثا :الدّخول يف مرحلة انتقالية تسمح للمغرب
بتنظيم شؤونه بكامل الحرية وبأرسع ّ
الطرق يف تط ّلعه
إىل مستقبل حافل باآلمال وإىل مصريه الح ّر أي نحو
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سيادته التّامة واستقالله املضمونني مبعاهدة تحالف
وصداقة ُتربم عن طواعية وبكامل الحرية بني الجانبني.
● رابعا :توجيه نداء رصيح إىل فرنسا ومطالبتها بأن تربهن
ّ
للشعباملغريبعنروحالتّفهموحسناإلرادةواالستعداد
السيايس.
وعىل تش ّبثها مببادئ التّحرير بالحكمة والتّبرص ّ
نوجهه إىل فرنسا شاهد مبا لنا من حسن
ّإن النّداء الذي ّ
يعب عن أملنا القوي
النّية واإلرادة كام أ ّنه يف الوقت نفسه ّ
يف إيجاد ّ
حل للمشكلة املغربية يف املغرب ويف باريس.
 -2الج ّو السيايس:
يجب بادئ ذي بدء خلق ج ّو قابل لالنفراج الرضوري
لالنتقال من حالة االستياء الراهنة إىل حالة تقدّم
السياسية واملادية واملعنوية
حقيقي يف امليادين ّ
يوجه املغرب بحزم ويف أقرب وقت
من شأنه أن ّ
السيايس وحرية تقرير مصريه.
ممكن نحو رشده ّ
وميكن الوصول اىل هذا الج ّو السيايس املالئم بالوسائل
اآلتية:
● أ ّوال :أن تعلن فرنسا رسم ّيا عن حقّ ّ
الشعب املغريب
يف تدبري شؤونه بنفسه وأن تعرتف بأسبقية مصالح
الصيانة التّامة لسيادة البالد
املغاربة يف بالدهم مع ّ
واستقاللهاالوطني.
●ثانيا:أنتلغيجميعالقواننيالجائرةوالتّرشيعاالستثنايئ
الذي ما برح العمل به جاريا يف املغرب والذي يطبق
عىل ّ
خاصة ويعرقل تط ّوره العام.
الشعب املغريب بصفة ّ
● ثالثا :إصدار عفو يشمل جميع املغاربة ضحايا
االضطهاد.
السيايس أن يتقدم ويواكب
● رابعا :ميكن للج ّو ّ
املرحلة االنتقالية التي ستم ّكن املغرب من االنتقال

بدون عرقلة وال تعرث من طور الحجر إىل طور
السيايس ومن نظام الوصاية إىل عهد الحرية.
ال ّرشد ّ
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املرحلةاالنتقالية:

أصبح من الرضوري مترير املغرب من مرحلة انتقالية
السيايس ال ّراهن والذي فقد
متكنه من اجتياز النّظام ّ
ّ
كل صالحية وباء بسخط ّ
الشعب وغضبه إىل طور
نظام جديد يقوم عىل الدميوقراطية واالستقالل.
ويجب أن يتح ّقق للمغرب استقالله الدّاخيل
أثناء املرحلة االنتقالية كام يجب أن يضمن له
كامل من ّوه الدّستوري الذي بدونه لن يكون
تقدّم حقيقي ولن ينعم ّ
الشعب بحرية حقيقة.
وتتميز املرحلة االنتقالية باألمور األساسية اآلتية:
● أوال :تأليف حكومة وطنية مغربية مؤ ّقتة لها مسؤولية
مق ّررة ووطيدة األركان ومتمتّعة بثقة األ ّمة وبثقة صاحب
الجاللة ولها كاملحرية التّرصف بحيث تستطيع أن تؤدّي
مه ّمتها األساسية التي هي االضطالع بقيادة املغرب عن
ّ
مستقل.
طريق الدّستور نحو مصريه الجديد كوطن ح ّر
ومن بني املها ّم التي ستضطلع بها الحكومة الوطنية
املغربية املؤقتة تلك امله ّمة الحيوية العظيمة التي
تتعلق بنهج سياسة حازمة لإلصالح األسايس يف جميع
ميادين العمل .وعىل سبيل املثال يجب تنظيم التّعليم
االبتدايئ ليكون إجباريا مجانيا بالنّسبة لجميع املغاربة
ذكورا وإناثا ومنح الفالحني والعملة املغاربة نظاما
اجتامعيا واقتصاديا يالئم ظروف الحياة املغربية ويحمي
بكيفية ف ّعالة مصالحهم يف إطار نظام تعاوين عرصي.
ومن ّ
مهمتها أيضا إعداد الرجال الفنّيني املغاربة
الذين يتو ّقف عليهم تدبري شؤون البالد وذلك

بفتح املدارس الكربى لتخريج اإلداريني والقضاة
واملدنيني و ّ
الشعيني واألساتذة واملد ّرسني
ومهنديس الفالحة واألشغال العا ّمة واملعادن الخ.
● ثانيا :إلغاء معاهدة الحامية ( 30مارس )1912
يتم إبرام
واستعاضتها باتفاق مؤقت وذلك ريثام ّ
معاهدة صحيحة تقوم عىل التحالف واملودّة بني
املغرب املتمتّع بحر ّيته وكامل سيادته وبني فرنسا
متسكها مببادئ الحرية والدميوقراطية.
التي تربهن عىل ّ
وميكن إبرام تلك املعاهدة بتو ّفر ّ
السالفة
الشوط ّ
ال ّذكر التي مت ّكن من إعداد وتنصيب الهيئات
ّ
الشعية املرشفة عىل تدبري ّ
الشؤون العا ّمة لأل ّمة.
ويحتوي هذا االتفاق عىل بنود تكفل تنظيم املرحلة
وتنسق العالئق املغربية
االنتقالية وتحدّد مداها ّ
يتم إبرام املعاهدة الجديدة وتحفظ
الفرنسية ريثام ّ
املصالح املرشوعة للفرنسيني واألجانب املقيمني باملغرب.
● ثالثا :تكليف مجلس وطني مي ّثل ال ّرأي العام املغريب
بوضع دستور يصبح يف ظل ملكية دميوقراطية النّظام
األسايس ملغرب الغد املتمتّع بحر ّيته واستقالله.
السلطات
ويتوىل الدّستور املغريب الجديد تنظيم ّ
التّرشيعية والتّنفيذية عىل أساس فصل بعضها عن
بعض وعدم تداخلها حفظا للحرية وصونا للعدالة
يف البالد ويضمن لسائر املغاربة املساواة أمام القانون
والحرية الفردية وحرمة املراسلة والبيت وملكية الفرد
والجامعة وحرية ّ
الضمري وال ّرأي واالجتامع والجمعيات
وحقّ التّظلم و ّ
الشكوى يف دائرة القانون العادل وحرية
الصحافة والنّرش ومينع مراقبة املطبوعات قبل صدورها
ّ
يف غري ّ
الظروف االستثنائية ويكفل الدّستور كذلك:
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 .1تعاليم اإلسالم الذي هو دين الدّولة واأل ّمة املغربية
وجميع األنظمة واملؤسسات اإلسالمية (القضاء
ّ
الشعي واألوقاف وغريهام).
 .2ال ّلغة العربية لغة املغرب الدّينية والقومية.
 .3أصول امللكية الدّستورية.
ّ
 .4إلغاء نظام الحكم املبارش ووضع ترشيع ميكن
من "مغربة" إدارة البالد بالتدريج ويف سائر املراتب
وذلك بالعمل عىل نقل املسؤوليات من يد ّ
املوظفني
السلطات املغربية الجديدة
الفرنس ّيني وإسنادها إىل ّ
ك ّلام تأهّ ل الفنّيون املغاربة لشغل مناصبهم.
 .5إلغاء املناطق العسكرية املعروفة مبناطق
"عدم األمن" وذلك النّظام ّ
الشاذ الذي يجعل
السلطة فيها استبدادية و ّ
ّ
مسخر لها.
الشعب
ّ
 .6تنظيم الجيش الوطني والرشطة املغربية تنظيام
جديدا عىل أساس استقاللهام وتوليهام املحافظة عىل
النّظام العام يف الداخل وعند االقتضاء الدّفاع العسكري
عن ّ
التاب الوطني املغريب وحامية أمنه وضامنة سالمته.
ويبارش تنظيم الجيش والرشطة املغربيني مبساعدة ذوي
الكفاءات من الفرنسيني وذلك يف شكل بعثات فنية
خاصة يكون من اختصاصها أيضا تنسيق الدّفاع املشرتك.
ّ
تلك هي النقط األساسية التي يتكون منها الربنامج
األدىن الذي يتقدّم به حزب ّ
الشورى واالستقالل وذلك
من أجل تنظيم مرحلة االنتقال من عهد الحامية
إىل طور التنظيم الدّستوري يف سبيل االستقالل.
ّإن هذا الربنامج الذي يتبناه حزب ّ
الشورى واالستقالل
يشكل قاعدة أساسية للعمل املستعجل ومي ّكن
بصفة عا ّمة من تحرير املنهاج العا ّم الذي تقوم
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عليه الحكومة واإلدارة يف املغرب تحريرا جوهريا
عميقا تقتضيه اليوم رضورات ّ
الشعب املغريب
يف تط ّوره القومي الشامل كام تتط ّلبه خطورة
ّ
الظروف السياسية التي يعيش فيها عامل اليوم.
وألجل هذا ك ّله يأمل الحزب أن يرى عن قريب حلول
ذلك اليوم الذي يتم ّكن فيه ّ
الشعب املغريب يف ج ّو
السالم قائم عىل العدالة االجتامعية والسياسية
من ّ
من االتجاه بنفسه يف عزم وحزم وعن طريق
الصحيحة ومبؤازرة نزيهة من الحكومة
الدميوقراطية ّ
الفرنسية نحو هدفه األسمى الذي هو االستقالل التّام.
وال أي مستقبل زاهر للوطن املغريب الذي يعقد العزم
ويص ّمم عىل أن يتوىل قيادة تط ّوره الخاص ويعود كام
كان صاحب األمر يف بالده والقابض عىل زمامها ويعمل
بنفسه عىل تشييد رصح مستقبله .وبعبارة أخرى يريد
املغرب أن يسرت ّد جميع الوسائل واألدوات التي من شأنها
أن تضمن له النّمو السيايس واالجتامعي واملادّي كام يريد
السيوف
السالم ال يقوم عىل قوة ّ
أن يتم ّكن يف ج ّو من ّ
ورؤوس الحراب وأحكام االضطهاد بل عىل الحرية
السياسية
والعدالة من استكامل تط ّوره القومي وتربيته ّ
إذ فيهام ضامن املستقبل العظيم الذي أعدّته له األقدار.
وأ ّنه ليجب عىل فرنسا التي أخذت عىل عاتقها
مه ّمة يف هذه البالد التعجيل بتغيري جذري لسياستها
وجعلها مالمئة للغايات النّبيلة التي يسعى ّ
الشعب
املغريب إلنجازها مبساعدة األ ّمة الفرنسية مساعدة
نزيهة ليس فيها تح ّفظ أو احرتاز .ويتحتّم عىل
الحكومة الفرنسية أن ال تبقى واقفة موقف ّ
التدد
واالضطراب من املشكلة املغربية التي نعرضها

عليها اليوم م ّرة أخرى بل يجب عليها بعكس ذلك
أن تعي األخطار التي تنطوي عليها ّ
كل سياسة تقوم
عىل التّسويفات واملامطالت والحلول العرجاء.
ذلك واجب عىل فرنسا خصوصا ّ
وأن أسس
ّ
الحلول الصالحة ّ
املشاكل يف األقطار غري
لفض
املستق ّلة قد وردت يف الدّستور الفرنيس الذي
أعلن من جديد مبدأ حكومة ّ
الشعب للشعب
ّ
وبالشعب (الفصل الثاين من الدّستور الفرنيس).
أ ّما مسألة حرية ّ
اهتم بها ذلك
الشعوب فقد ّ
الدّستور الذي يؤ ّكد يف مقدمته ّأن الوفاء لرسالة
فرنسا التقليدية يقيض عليها بأن ّ
تتول قيادة
ّ
الشعوب التي تتح ّمل عبأها نحو حرية تقرير
مصريها وتدبري أمورها وفق املبادئ الدميوقراطية.
وأخريا يلغي الدّستور الفرنيس رصاحة ّ
كل نظام
يؤسس عىل الق ّوة واالستبداد كام يضمن
استعامري ّ
يف البالد املرتبطة بفرنسا التّمتع الفردي والجامعي
مبا ّ
للشخصية اإلنسانية من حقوق وح ّريات.
هذه هي النّظريات ال ّرسمية املثبتة يف الدّستور والتي
نطالب الحكومة الفرنسية بالعمل لتطبيقها وذلك
بأن تعهد إىل مم ّثليها بالحرص عىل جعل سياستهم
مالمئة للتّرصيحات املبدئية والخطب ال ّرسمية.
ومن جهة أخرى ّ
فإن فرنسا بصفتها موقعة عىل
ميثاق األمم املتّحدة تلتزم باحرتام مبدأ حقوق
اإلنسان والح ّريات األساسية الواجبة لجميع النّاس
كام تتعهد باعتبار مصالح ّ
الشعوب غري املستقلة
ذات األسبقية واألفضلية يف أوطانها وباحرتام
املساواة يف حقوق ّ
الشعوب لتقرير مصريها بنفسها.

 -4املسؤوليات

ّإن حزب ّ
الشورى واالستقالل الذي يحرص عىل إخراج
املغرب عاجال من الحالة النّاشئة عن االرتباك واالضطراب
الذي يتخ ّبط فيه اآلن ويدرك خطورة الحالة السياسية يف
الساعة التي مت ّكن املغرب
الداخل والخارج ويعي حلول ّ
من أن يعالج مسألة نظام الحكم يف إطار دستوري يعلن
عن استعداده الكامل لتح ّمل مسؤولياته واالضطالع
بأعباء إدارة ّ
الشؤون العا ّمة تحت إرشاف ورعاية
صاحب الجاللة سيدي مح ّمد بن يوسف نرصه ال ّله.
ّ
وإن ما عليه الحزب من استقالل يف الفكر ونزاهة يف
القصد وتفان تا ّم برهن عليه يف سبيل القضية املغربية
السري بها
ليؤهّ له بصفة ّ
خاصة لقيادة شؤون البالد و ّ
يف طريق الدميوقراطية والتّحرير ّ
وكل ذلك برهان
قاطع عىل ّأن الحزب ال يطالب بالحكم ألجل الحكم
ّ
للصالح العام ولخري األ ّمة فقط.
وإنا يطالب به ّ

الخاتمة

ّإن ّ
الشعباملغريبالذييطالببحقوقهاملرشوعةالكاملة
يريد أن يحيى حياة العزّة والحرية .وحزب ّ
الشورى
واالستقالل الذي ميثل الرأي العا ّم املغريب بتقدميه لهذا
الربنامج الذي يتض ّمن أسس العمل املستعجل ويشتمل
عىل مقرتحات عملية يعتقد اعتقادا راسخا أ ّنه بعمله
هذا يقدّم يف هذه ّ
الظروف الحرجة خدمة عظيمة للبالد.
ّإن املشكلة خطرية .وحزب ّ
الشورى واالستقالل الذي
يشعر مبا له من رسالة وما عليه من مسؤوليات يضع
املسألة املغربية من جديد عىل البساط يف وضوح
ورصاحة ورائده الوحيد من هذا خري الوطن وصالح األ ّمة.
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مشروع دستور حزب اإلصالح
()1954

تح ّولت املطالبة باالستقالل إىل رصاع حقيقي يف مطلع الخمسينات استعمل فيه املغاربة
السلطان مح ّمد
وسائل متعددة كاملظاهرات وحمالت املقاطعة والعمليات الفدائية .ومبا ّأن ّ
بن يوسف أمىس يف قلب هذه املعركة فقد ق ّرر الفرنسيون خلعه ونفيه سنة  1953آملني
قطع دابر ال ّثورة الكامنةّ .إل ّأن هذا الترصف أىت بنتائج عكسية .فقد تصاعدت االحتجاجات
السلمية والهجامت املس ّلحة سواء كانت فردية أو ّ
منظمة .رغم تردّي األحوال وتفاقم
األوضاع كانت العديد من هيئات الحركة الوطنية متي ّقنة ّأن ليل االستعامر سينجيل ّ
عم
قريب .من الطبيعي إذن أن تظهر من جديد مسألة النّظام السيايس الذي سيتبنّاه املغرب
تبي ذلك بجالء
الح ّر .لكن يبدو ّأن هذا املوضوع الحيوي مل يرث اهتامم النّخبة الوطنية كام ّ
ق ّلة الكتابات ّإل ما كان من حزب ّ
الشورى واالستقالل الذي نعرف اآلن أفكاره وتص ّوراته
وحزب اإلصالح الذي لعب بعض أعضائه أدوارا طالئعية يف بزوغ وتط ّور الحركة الوطنية.
منذ بداية الخمسينات بدأ زعامء هذه الهيأة الحديث عن شكل الحكم األكرث مواءمة
ملغرب الغد .ومع تسارع األحداث ق ّررت ال ّلجنة التّنفيذية للحزب أن تضع زبدة أمانيها يف
مرشوع دستور رأى النّور يف أ ّول أيام ماي سنة  .331954تتكون هذه املسودة من مقدّمة
وخمسة أبواب (يس ّميها مواد) سلسة األسلوب واضحة املصطلحات تجعل من ّ
الشعب
السلطات بغرض إنشاء نظام دميقراطي يسود فيه امللك وال يحكم.
السيادة ومصدر ّ
َمكمن ّ
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النص: 34

مقدمة:

نحن مم ّثلو ّ
الشعب املغريب قد ق ّررنا وضع
دستور للدّولة املغربية يضمن وحدة أراضيها
وينرش العدل بني جميع املواطنني ويحفظ األمن
و ّ
الطأمنينة ويح ّقق سالمة البالد يف الدّاخل والخارج
الصالح العام ويضمن
ويرمي إىل جميع ما فيه ّ
الحرية ّ
لكل مغريب يف الوقت الحارض واملستقبل.

مادة أولى :نوع الحكم

أ ّوال  :حكومة املغرب حكومة ملكية دستورية.
ثانيا  :رئيس الدّولة املغربية هو الوارث ّ
الشعي
للعرش العلوي.
خاصا لتنظيم
ثالثا  :يضع الربملان مبجلسيه قانونا ّ
شؤون وراثة العرش ووالية العهد والوصاية عىل
العرش يف حالة عجز امللك أو يف حالة ّ
تول ملك قارص.
رابعا :
 -1امللك ييل وال يحكم غري ّأن الربملان ّ
يرشع باسمه
والوزارة تن ّفذ باسمه والقضاء يصدر األحكام باسمه.
 -2امللك يو ّقع جميع القوانني والقرارات واألوامر
الصادرة عن الربملان.
ّ
 -3للملك حقّ االعرتاض عىل القوانني واألوامر
الصادرة عن الربملان يف حدود املادّة  2قسم .2/8
ّ
 -4امللك هو ال ّرئيس األعىل للق ّوات الربية والبحرية
والجويةللمغرب.

 -5امللك يعقد جميع املعاهدات باسم املغرب بعد
موافقة  3/2أعضاء مجليس الربملان.
 -6امللك ّ
يرشح الوزراء والوزراء املف ّوضني
والسفراء والقناصل وقضاة املحكمة العليا
ّ
ّ
وجميع كبار موظفي الدّولة ويع ّينهم بعد
موافقة مجليس الربملان أ ّما تعيني صغار ّ
املوظفني
فأمره مرتوك ملجلس الوزراء فيام عدا الحاالت
التي ينص فيها الدّستور عىل خالف ذلك.
مخصصات من امليزانية العا ّمة للدّولة
 -7للملك ّ
مخصصات لويل عهد
يبي
يع ّينها الربملان كام ّ
ّ
اململكة دون غريه من أفراد العائلة املالكة.

خامسا :

يعي مستشارين فنّيني له يف جميع
 -1للملك أن ّ
ّ
الشؤون ومكافأتهم من امليزانية العا ّمة للدّولة.
 -2يكون للملك مكاتب مز ّودة بعدد من ّ
املوظفني
كاف للقيام باملهام امللقاة عىل عاتقه وتكون له
الحرية يف اختيارهم.
 -3يكون للملك عدا املكتب املدين واملكتب
العسكري مكتب لتل ّقي شكايات ّ
الشعب لدراستها
املختصة.
وإحالتها مع ملحوظاته إىل الجهات
ّ

مادة ثانية :التشريع

السلطات وقد و ّكلت
أ ّوال  :األ ّمة مصدر جميع ّ
أمر التّرشيع للربملان املغريب مبجلسيه :مجلس
ّ
الشيوخ ومجلس النّواب.

السالم بنّاين املتوىف عام .2002
 33ح ّرر هذه الوثيقة ّ
الصحفي املهدي بنّونة املتوىف عام  2010وراجعها املحامي عبد ّ
 34وجدنا هذا املرشوع يف ّ
ملف غري مفهرس محفوظ يف مق ّر أرشيف املغرب يف ال ّرباط كام وجدنا نسخة منه يف أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية يف نانط.
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ثانيا :
 -1يتك ّون مجلس النّواب من مم ّثلني عن ّ
الشعب
ينتخبهمالنّاخبونالذينتتو ّفرفيهم ّ
الشوطاملطلوب
كل ناخب ويكون ّ
تو ّفرها يف ّ
لكل نائب صوت واحد.
 -2ال يشارك يف االنتخابات ّإل املواطنون املغاربة
ذكورا وإناثا البالغون من العمر  25سنة والذين
السياسية بحكم
ليسوا محرومني من الحقوق ّ
قضايئ صحيح صادر يف ح ّقهم.
 -3يكون التّمثيل النّيايب للمدن والبوادي متناسبا
مع عدد الس ّكان بحيث يكون ّ
كل نائب عن أي
جهة مي ّثل عددا محدودا من املواطنني ولضامن
ذلك يجب أن يجري إحصاء للس ّكان ّ
كل ثالثة
ويتم توزيع الدّوائر االنتخابية بحيث
أعوام
ّ
ّ
ّ
يكون كل نائب ممثال لثالثني ألفا من السكان.
 -4إذا خال أحد املراكز النّيابية من نائبه تقوم
السلطة التنفيذية بإجراء انتخاب تكمييل يف
ّ
ّ
الجهة التي كان ميثلها النائب وذلك داخل
فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر من خل ّو املركز.
 -5يقوم مجلس النّواب بانتخاب رئيسه ووكيله
وبتعيني ّ
موظفيه.
 -6تجرى االنتخابات ملجلس النّواب ّ
كل ثالث سنوات.
ثالثا :
 -1يتأ ّلف مجلس ّ
الشيوخ من مندوبني تختارهم
املجالس البلدية واملجالس القروية بحيث مي ّثل
ّ
كل شيخ مائة ألف من الس ّكان يف دائرة بلدية أو
يف مجموعة من الدّوائر القروية ويكون ّ
لكل شيخ
صوت واحد.
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يقسم ّ
الشيوخ
 -2يف االجتامع األ ّول للمجلس ّ
إىل ثالثة أقسام متساوية ويكون هذا التّقسيم
بسحب أسامئهم بالقرعة أ ّما القسم األ ّول منهم
فتنتهي مدّة نيابته بعد سنتني وأ ّما القسم الثاين
فتنقيض مدّة نيابته بعد ميض أربع سنوات وأ ّما
القسم ال ّثالث فتنتهي مدّة نيابته بعد ّ
ست سنوات
يتيس تجديد ثلث أعضاء مجلس ّ
الشيوخ
وبذلك ّ
ّ
كل سنتني وإن حدث خل ّو أحد املراكز مبجلس
ّ
الشيوخ ينتخب املجلس البلدي أو املجالس
القروية يف الناحية التي كان مي ّثلها شيخا جديدا
مللء املركز وذلك يف فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
 -3ال يجوز انتخاب أي مواطن لعضوية مجلس
ّ
الشيوخ إذا مل يكن قد تجاوز ثالثني سنة من العمر.
 -4ينتخب مجلس ّ
ويعي
الشيوخ رئيسا ووكيال له ّ
جميع ّ
موظفيه.

رابعا :

ُيقسمجميعأعضاءمجليسالنّوابو ّ
الشيوخمينيالوالء
لرئيس الدّولة واملحافظة عىل جميع مبادئ الدّستور.
خامسا :
 -1يكون لالنتخابات مبجليس الربملان قوانني وضوابط
تحدّد مكانها ووقتها وطريقة إجرائها وميكن للربملان
مجتمعا مبجلسيه أن ُيدخل أ ّية تعديالت عىل
قوانني االنتخابات دون تعديل يف نسبة التّمثيل.
 -2يعقد مجلسا الربملان ما ال ّ
يقل عن جلسة
السنة تبتدئ أوىل اجتامعاتها
واحدة (أي دورة) يف ّ
يف فاتح نوفمرب ّإل إذا ق ّرر الربملان مبجلسيه تغيري
هذا التاريخ أو تقدميه أو تأخريه.

سادسا :

 -1يكون ّ
كل مجلس من مجليس الربملان الحكم
صحة االنتخابات لعضويته ويف جميع
الوحيد يف ّ
ال ّنزاعات أو ّ
الطعون املتعلقة بانتخاب أي عضو
من أعضائه وال تكون الجلسة صحيحة للبحث
يف هذه ّ
الشؤون ّإل باجتامع أغلبية أعضائه وال
تكون الجلسة صحيحة للبحث يف هذه ّ
الشؤون ّإل
باجتامع أغلبية أعضاء املجلس وإن اجتمع ّ
أقل من
النّصف وواحد من األعضاء ّ
فإن االجتامع ّ
ينفض عىل
تأجل االجتامع م ّرتني
أن يعقد يف اليوم التّايل وإن ّ
ومل تحرض األغلبية املطلوبة االجتامع ال ّثالث اعترب
االجتامع صحيحا وكان حكمه يف املسألة نهائيا.
 -2يق ّر ّ
كل من مجليس الربملان لوائح اإلجراءات
الخاصة به ّ
ولكل مجلس الحقّ يف أن يعاقب
الدّاخلية ّ
العضو منه الذي يخالفه مبسلك تلك ال ّلوائح ويستطيع
املجلس أن يطرد أي عضو من أعضائه بأغلبية ال ّثلثني.
 -3يكون ّ
لكل من مجليس الربملان محارض يومية
يسجل فيها ّ
كل ما يدور يف اجتامعات املجلس
ّ
وهذه املحارض تطبع وتنرش يف الحال وتكون رهن
إشارة الجمهور ويجوز للمجلس أن يق ّرر بأغلبية
األصوات حذف أي جزء من املحرض ال ّرسمي
وعدم نرشه إن كان يف ذلك النّرش ما ّ
بالصالح
يرض ّ
بالسية .وأثناء التّصويت عىل أي
العام وما يقيض ّ
موضوع يستطيع أي عضو أن يطلب التّصويت
باملناداة باألسامء وتسجيل ذلك يف املحرض فإن
وافق ربع األعضاء الحارضين عىل اقرتاحه أجري
التصويت بتلك الطريقة ّ
وإل يكتفى برفع األيدي.

 -4ال يستطيع واحد من مجليس الربملان أن ّ
يفض
جلسته أو أن يرفعها ملدّة تزيد عىل ثالثة أيام ّإل
مبوافقة املجلس اآلخر.
سابعا :
 -1تكون ألعضاء مجليس النّواب ّ
والشيوخ مكافآت
عن خدماتهم يحدّدها القانون وتؤدّيها الخزانة
العا ّمة للدّولة املغربية .ويتمتّع ّ
كل نائب أو شيخ
بالحصانة الربملانية فال يجوز إلقاء القبض عليه ّإل
بسبب الخيانة أو اإلخالل باألمن أو ارتكاب إحدى
الجرائم الكربى .وهذه الحصانة مقصورة عىل
فرتة انعقاد املجلس .وال تجوز محاكمة النّائب
أو ّ
الشيخ عىل ما يقوله يف خطاب أو مناقشة
داخل مجلس الربملان وأثناء انعقاد الجلسة.
 -2ال يجوز تعيني أي نائب أو شيخ ألية وظيفة
حكومية أثناء فرتة عضو ّيته يف أحد املجلسني وال
يجوز ألي ّ
موظف حكومي أن يكون يف نفس الوقت
عضوا يف أحد املجلسني فإن تقدم لالنتخابات وفاز
بالعضوية وجب عليه أن يستقيل من وظيفه يف الحال.

ثامنا :

الخاصة بإحداث الرضائب أو
 -1جميع القوانني
ّ
إلغائها أو تخفيضها أو رفعها يجب أن تصدر عن
مجلس النّواب وملجلس ّ
الشيوخ أن يقرتح مثل
هذه القوانني أو أن يطلب إدخال تعديالت عليها.
ّ -2
كل مرشوع قانون يوافق عليه مجلسا النّواب
ّ
والشيوخ يصبح قانونا ويقدم لرئيس الدّولة لتوقيعه
فإن كان موافقا عليه و ّقعه وختمه وس ّلمه لرئيس
الوزراء لتنفيذه وأعلم بذلك مجلس النّواب وإن مل
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يكن موافقا عليه يردّه إىل مجلس النّواب مصحوبا
بأسباب اعرتاضه .ويعيد مجلس النّواب النّظر يف
ذلك القانون فإن عاد إىل إقراره دون تعديل بأغلبية
ال ّثلثني يرسله إىل مجلس ّ
الشيوخ أيضا إلعادة النّظر
فيه فإن أق ّره مجلس ّ
الشيوخ دون تعديل بأغلبية
ال ّثلثني يرسل القانون إىل رئيس الدّولة ويصبح نافذا
سواء و ّقعه أم ال .وإذا أرسل مجلس النّواب أي
قانون وافق عليه الربملان مبجلسيه إىل رئيس الدّولة
ومل يصل منه إعالم بالتّوقيع أو باالعرتاض خالل
مدّة ال تتجاوز العرشة أيام أصبح القانون نافذا
ال ّلهم ّإل إذا كان التأخري بسبب انفضاض جلسة
الربملان ففي هذه الحالة ال يصبح القانون نافذا
مبرور العرشة أيام .وتؤخذ األصوات عىل القوانني
املعرتض عليها من طرف رئيس الدّولة باملناداة
وتسجل كذلك يف محرض الجلسة.
عىل األسامء
ّ
ّ -3
كل قرار أو أمر يصدر عن مجليس ال ّنواب و ّ
الشيوخ
مبوافقة األغلبية املطلوبة ال يصبح نافذا وساري
املفعول ّإل بعد أن يو ّقعه رئيس الدّولة باستثناء
قرارات ّ
فض الجلسة أو رفعها مؤ ّقتا .وإن كان لرئيس
الدّولة أي اعرتاض يرسي عىل القرار أو األمر نفس
اإلجراء املنصوص عليه يف شأن القوانني (.)2/8

تاسعا :

للربملان سلطة تا ّمة يف ّ
الشؤون اآلتية:
 -1إقرار ّ
الضائب واملكوس عىل اختالف أنواعها
وأداء الدّيون وتجهيز املال ّ
اللزم للدّفاع وللقيام
باملصالح العا ّمة للدّولة املغربية عىل ّأن ّ
الضائب
يجب أن تكون واحدة بالنّسبة لجميع أنحاء اململكة.
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 -2عقد القروض للدّولة املغربية واملصادقة عىل
املعاهدات.
 -3تنظيم شؤون التّجارة يف الدّاخل والخارج
وتحديد املقاييس واألوزان.
الخاصة بالجنسية واملواطن
 -4وضع القوانني ّ
وحقوقه وواجباته.
 -5إصدار القوانني املدنية والجنائية والتّجارية
واملالية وغريها.
 -6إصدار العملة وتحديد قيمتها بالنسبة للعمالت
األجنبية.
 -7إقرار إنشاء ّ
الطرق والجسور ودور الحكومة
وغريها من املرافق العا ّمة.
 -8العمل عىل ال ّرقي العلمي والفني واألديب وتقنني
امللكيات األدبية وحقوق االخرتاع وحقوق التأليف.
 -9إنشاء املحاكم عىل اختالف درجاتها.
 -10إعالن الحرب ووضع القوانني املتعلقة بها.
 -11إنشاء جيش ب ّري وج ّوي وبحري لضامن الدّفاع
عن سالمة البالد.
 -12وضع قوانني وأنظمة للحكومة ولق ّوات الدّفاع
الوطني.
 -13وضع قوانني للتّجنيد والقضاء عىل ال ّثورات
كل ما ّ
وعىل ّ
يخل باألمن العام.
 -14إقرار رشاء أمالك جديدة للدّولة أو بيع أي
ملك من أمالكها عدا املنقوالت.
 -15وضع أية قوانني يستلزمها القيام بأعباء
السلطات املمنوحة للربملان أو يقتضيها
ّ
السلطة التنفيذية ضمن حدود
سري أعامل ّ

االختصاصات التي يعينها الدّستور لهذه األخرية.
عارشا :
 -1ال يجوز للربملان أن يحرم أي مواطن من حقّ
املحاكمة أو من حقّ الدّفاع عن نفسه أمام املحكمة.
 -2ال يجوز للربملان أن يقر أي قانون يشمل عقوبة
ذات أثر رجعي.
 -3ال يجوز للربملان أن يوافق عىل سحب أي مال
من الخزينة العا ّمة للدّولة ّإل ضمن حدود امليزانية
املق ّررة وتنرش امليزانية مبواردها ومصاريفها ليطلع
عليها الجمهور.
 -4ال مينح أي لقب رشيف ألي مواطن مغريب وال
يجوز ألي مواطن ّ
موظف يف إحدى املصالح
الحكومية أو عضو يف أحد مجليس الربملان
أن يقبل لقبا أو أجرا أو مكافأة أو هدية
من أ ّية دولة ّإل مبوافقة مجليس الربملان.

مادة ثالثة :التنفيذ

مع ّ
كل منهم عىل الوزارة التي ستسند إليه.
 -3يتقدّم رئيس الوزراء مع زمالئه إىل مجلس النّواب
ألخذ ثقة املجلس بهم فإن نالوا تلك ال ّثقة يصدر
امللك مراسيم بتعيينهم ّ
كل يف مهمته .وإن مل ينالوا
ثقة الربملان يسند امللك مهمة تأليف الوزارة إىل
شخص آخر يحرز هو وزمالؤه ثقة مجلس النّواب.
 -4تبقى الوزارة يف الحكم مادامت محرزة
عىل ثقة الربملان فإن سحبت منها الثقة تقدّم
استقالتها يف الحال فيقبلها امللك ويك ّلف نفس
ّ
الشخص أو غريه بتأليف وزارة أخرى تحرز
عىل ثقة مجلس النّواب وليس للملك الحق يف
عزل أ ّية وزارة مادامت محرزة عىل تلك الثقة.
 -5ال يجوز إنشاء وزارات جديدة ّإل مبوافقة
مجليس الربملان.

رابعا :

 -1يتمتّع الوزير بنفس الحصانة التي يتمتّع بها
أعضاء الربملان.
خاصا ملحاكمة الوزراء.
 -2يضع مجلسا الربملان قانونا ّ

السلطة التنفيذية تكون للوزارة.
أوال ّ :
ثانيا  :سلطات رئيس الوزراء ّ
ومهمته وكذلك
سلطات ّ
مادة رابعة :القضاء
كل وزير ومهامته تحدّدها قوانني يضعها
أوال :
الربملان.
السلطة القضائية يف املغرب من اختصاص
ثالثا :
ّ -1
 -1يختار امللك رئيسا للوزارة من حزب األغلبية املحكمة العليا واملحاكم املغربية األخرى التي
يف مجلس النّواب ويك ّلفه باالستشارة لتأليف ينشئها الربملان وتكون للقضاة أجور يتقاضونها أثناء
مجلس الوزراء مك ّون من وزير  ...ووزير  ...الخ .تو ّليهم مهام القضاء.
ثانيا :
 -2يختار رئيس الوزراء األشخاص الذين سيتعاونون
السلطة القضائية تفصل يف جميع الخالفات يف
السلطة التنفيذية ويت ّفق ّ -1
معه يف تسيري شؤون ّ
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الساري
حدود دستور الدّولة املغربية والقوانني ّ
بها العمل يف جميع أنحاء اململكة سواء كانت
ال ّنزاعات القامئة بني أفراد من املواطنني أو بني
املواطنني واألجانب أو بني األجانب وبعضهم أو
خاصة أو بني
بني هيئات أو مؤسسات عا ّمة أو ّ
األفراد والهيئات أو بني الحكومة والهيئات أو
بني الحكومة واألفراد وذلك داخل حدود أرايض
املغرب ومياهه اإلقليمية أو يف أية بقعة تجعلها
املعاهدات الدّولية التي أبرمت والتي ستربم
داخلة يف نطاق اختصاص النّظام القضايئ املغريب.
 -2إن كان ال ّنزاع بني شخص مادي أو معنوي من
جهة وبني الحكومة أو فرع من فروعها ّ
فإن القضية
تكون من اختصاص املحكمة العليا وكذلك األمر إن
كان أحد طريف النزاع وزيرا أو موظفا من ّ
موظفي
الحكومة وكان ال ّنزاع حول أمر ناجم عن قيام الوزير
أو ّ
املوظف مبه ّمته ال ّرسمية .أما فيام عدا ذلك من
القضايا فإن املحكمة العليا ال يكون لها اختصاص
ّإل يف االستئناف سواء كان قانون االستئناف عىل
أساس القانون أو عىل أساس الوقائع واالجراءات.
 -3تكون جميع جلسات املحاكم عا ّمة وتكون
املختصة
محكمة محل وقوع الجرمية هي املحكمة
ّ
أما إن وقعت الجرمية خارج األرايض املغربية ومياهه
املختصة.
اإلقليمية فإن املحكمة تعني املحكمة
ّ
ثالثا :
 -1جرمية الخيانة للمغرب ال ميكن أن تلصق
بشخص ّإل إذا ثبت عليه التّعاون مع أعداء
املغرب يف الحرب أو أ ّنه حارب ض ّد قوات املغرب
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أو قدّم ألعداء املغرب مساعدة أو معلومات أو
تآمر معهم عىل سالمة البالد وأمنها أو أفىش لهم
تجسس لحسابهم
ّ
رسا من أرسار الدّولة املغربية أو ّ
بأي نوع من أنوع الجاسوسية .وال تثبت الجرمية
عىل املتّهم ّإل بشهادة شاهدين عىل األقل أو
باعرتاف املتّهم نفسه أمام املحكمة يف جلسة عا ّمة.
 -2تعاقب جرمية الخيانة باإلعدام رميا بال ّرصاص.
رابعا :
 -1ال يحاكم ّ
الشخص م ّرتني من أجل جرمية واحدة.
 -2حكم أ ّية محكمة مغربية ساري املفعول يف أ ّية
جهة من جهات اململكة.

مادّة خامسة :حقوق المواطن

للسلطة التّرشيعية أن تضع
أ ّوال  :ال ميكن ّ
قوانني من شأنها أن تح ّد من حرية القول أو
السلمي
حرية ّ
الصحافة والنّرش أو حرية االجتامع ّ
أو حرية التّظلم إىل الحكومة أو حرية الفكر.
ثانيا  :لجميع األفراد والهيئات ّ
الضامنات
التّامة بأن أشخاصهم وبيوتهم وممتلكاتهم ال ميكن
أن ُتفتّش أو ُتحجز أو أن يقع االعتداء عليها .وال
ميكن أن يقع التّفتيش أو الحجز ّإل بعد أن تقدّم
السلطة
السلطة التّنفيذية طلبا ُمس ّببا معقوال إىل ّ
ّ
القضائية فتستصدر منها أمرا بالتّفتيش أو الحجز
يكون محدّدا فيه املكان الذي يقع فيه التّفتيش
ّ
والشخص أو األشخاص واألشياء التي تحجز.
ثالثا  :ال ميكن تقديم شخص للمحاكمة ّإل عىل
أساس تحقيق وا ّتهام ويجب أن تكون املحاكمة عا ّمة

باستثناء املحاكامت التي تجري داخل ال ّقوات الربية
أو البحرية أو الجوية واملتع ّلقة باألفراد التّابعني لها.
رابعا  :ال يجوز تأخري املحاكامت بعد صدور
اال ّتهام الجنايئ .وتعقد املحاكمة يف الدّائرة الواقع
داخل نطاقها ّ
محل الجرمية ويواجه املتّهم بتفصيل
طبيعة التّهمة وأسبابها كام يواجه ّ
بالشهود الذين
يشهدون ضدّه .وللمتّهم حقّ إحضار شهود يف
يعي محاميا عنه فإن
صالحه كام ّأن له الحقّ أن ّ
تعي املحكمة أحد املحامني للدّفاع عنه.
مل يستطع ّ

خامسا  :ذكر بعض الحقوق عىل وجه التّحديد
يف صلب الدّستور ال يعني حرمان ّ
الشعب من الحقوق
ينص عليها يف الدّستور.
األخرى التي يحتفظ بها ومل ّ
سادسا ّ :
الشعب املغريب يحتفظ بجميع
السلطات التي
السلطات التي هو مصدرها عدا ّ
ّ
ّ
أسندها عن طريق الدّستور للهيئة التّرشيعية
أو ل ّلهيئة التنفيذية أو ل ّلهيئة القضائية.
سابعا  :ال يجوز أي نوع من أنواع ال ّرق داخل
أرايض اململكة.
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العهد الملكي
()1958
السلطات الفرنسية فتح
أمام تردّي األحوال يف املغرب وتفاقم األوضاع يف الجزائر اضط ّرت ّ
باب املفاوضات مع مم ّثيل الحركة الوطنية وغريهم يف منتجع إيكس ليبان يف غشت 1955
بالسلطان يف منفاه يف مدغشقر يف ّ
الشهر املوايل .أدّت املفاوضات إىل إعالن سيل
كام ا ّتصلت ّ
سان كلو يف  6نونرب  1955الذي تعرتف فرنسا مبوجبه بحقّ املغرب يف االستقالل .ويف  2مارس
تم إلغاء معاهدة الحامية واعرتفت فرنسا رسميا باستقالل اململكة تلتها اسبانيا يف 7
ّ 1956
السنة .بدأت
أبريل كام رجعت منطقة طنجة إىل أحضان الوطن يف  29أكتوبر من نفس ّ
الصاع بني امللكية وحزب االستقالل
أهم تج ّلياتها ّ
مرحلة جديدة من تاريخ البالد كان من ّ
أهم نقاط ال ّنزاع بني
السيادة ّ
من أجل الهيمنة عىل املعرتك الس ّيايس .كانت مسألة مكمن ّ
ّ
الطرفني .فالعديد من وجوه الحركة الوطنية كانوا يسعون إىل إنشاء مجلس تأسييس منتخب
يحدّد معامل النّظام الجديد السيام من خالل سنّ دستور يكرس سيادة ّ
الشعب .أ ّما امللكية
كمستق ّر للـسيادة .بعد معركة قاسية
فقد كانت ترمي إىل الحفاظ عىل َتعالِيها ومركز ّيتها ُ
ومتشعبة استعمل فيها املتنازعان ّ
كل الوسائل املتاحة سواء كانت رشعية أو غري رشعية إلعالء
كلمته أخذت امللكية تحسم األمر تدريجيا لصالحها انطالقا من سنة  1958لتبدأ التأسيس
ملنظومة سلطوية كام يظهر ذلك بجالء يف العهد املليك الصادر يوم  8ماي  1958والذي
ُيعطي فيه مح ّمد الخامس لنفسه سلطات واسعة إن مل تكن مطلقة يف كافة املجاالت بصفته
املجسد للـسيادة الوطنية السيام عن طريق تحوير معنى بعض املفاهيم املركزية كالتّعاليم
السلط.
اإلسالمية وواقع التط ّور والنّمو وامللكية الدّستورية والحرية والدميقراطية وفصل ّ
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النص: 35
الحمد ل ّله
السالم عىل رسول ل ّله
و ّ
الصالة و ّ
شعبنا الويف
إ ّنك لتعلم أ ّننا منذ اعتالئنا عرش أسالفنا الكرام سعينا
السعادة
للسري بالبالد يف طريق ال ّرقي و ّ
سعيا متواصال ّ
وكان هدفنا األوكد تحقيق استقاللها بعدما تبني لنا
أن ال سبيل إىل من ّوها وازدهارها سياسيا واقتصاديا
واجتامعيا ّإل يف ّ
السيادة واالستقالل .وقد أدركنا
ظل ّ
والحمد ل ّله غايتنا املنشودة بفضل ما كان دامئا
بيننا وبني شعبنا من تكاتف متني وتجاوب مكني.
ومل يعزب عنّا لحظة واحدة ّأن االستقالل ليس
هو الغاية املقصودة لذاتها ّ
وإنا هو وسيلة
للقيام بإصالحات جوهرية وتزويد البالد
بأنظمة ومؤسسات سياسية ودستورية سليمة
تدعم أركان السيادة الوطنية وتحفظ كيانها.
ولقد مىض عىل استقاللنا عامان بذلنا خاللهام أقىص
الجهود الستكامل وحدة ترابنا وتركيز استقاللنا
وإحالل بالدنا املقام الالئق بها يف حظرية األمم وتوسيع
نطاق عالئقها يف الخارج .كام بذلنا أقىص الجهود يف
هذه الفرتة القصرية من الزّمن إلقرار األمن والطأمنينة
وإنجاز مشاريع يف امليدانني االقتصادي واالجتامعي.
وقد آن لنا أن ندخل يف طور جديد من حياتنا الوطنية
وذلك بإقامة مؤسسات سياسية ودستورية يستطيع
بفضلها أن يشارك شعبنا الويف مشاركة مبارشة يف

تسيري ّ
الشؤون العا ّمة ليكون لالستقالل الذي كافحنا
وضحينا جميعا من أجله مدلوله الحقّ أال وهو تشييد
ّ
نظام دميوقراطى طاملا نشدناه وأشدنا به يف عدّة
مناسبات وباألخص يف خطاب العرش سنة  1951حيث
قلنا والبالد ما تزال تحت الحجر والحامية ّ
"إن أفضل
حكم ينبغي أن تعيش يف ظ ّله بالد تتمتع بس ّيادتها
ومتارس شؤونها بنفسها لهو الحكم الدميوقراطي الذي
يوافق ديننا الح ّر ويضمن لألفراد والجامعات حياة
الطأمنينة واالستقرار" .وإ ّننا مازلنا عىل مبادئنا ثابتني
وىف تحقيقه جادّين إميانا منّا ّ
بأن هذا النّظام هو الذي
يكفل لرعايانا أقىص ما ميكن من حرية وعدل وكرامة.
شعبنا الويف
لقد أنجزنا ما وعدنا به من تحرير البالد وها نحن
عازمون عىل تحريرك وضامن حقوقك وحر ّياتك
تلبية لنداء الواجب وإخالصا ل ّله والوطن وقد
وضعنا لصالحك يف هذا العهد املليك املبادئ التي
سنسري عىل ضوئها وتعرضنا للمؤسسات التي
سنقيمها يف هذا ّ
الطور الجديد من حياتنا الوطنية.

المبادئ

فأما املبادئ فإنها تتلخص فيام ييل:
تتجسم يف امللك الذي هو األمني
ّإن سيادة البالد ّ
عليها والحفيظ لها.
السعيإلقرارنظاممليكدستوريتراعى
وإ ّننالجادّونيف ّ
فيه املصلحة العليا للبالد وطابعها الخاص وتتح ّقق
بفضله دميوقراطية 36صحيحة تستمد محتوياتها من:
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روح التعاليم اإلسالمية.
وواقع التط ّور املغريب.
وإرشاك ّ
الشعب تدريجيا يف تدبري شؤون البالد
ومراقبةتسيريها.
السلطتني التّرشيعية
واقتناعا منّا برضورة التّمييز بني ّ
السلطة التّنفيذية
والتّنفيذية فإ ّننا فيام
ّ
يخص ّ
تعي فيه سلطة رئيس الحكومة
سنصدر ظهريا ّ
وسلطة ّ
كل وزير واختصاصات مجلس الوزراء
حتّى يتم ّكن الوزراء الذين يستمدّون سلطتهم
من جنابنا ّ
الشيف والذين هم مسؤولون أمامنا
جمعا وانفرادا والذين هم متضامنون يف هذه
املسؤولية من القيام بامل ّهمة التي ننيطها بعهدتهم.
السلطة التّرشيعية التي بيدنا فإ ّننا
أما ّ
نبارشها نحن واملؤسسات التي سنقيمها.
وحرصا منّا عىل أن ميارس رعايانا الحر ّيات األساسية
ويتمتّعوا بحقوق اإلنسان فإ ّننا سنضمن لهم حر ّية
التّعبري والنّرش واالجتامع وتكوين الجمعيات
ضامنا ال يحدّه ّإل ما يفرضه احرتام النّظام املليك
الصالح العام.
وحفظ كيان الدّولة ومقتضيات ّ

المؤسسات التمثيلية

أ ّما املؤسسات التّمثيلية يف هذه املرحلة فإننا نرى لزاما
علينا أن نراعي يف إقامتها تجارب األقطار التي م ّرت يف
أطوارشبيهةمبامت ّربهبالدناوماأدّىإليهاقتباسهالنظام
شكيل دون إعارة اهتامم لواقعها التّاريخي والوطني
من تقهقر الحياة النّيابية واضمحاللها وإعراض النّاس
عنها ومن حدوث اختالل يف سري األمور ناشئ عن
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عدم تجاوب بني الحقائق القومية واإلصالح املقتبس.
كام نرى ّأن إقرار دميوقراطية سياسية يجب أن يسري
سريا موازيا لبناء دميوقراطية اجتامعية واقتصادية.
ومن جهة أخرى ّ
فإن تط ّور بالدنا أدّى إىل تف ّكك أوصال
النّظام القبيل فأصبح غري صالح ألن يكون أساسا إلقامة
ّ
منظامت متثيلية لذلك رأينا من األنسب تأسيس
خلية اجتامعية وسياسية تكون قواما للنّظام الجديد.
وسعيا وراء هذه الغاية ق ّر عزمنا عىل إجراء
االنتخابات البلدية والقروية وعىل تحديد
االختصاصات التي سنسندها للمجالس املحلية وذلك
مبج ّرد ما يوضع قانون االنتخابات والحريات من
سنعي أعضاءها .ثم بعد تنصيب هذه
طرف لجنة ّ
املجالس سنخطو خطوة إلحداث مجلس وطني
تقريري ّ
يحل محل املجلس الوطني االستشاري
نكل إليه جانبا من ّ
املهمت التي تدعو املصلحة
إلناطتها به كمناقشة ميزانية الدّولة والتّصويت
عليها ويقع انتخاب أعضاء هذا املجلس من بني
املنتخبني يف املجالس البلدية والقروية ومن طرف
أولئك املنتخبني أنفسهم حسب إجراءات تق ّرر بظهري
رشيف حتّى إذا استق ّرت املجالس أمكننا أن نخطو
خطوة أخرى أوسع وأكمل يف التمثيل والنيابة وذلك
بتأسيس مجلس وطني عن طريق االنتخابات العا ّمة.
شعبنا الويف
هذه هي الخطوط العا ّمة ملا نعتزم بعون ال ّله
انجازه يف هذه املرحلة من حياتنا الوطنية من
مؤسسات سياسية ودستورية مؤملني أن تواصل البالد
سريها الحثيث نحو ما ننشده لها من ع ّز وسعادة.

فواجبك أنت أن تكون عند حسن ّ
الظن بك وتديل
السيايس ووعيك القومي
بالربهان عىل نضجك ّ
وغريتك عىل وطنك وتحسن التّرصف فيام سنخ ّولك
من حقوق ونسند إليك من مسؤوليات وليس
بغائب عنك أن ّ
كل حق يصاحبه واجب ّ
وأن
الحرية تقتيض املسؤولية ولتجعل نصب عينيك ّأن
املجالس التي ستقدم عىل انتخاب أعضائها يجب

الصالح العا ّم وأن
أن تهدف بد ًء ونهاية اىل خدمة ّ
تكون ميدانا لتبادل اآلراء والربامج النّيابية ومناقشتها
الصفاء والوئام والتّجرد عن األهواء.
يف ج ّو ملؤه ّ
و ّفقنا ال ّله جميعا ملا فيه خري األ ّمة وصالحها
وسلك بنا مسالك الهداية إ ّنه حسبنا ونعم الوكيل.
يف  18شوال األبرك عام  1377املوافق  8ماي سنة .1958

 36لقد نيس الناسخ حرف الواو فأضفناه.
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حمد بنونة
مشروع ْم ّ
()1961-1960
منذ بداية الخمسينات ومح ّمد الخامس َي ِعد املغاربة بإرساء نظام دميقراطي .بعد حصول
اململكة عىل االستقالل سنة  1956بدأ العاهل يرتاجع عن وعوده تدريجيا ل ُيحكم قبضته عىل
السلطة بني سنتي  1958و .1960لكن مجموعة من الشخصيات واألحزاب السياسية خصوصا
الحزب الشيوعي واالتحاد الوطني للقوات الشعبيةظلت متشبثة بفكرة إحداث مجلس تأسييس
منتخب توكل له مه ّمة وضع دستور للبالد .كان امللك يرفض بشدة هذا املطلب ظنّا منه أ ّنه
ينتقص من سيادته ويح ّد من سلطاته املطلقة لذلك رأى االلتفاف عليه بتشكيل مجلس دستور
عي سنة  1960تكون مه ّمته وضع مرشوع قانون أسايس للمغرب تحت إرشافه .رغم محدودية
ُم ّ
السياسية و ّ
الشخصية بني
صالحياته فشل هذا املجلس يف تحقيق أهدافه نظرا لكرثة الخصومات ّ
أعضائه ّ
وتدخالت القرص املتعدّدة .مل نستطع إىل ح ّد الساعة الوصول إ ّال إىل وثيقة دستورية
واحدة من وثائق مجلس الدّستور هذا إن ُوجدت .يتع ّلق األمر ُمبس ّودة الحاج ْمح ّمد بن العريب
بنونة 37املكونة من أربعة وثالثني مادةُ .يظهر هذا املرشوع املعنون بعض املواد للدّستور املغريب
السيايس إذ
مدى تأثر صاحبه بأفكار ومعتقدات مؤسيس ما سيصطلح عليه فيام بعد باإلسالم ّ
يطالب بإقامة "دولة إسالمية" ترتكز عىل مؤسسة الخالفة وتطبيق الرشيعة مستندا يف ذلك عىل
مجموعة من ّ
منظري هذا التيار تلميحا أو ترصيحا كأيب األعىل املودودي وأيب الحسن الندوي.

134

يخالف مبدأ من مبادئ اإلسالم يجب إبطاله مبقتىض
النص: 38
هذا الدستور( .بيانها قول ال ّله تعاىل" :وأن أحكم
بينهم مبا أنزل ال ّله وال تتبع أهواءهم" إىل قوله
تعاىل "ومن أحسن من ال ّله حكام لقوم يوقنون").
بسم ال ّله الرحامن الرحيم
● المادة  : 7لن يكون ال للملك وال ملجلس الشورى
وصىل ال ّله عىل سيدنا مح ّمد واله
وال ألحد من مجتهدي املسلمني أو علامئهم أن يحرفوا
شيئا من أحكام ال ّله ورسوله الواضحة (من مرشوع
● المادة  : 391املغرب دولة إسالمية مستقلة
دولة الباكستان لإلمام املودودي –ببعض التعديل).40
ذات سيادة كاملة وهي ملكية إسالمية (دستورية)
● المادة  : 8مادام حقّ الترشيع ُمختصا بال ّله
السنة واملصلحة العا ّمة والبيعة
عامدها القرآن و ّ
وحده ومادام املسلمون ال يضعون ألنفسهم قانونا
االختيارية من الشعب.
عا ّما وال يبدلون شيئا من أحكام ال ّله .ومادام الزمان
● المادة  : 2الشعب املغريب جزء ال يتجزأ من
قد تط ّور وحدثت أقضية مل ترد أحكامها يف كتاب
األمة اإلسالمية.
ال ّله وسنة رسوله فإنه يجوز عندئذ ملجلس الشورى
● المادة  : 3السيادة للرشيعة (القانون)
وتتمكن األ ّمة من مامرستها عىل الوجه املبني يف هذا مع أمري املؤمنني امللك أن يضعوا قوانني جزئية
وخاصة مبا حدث من األقضية برشط أ ّال تتعارض مع
الدستور.
نصوص الترشيع اإلسالمي (القرآن والسنة واإلجامع).
● المادة  : 4اإلسالم دين الدولة واللغة العربية
● المادة  : 9إذا تعارضت املصلحة املالية وأية
لغتهاالرسمية.
مصلحة دولية مع مصلحة من مصالح الرشيعة
● المادة  : 5الحكم لله وحده وامللك واألمة
يجب ترجيح املصلحة الرشعية والحكم الرشعي
مقيدون وملزمون بتنفيذه (بيانها قول ال ّله تعاىل:
ّ
"إن الحكم إال لله يقص الحق وهو خري الفاصلني") .عىل املصلحة املادية (أبو الحسن الندوي ص .41)34
● المادة  : 6كل ما وضع أو يوضع من القوانني ● المادة  : 10أمر املسلمني شورى بينهم ورئيس
 37ولد ْمح ّمد بن العريب بنونة سنة  1900يف مدينة تطوان .بحكم انتامئه إىل عائلة نابهة استطاع ُمرتجمنا التّفرغ منذ نعومة أظافره إىل التّحصيل العلمي يف مسقط
رأسه أ ّوال ثم يف القرو ّيني .بعد عودته من فاس انخرط ْمح ّمد بنونة يف العمل الوطني حيث ساهم ّ
بحظ وافر وأخاه عبد السالم يف تأسيس وتسيري مجموعة من الهيئات
السياسية الغرض منها إنشاء نخبة مغربية تدافع عن وحدة البلد وتطالب باستقالله .مل يكتف بنونة بالعمل امليداين بل أ ّلف العديد من املقاالت
التعليمية والثقافية و ّ
وبعض الكتب واملرسحيات والقصائد .كان صاحبنا قريبا من املتصوفة يف ريعان شبابه ثم تبنّى األفكار اإلصالحية القادمة من املرشق بعد مقامه يف فاس .ولكن يبدو
يبي ذلك مرشوع الدستور الذي بني أيدينا .تويف ْمح ّمد بن العريب بنونة سنة  1965يف مدينة سال.
أ ّنه اتّجه يف املرحلة األخرية من حياته إىل أفكار اإلسالم السيايس كام ّ
 38وجدنا هذا املرشوع يف ّ
ملف غري مفهرس محفوظ يف مق ّر أرشيف املغرب يف ال ّرباط.
 39ر ّقمنا مواد هذا املرشوع لتسهيل قراءته ألن صاحبه مل يفعل ذلك.
 40ال يوجد حسب علمنا مؤلف أليب األعىل املودودي بهذا العنوان .يبدو أن بنونة نقل هذه الفقرة من رسالة عنوانها تدوين الدستور اإلسالمي وهي يف األصل
محارضة ألقاها ّ
املنظر الهندي-الباكستاين سنة .1952
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الدولة ملزوم باستشارتهم وال يجوز ان يستبد شخص
بأمور املسلمني مهام كان ذكيا وتقيا وعاملا وحسن
النية .ألن الشورى جزء ال يتجزأ من إنجاز الحكم.
● المادة  : 11مجلس الشورى (أو األ ّمة أو
الوكالء أو النواب أو الربملان أو أي اسم آخر) هو
الهيئة التي تنظر يف جميع املسائل والقضايا التي
مل ُينص عىل أحكامها يف القرآن أو السنة أو إجامع
الصحابة والتابعني وهو الذي ميارس وضع قوانني
لها برشط أال تكون مخالفة لألصول املسلمة.
● المادة  : 12كل مرشوع قانون يعرض عىل املختصني
يف مجلس الشورى يجب أن ينظر أوال يف نصوص
الرشيعة بغية البحث عام يكون فيها من مبادئ عامة
تتعلق باملوضوع .واملجلس ملزم بأن يراعي انسجام
القانون املنوي إصداره وفقا لهذه املبادئ ُمستهديا بروح
اإلسالم (مقتبسة من منهاج الحكم يف اإلسالم ص .42)93
● المادة  : 13هدف الدولة اإلسالمية هو إقامة
الرشيعة كنظام عا ّم للعمل يف كافة شؤون الحياة
الخاصة وحامية بيضة اإلسالم
االجتامعية العامة و ّ
والدّفاع عنه.
● المادة  : 14يجب عىل الذين يتولون زمام
الدّولة أن يكونوا يخضعون باختيار وإخالص إىل تعاليم
اإلسالم الحنيف.
● المادة  : 15يجب إبعاد األشخاص الذين ال
يريدون أن ُي َق ّيدوا مببادئ اإلسالم عن مناصب الدولة
(...حتى ال يفسدوا إدارات الحكومة).
● المادة  : 16كل موظف يعرف عنه أنه يعبث
مبقدسات اإلسالم بل البالد املذكورة يف هذا الدستور
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أو معروفة من اإلسالم بالرضورة ترفع عنه الحصانة
وتسقط حقوقه القضائية ويبعد من مناصب الدولة.
● المادة  : 17يجب ان يكون من رشوط التوظيف
يف الحكومة أو النيابة يف مجلس الشورى ( ...وأن
يكون متدينا غري ملحد وعارفا بالدّين ومتبرصا بأمور
الدنيا الخ.).
● المادة  : 18إن سؤال شخص ما ملنصب إداري
من مناصب الدولة أو طلبه لعضوية هيئة نيابية
يجعله تلقائيا غري الئق للتوظيف أو االنتخاب (منهاج
الحكم يف اإلسالم ص ( .)92بيانها أن هذه املادة
وضعت بناء عىل الحديث الرشيف وهو قول رسول
ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم لرجل سأله أن يبعثه وليا
عىل مرص من األمصار "إ ّنا وال ّله ال نويل هذا األمر
أحدا سأله أو حرص عليه" (حديث صحيح متفق
عليه) ومعناه أن ال مجال يف الدولة اإلسالمية ويف
الرشيعة اإلسالمية للرتشح أو الدعاية االنتخابية أصال).
● المادة  : 19حرية العمل والنقد واالجتامع
مكفولة لكل مواطن من املواطنني مبقتىض نصوص
الرشيعة اإلسالمية( .بيانها أن حرية الفرد يف اإلسالم
تقوم عىل أساس قول الرسول صىل ال ّله عليه وسلم
"مروا باملعروف وانهوا عن املنكر" الحديث .وعىل قوله
صىل ال ّله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغريه
بيده" الحديث .وعىل فهم الخلفاء الراشدين لهذه
الحرية .إذ قال األول "وليت عليكم ولست بخريكم".
وقال الثاين "من رأى منكم يف اعوجاجا فليقومه".
وقال الثالث "أمري ألمركم تبع" الخ .وال يح ّد هذه
الحرية إال قول ال ّله "تلك حدود ال ّله فال تعتدوها"

و"تلك حدود ال ّله فال تقربوها" وقول الرسول صىل
ال ّله عليه وسلم" :الحالل ّبي والحرام ّبي" الحديث).
● المادة  : 20حرية البحث العلمي مكفولة .لكل
إنسان حق التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة
أو غري ذلك من حدود ما يسمح به هذا الدستور.
● المادة  : 21تحمي الدولة حرية القيام
بشعائر األديان والعقائد طبقا للحرية والحامية
اللتني مينحهام اإلسالم لألجانب عىل رشط
أن يخل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب.
● المادة  : 22مينع مبقتىض املادة [ ]1التي
تنص عىل أن املغرب دولة إسالمية الخ واملادة []13
التي تنص أن هدف الدولة إقامة الرشيعة كنظام:
 -1كل مواطن من التجاهر بالكفر واإللحاد يف الدّين
واالرتداد عن اإلسالم.
 -2الطعن يف اإلسالم أو القرآن أو ذات النبي صىل ال ّله
عليه وسلم أو يف رسالته.
 -3كل شخص مفسد لعقلية النشء وألفراد الشعب
مببادئ منافية لإلسالم باسم الحرية الخ.
 -4كل داع عىل تفريق األ ّمة املسلمة مببادئ ومذاهب
منافية لوحدة املسلمني.
(بيان الفقرة أن القرآن الكريم فيه "وإن هذه أمتكم
أمة واحدة" وفيه "وال تنازعوا فتفشلوا" اآلية .وفيه:
"واعتصموا بحبل ال ّله جميعا وال تفرقوا" اآلية .بينام
مبادئ الغرب فصل الدولة عن الدين املسيحي

تنايف هذه الوحدة اإلسالمية املنزلة من السامء).
 -5يعاقب كل أولئك مبقتىض أحكام الرشيعة اإلسالمية.
● المادة  : 23امللك هو رئيس الدولة .وتبني
اختصاصاته حسب القواعد الرشعية املبينة يف
املادة 43...من هذا الدستور.
● المادة  : 24لقب امللك أمري املؤمنني( .بيانها
أن هذا اللقب إسالمي ومتداول منذ عهد الخلفاء
الراشدين وقد حوفظ عليه يف املغرب يف الدولة
اإلدريسية واملوحدية والسعدية والعلوية فينبغي
أن يحافظ يف هذا الدستور عليه خصوصا أن
الدولة إسالمية وتحذف سائر األلقاب العجمية
التي أدخلت حديثا وهي منافية لبساطة اإلسالم).
● المادة  : 25األرض املغربية يف حدودها
الطبيعية والتاريخية ملك للمغاربة وهي وحدة ال
تتجزأ .وال تنزل عن يشء من ترابها.
● المادة  : 26علم املغرب يحتوي عىل أربعة
ألوان :أبيض وأخرض وأحمر وأسود .يحدّد القانون
شكلها( .بيانها أن رايات النبي صىل ال ّله عليه وسلم
كانت سوداء وألويته كانت بيضاء .ويؤخذ من النصوص
التاريخية أن راية املوحدين واملرينيني والسعديني
كانت بيضاء وراية اللمتونيني 44كانت سوداء وأن
السعديني اقتبسوا اللون األحمر من جريانهم األتراك
بالجزائر ثم جاء األرشاف العلويون وأقروه وجعلوه
علم الدولة ثم أضيف إليه نجمة خامسية خرضاء.

 41يعني كتاب ماذا خرس العامل من انحطاط املسلمني الذي اقتبس منه س ّيد قطب أ ّول ّ
منظري الحركة الجهادية مفهوم الجاهلية املعارصة.
 42ملؤلفه النمساوي-الباكستاين مح ّمد أسد.
يبي املؤلف اختصاصات امللك .لكن إذا ما رجعنا إىل أدبيات الحركات اإلسالموية نجد أن هذه الصالحيات مطلقة يف أغلب الكتابات.
 43مل ّ
 44يعني دولة املرابطني.
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وهذا امللتمس يجمع ألوان أعالم الدول املغربية
العظيمة مضافة إىل لوين أعالم الفتوح النبوية).
● المادة  : 27القضاء سلطة مستقلة.
والقضاة يحكمون باسم ال ّله ومصدر الحكم
الكتاب والسنة والفقه اإلسالمي ثم ما َ
يوضح
من األحكام الجزئية التي يق ّرها مجلس الشورى.
● المادة  : 28املحكمة تكون مفتوحة األبواب
ّ
لكل أحد .وال تؤخذ األجرة عىل إقامة العدل وإدارته
(من دستور أيب األعىل املودودي ورشحها بقوله:
بيانها املراد بذلك أن املحاكم ال تأخذ شيئا من
األجرة بدال من إقامة العدل ّ
وفض الخصومات).
● المادة  : 29تعمل الحكومة عىل تحضري البدو:
 -1تحويل املدارش والدواوير إىل قرى منظمة
مستوفية رشوط املدنية والصحة.
 -2تعميم التعليم االبتدايئ يف قبائل الغرب.
 -3تقوية مادة الفالحة والصنائع الصغرية يف برامج
التعليمبالبادية.
 -4القضاء عىل األمية بتكثري الكتاتيب القرآنية يف
القرى والدروس الليلية.
 -5تزويد الدعاة لتعليم الدّين واللغة ونرش قواعد
املدنيةبالبادية.
● المادة  : 30الرتبية والتعليم حق لكل مواطن.
("طلب العلم فريضة عىل كل مسلم") الحديث:
 -1التعليم االبتدايئ إلزامي ومجاين يف مدارس الدولة.
 -2التعليم الثانوي واملهني مجاين يف مدارس الدولة.
 -3تعليم الدين إلزامي يف مراحل التعليم .وتكون
حصصه كافية وقوية.
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(بيان هذه الفقرة قول النبي صىل ال ّله عليه وسلم:
"كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو
ينرصانه أو ميجسانه" .وملا كانت املدرسة يف هذا
العرص هي التي تكون التلميذ وجب عىل الدولة
أن تفرض تعليم الدين وتطبيقه يف مدارسها لتخريج
الشباب املسلم الصحيح العقيدة املستقيم الخلق
والصالح يف العمل وتفرض القيام بشعائره يف املدارس
الداخلية ومعسكرات الشبيبة تحت مراقبة املكلفني).
 -4التفريق بني الذكور واإلناث يف جميع مراحل
التعليم( .بيانها أن التجربة يف املغرب وغري املغرب
أسفرت عن فضائح يستحي القلم من تسطريها.
والرجوع إىل الحق أوىل من التامدي يف الباطل).
● المادة  : 31تكثري الجامعات وعدم تركيز
التعليم العايل يف العاصمة فحسب.
(بيانها :يجب اإلبقاء عىل جامعة القرويني وجامعة
بن يوسف ومعهد تارودانت واملعهد العايل بتطوان.
ويؤسس غري هذه املعاهد يف الناظور ووجدة ويف
غريها من األطراف ليمكن لكل من مل يستطع التنقل
إىل العاصمة أن يجد التعليم الجامعي قريبا منه).
● المادة  : 32األوقاف ملك للمسلمني وهي تتمتع
باستقالل مايل وإداري وتنظم أوضاعها مبقتىض نصوص
الفقه اإلسالمي وال يرصف ريعها إال يف مصالح املسلمني.
● المادة  : 33تعفى أمالك االحباس الخاصة
والعامة من الرضائب كيفام كان نوعها( .بيانها أن ريع
االحباس يرصف يف أعامل الرب واإلحسان وإقامة شعائر
اإلسالم وإقامة املعوزين وامللهوفني .وال معنى عندئذ
من أن تأخذ الدولة منها الرضائب وهي تقوم بجزء

كبري من عمل الخري مام كان يجب أن تقوم به الدولة).
● المادة  : 34تعفى رسوم التحبيس من رضيبة
النقل والتحويل وجميع أنواع الرضائب( .بيانها أن
أية رضيبة تفرض عىل رسوم التحبيس ستكون مبثابة
عائق ملن يريد أن يحبس يف املستقبل ألن املحبس قد
ال يكون ميلك تلك الرضيبة أو ميلكها ولكنه يصعب
عليه أداؤها أو يحرجه .ويرتتب عىل ذلك توقف
أعامل الخري والرب ويفوت املسلمني فوائد ج ّمة).
تطوان رجب عام 1380

( 19دجنرب  17 - 1960يناير .)1961
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القانون األساسي
للمملكة المغربية
()1961

فارق مح ّمد الخامس الحياة سنة  1961دون الوفاء بوعده ليخلفه ابنه البكر وويل عهده
الحسن الثاين ( )1999-1961عىل كريس الحكم .مل يكن هذا األخري يتو ّفر عىل رشعية أبيه
التاريخية (وإن كانت الكثري من مك ّوناتها مل تدرس بعد) .لذلك تبنّى برسعة اسرتاتيجية جديدة
التكيز عىل مسألة ّ
كان من بني مق ّوماتها ّ
الشعية الدّستورية .فلم متر ّإل أشهر معدودة عىل
تر ّبعه عىل العرش حتّى أصدر بشكل أحادي قانونا أساسيا يشتمل عىل سبعة عرش فصل
السياسية يف انتظار االنتهاء من صياغة أ ّول دستور للبالدّ .إن فحوى هذه
لتأطري الحياة ّ
الوثيقة ال يتعدّى كونه رسدا لبعض املبادئ العا ّمة وإعالنا لبعض األماين الفضفاضة .لذلك
ميكن اعتباره مج ّرد مناورة سياسية وقانونية يرمي من ورائها العاهل الجديد إىل تحقيق
عدّة مكاسب منها إظهار حسن ن ّيته وتعزيز مكانته وفرض األمر الواقع وكسب الوقت.

140

النص: 37
الحمد ل ّله وحده
يعلم من ظهرينا ّ
الشيف هذا أسامه ال ّله وأع ّز أمره أ ّننا:
بعد ّ
االطالع عىل امليثاق املليك املؤ ّرخ يف  18شوال
 1377املوافق  8مايو .1958
املوجه إىل األ ّمة يوم  26ذي
وبناء عىل النداء ّ
القعدة  1379املوافق  23مايو .1960
وبناء عىل الخطاب الذي ألقاه والدنا املرحوم
صاحب الجاللة مح ّمد الخامس يوم  29ذي القعدة
 1379املوافق  26مايو  1960مبناسبة تح ّمله أعباء
رئاسة الحكومة.
وبناء عىل ترصيحاتنا أمام املجالس الجامعية
بالدّار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس
مبناسبة زيارتنا ال ّرسمية لهذه املدن.
وحيث ّأن جاللتنا الرشيفة املتش ّبعة بفكرة
الدميقراطية الح ّقة املستقاة من تعاليم اإلسالم
وباملبادئ التي كان والدنا املرحوم يهتدي بها يف
عمله مل نفتأ نعمل إلنشاء نظام ملكية دستورية.
ومبا أ ّننا رأينا ّأن مصلحة سري أعامل الدّولة بكيفية
السابقة إلعالن الدّستور
محكمة يف املرحلة ّ
تقتيض تسيري البالد عمليا يف هذا اال ّتجاه من اآلن.
وملّا كان الوصول إىل مستقبل أفضل يوجب عىل
ّ
كل مغريب نكران ال ّذات والتّشبع بروح التضحية.
ق ّررنا املبادئ اآلتية وجعلنا منها قانونا أساسيا
يتم
للمملكة تسري عليه حكومتنا إىل يوم ّ
انجاز الدّستور ويدخل يف ح ّيز التّنفيذ.

● الفصل  : 1املغرب مملكة عربية إسالمية
وهو يف طريق إقامة نظام امللكية الدّستورية
التي مت ّكن األ ّمة بواسطة حياة نيابية من أن تختار
الوسائل الكفيلة ببلوغ األهداف الوطنية العليا.
● الفصل  : 2اإلسالم دين الدّولة ال ّرسمي.
● الفصل  : 3ال ّلغة العربية لغة البالد ال ّرسمية
والقومية.
● الفصل  : 4الوطن املغريب ّ
كل ال يتجزأ بحدوده
الحقيقية ومتابعة الكفاح الستكامل وحدته الرتابية
واجب وطني.
● الفصل  : 5تقوم الدّولة باملحافظة عىل سالمتها
الدّاخلية والخارجية بجميع الوسائل.
● الفصل  : 6مبا ّأن بلوغ األهداف الوطنية يستلزم
الصف والقضاء عىل
حتام جمع الكلمة ووحدة ّ
ّ
كل ما من شأنه أن يحول دون بلوغها تقوم الدّولة
باملحافظة عىل وحدة األ ّمة ومقاومة ّ
كل ما من شأنه
أن يف ّرق املجموعة الوطنية.
● الفصل  : 7املغاربة سواء لهم حقوق واحدة
وعليهم واجبات واحدة.
● الفصل  : 8تلتزم الدّولة بصيانة كرامة األشخاص
الخاصة والعا ّمة.
وتكفل مامرستهم للح ّريات
ّ
ّ
● الفصل  : 9العدل حقّ رضوري لكل مغريب
ومغربية وعىل الدّولة أن تحوط التّمتع بهذا الحق
السلط واستقالل القضاء ّ
وكل ضامن دميقراطي.
بفصل ّ
● الفصل  : 10ال جرمية وال عقوبة ّإل مبقتىض
قانون سابق والعقوبات شخصية.

 37الجريدة الرسمية ،العدد  9 ،2537يونيو  ،1961ص .1467-1466
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● الفصل  : 15ينهج املغرب يف امليدان الخارجي
سياسة عدم التّبعية أل ّنه يرى ذلك أحسن وسيلة
السلم العاملي ويعلن تع ّلقه
للمساهمة يف حفظ ّ
مببادئ مؤمتر باندونغ ووفاءه لجامعة الدّول العربية
التي يعمل لتقويتها ومليثاق ّ
منظمة األمم املتحدة.
● الفصل  : 16تعمل الدّولة عىل تطبيق امليثاق
األسايس ملؤمتر الق ّمة اإلفريقي بالدّار البيضاء
ومق ّرراته ال ّرامية إىل تشييد الوحدة اإلفريقية
الساللية واالستعامر يف جميع أشكاله.
ومحاربة ّ
● الفصل  : 17يجري العمل بهذا القانون األسايس
ابتداء من يوم  17ذي الحجة عام  1380املوافق 2
يونيو .1961

● الفصل  : 11تلتزم الدّولة بحامية األشخاص من
السلطة يف غري مح ّلها و ّ
الشطط واالستبداد
استعامل ّ
والرشوة وتعاقب عىل ّ
كل مساس باملق ّومات
األساسيةللمملكة.
● الفصل  : 12يجب أن يستهدف النّظام االقتصادي
تحقيق العدالة االجتامعية وتنمية اإلنتاج ورفع
مستوى املعيشة ومغربة موارد ّ
الثوة الوطنية.
● الفصل  : 13تقوم الدّولة بتعبئة املغاربة يف
نطاق التّصميامت التي وضعتها وتضعها ليك
وتوسعها العمراين
يكون من ّو البالد االقتصادي
ّ
ورق ّيها االجتامعي داخال يف إطار منطقي ومطابقا
لربنامج مد ّقق فيام يرجع لألهداف واملواقيت.
● الفصل  : 14تتك ّفل الدّولة بالتّعليم وفق توجيه
الحجة
وطني عريب إسالمي مع اعتبار ما تتط ّلبه البالد من
وح ّرر بال ّرباط يف  17ذي ّ
 1380املوافق  2يونيو .1961
تكوين تقني ومهني وعلمي.
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دستور المملكة المغربية
()1962
أراد الحسن ال ّثاين أن ينهي برسعة وبصفة نهائية معركة مكمن السيادة .فقد
عكف مبعية مجموعة من الخرباء األجانب عىل وضع مرشوع دستور طرحه عىل
االستفتاء ّ
الشعبي يوم  18نونرب  1962دون أن يستشري القوى السياسية السيام
املعارضة التي ظلت متشبثة بإحداث مجلس تأسييس منتخبُ .ن ّظم االستفتاء
فعال يوم  7دجنرب  1962رغم دعوة الكثري من الهيئات كاالتحاد الوطني للقوات
ّ
الشعبية إىل مقاطعته .مل تحمل النتائج ال ّرسمية أية مفاجأة فقد زىك هذا الدّستور
املمنوح أكرث من  84يف املائة من املص ّوتني حسب النتائج ال ّرسمية لتحسم امللكية
مجموعة من القضايا الجوهرية لصالحها كطبيعة النّظام وسلطات العاهل
املطلقة ومكانة الحكومة الثانوية ودور األحزاب الهاميش وتقييد الحر ّيات الفردية
والجامعية .وبذلك يكون األمل يف إحداث نظام دميقراطي يسود فيه امللك وال
مهب الريح خصوصا بوجود الفصلني  19و 23اللذين مينحان
يحكم قد ذهب يف ّ
للعاهل موضعا متعاليا وسلطات فوق دستورية بصفته زعيام دينيا ُمقدّسا.
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النص: 38

تصدير

● الفصل  : 5جميع املغاربة سواء أمام القانون.
● الفصل  : 6اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة تضمن
ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
● الفصل  : 7علم اململكة هو اللواء األحمر الذي
يتوسطه نجم أخرض خاميس الفروع.
ّ
ّ
شعار اململكة :الله ،الوطن ،امللك.

اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،لغتها
ال ّرسمية هي ال ّلغة العربية ،وهي جزء من املغرب الكبري.
وبصفتها دولة إفريقية ،فإنها تجعل من
بني أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية.
وإدراكا منها لرضورة إدراج عملها يف إطار املنظامت
حقوق المواطن السياسية
الدّولية ،فإن اململكة املغربية التي أصبحت عضوا
عامال نشيطا يف هذه املنظامت ،تتعهد بالتزام ما ● الفصل  : 8الرجل واملرأة متساويان يف التمتع
تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات .بالحقوقالسياسية.
كام تؤكد عزمها عىل مواصلة العمل يحق لك مواطن ذكرا أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان
للمحافظة عىل السلم واألمن يف العامل .بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنية والسياسية.
● الفصل  : 9يضمن الدّستور لجميع املواطنني:
• حرية التجول وحرية االستقرار بجميع أرجاء
الباب األول
اململكة؛
أحكام عامة
• حرية الرأي وحرية التعبري بجميع أشكاله وحرية
المبادئاألساسية
االجتامع؛
● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية
• حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط يف أية
دستورية دميوقراطية واجتامعية.
● الفصل  : 2السيادة لألمة متارسها مبارشة باالستفتاء منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
وبصفة غري مبارشة عىل يد املؤسسات الدّستورية • .وال ميكن أن يوضع حد ملامرسة هذه الحريات ّإل
مبقتىض القانون.
● الفصل  : 3األحزاب السياسية تساهم يف تنظيم
● الفصل  : 10ال يلقي القبض عىل أحد وال
املواطنني ومتثيلهم ،ونظام الحزب الوحيد ممنوع
يحبس وال يعاقب ّإل يف األحوال وحسب اإلجراءات
باملغرب.
املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 4القانون هو أسمى تعبري عن إرادة
األ ّمة ويجب عىل الجميع االمتثال له ،وليس للقانون املنزل ال تنتهك حرمته وال تفتيش وال تحقيق ّإل
طبق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
أثر رجعي.
 38الجريدة الرسمية ،العدد  2616مكرر 19 ،دجنرب  ،1961ص .2999-2993
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● الفصل  : 11ال تنتهك رسية املراسالت
● الفصل  : 12ميكن جميع املواطنني أن يتقلدوا
الوظائف واملناصب العمومية ،وهم سواء فيام يرجع
للرشوط املطلوبة لنيلها.

حقوق المواطن االقتصادية
واالجتماعية

● الفصل  : 13الرتبية والشغل حق للمواطنني عىل
السواء.
● الفصل  : 14حق اإلرضاب مضمون.
وسيبني قانون تنظيمي الرشوط واإلجراءات الالزمة
ملامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 15حق امللك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعامله إذا دعت إىل ذلك
رضورة النمو االقتصادي واالجتامعي املخطط للبالد.
ال ميكن نزع امللكية ّإل يف األحوال وحسب
اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 16عىل املواطنني جميعهم أن يساهموا
يف الدفاع عن الوطن.
● الفصل  : 17عىل الجميع أن يتحملواّ ،
كل عىل
قدر استطاعته ،التكاليف العمومية التي للقانون
وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 18عىل الجميع أن يتحملوا متضامنني
التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البالد.
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الباب الثاني

الملكيــة

● الفصل  : 19امللك أمري املؤمنني ،ورمز وحدة األ ّمة،
وضامن دوام الدّولة واستمرارها ،وهو حامي حمى
الدّين ،والساهر عىل احرتام الدّستور ،وله صيانة حقوق
وحريات املواطنني والجامعات والهيئات ،وهو الضامن
الستقاللالبالدوحوزةاململكةيفدائرةحدودهاالحقة.
● الفصل  : 20إن عرش املغرب وحقوقه
الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ساللة جاللة امللك الحسن الثاين ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا ،ثم إىل ابنه األكرب وهكذا ما تعاقبوا ،فان
مل يكن ولد ذكر من ساللة جاللة امللك الحسن
الثاين ،فامللك ينتقل إىل أقرب الذكور من اخوته ،ثم
إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر ،فان
مل يكن فينتقل إىل األعامم بنفس الرتتيب والرشوط.
● الفصل  : 21يعترب امللك غري بالغ سن
الرشد إىل نهاية السنة الثامنة عرشة من عمره،
وقبل بلوغه سن الرشد ميارس اختصاصات
العرش وحقوقه الدّستورية مجلس وصاية.
يرأس مجلس الوصاية أقرب األقارب إىل امللك من جهة
األعامم وأكربهم سنا برشط أن يكون بلغ من العمر
إحدى وعرشين سنة كاملة .ويرتكب مجلس الوصاية
باإلضافة إىل الرئيس من رئيس املجلس األعىل وقيدوم
عمداء الجامعات ورئيس مجلس املستشارين.
ال ميكن الجمع بني مهام العضوية مبجلس الوصاية
واملهام الوزارية.

اليصادق عىل املعاهدات التي ترتتب عنها تكاليف
تلزم مالية الدّولية ّإل بعد موافقة الربملان عليها.
تقع املصادقة عىل املعاهدات التي ميكن أن تتكون
غري متالمئة مع نصوص الدّستور وذلك باتباع املسطرة
املنصوص عليها فيام يرجع لتعديله.
● الفصل  : 32يرأس امللك املجلس األعىل لإلنعاش
الوطنيوالتخطيط.
●الفصل: 33يرأسامللكاملجلساألعىلللقضاء،ويعني
القضاة طبق الرشوط املنصوص عليها يف الفصل .84
● الفصل  : 34ميارس امللك حق العفو.
● الفصل  : 35إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
مهددة أو إذا وقع من األحداث ما من شأنه أن
ميس بسري املؤسسات الدّستورية فيمكن للملك
أن يعلن حالة االستثناء مبرسوم مليك بعد استشارة
رئييس املجلسني وتوجيه خطاب لألمة .وبسبب ذلك
فإن له الصالحية رغم جميع النصوص املخالفة يف
اتخاذ التدابري التي يفرضها الدفاع عن حوزة الرتاب
ورجوع املؤسسات الدّستورية إىل سريها العادي.
تنتهي حالة االستثناء باتخاذ نفس اإلجراءات املتبعة
إلعالنها.

قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 22للملك قامئة مدنية
● الفصل  : 23شخص امللك مقدس ال تنتهك حرمته
●الفصل: 24يعنيامللكالوزيراأل ّولوالوزراءويعفيهم
من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جامعة.
● الفصل  : 25يرأس امللك املجلس الوزاري
● الفصل  : 26امللك هو الذي يصدر األمر بتنفيذ
القانون ،وله أن يعرضه عىل االستفتاء ،أو يطلب قراءته
منجديدطبقالرشوطاملنصوصعليهابالبابالخامس.
● الفصل  : 27للملك حق حل مجلس
ال ّنواب مبرسوم مليك طبق الرشوط املبينة
بالفصلني  77و 79من الباب الخامس.
● الفصل  : 28للملك أن يخاطب الربملان واأل ّمة ،وال
ميكن أن يكون مضمون ما يخاطبهام به موضع نقاش
من طرف الربملان.
السلطة التنظيمية
● الفصل  : 29ميارس امللك ّ
يف امليادين املقصورة عليه بترصيح نص الدّستور.
املراسيم امللكية توقع بالعطف من طرف الوزير
األ ّول ماعدا املراسيم امللكية املنصوص عليها
بالفصول  24و 35و 72و 77و 84و 91و.101
● الفصل  : 30امللك هو القائد األعىل للقوات
الباب الثالث
املسلحة امللكية ،وله حق التعيني يف الوظائف املدنية
البرلمــان
والعسكرية كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
تنظيمالبرلمان
● الفصل  : 31يعتمد امللك السفراء لدى
الدّول األجنبية واملنظامت الدّولية ،ولديه ● الفصل  : 36يرتكب الربملان من مجلس النّواب
يعتمد السفراء وممثلو املنظامت الدّولية .ومجلساملستشارين.
يوقع امللك املعاهدات ويصادق عليها غري أ ّنه ● الفصل  : 37أعضاء الربملان يستمدون نيابتهم عن
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األ ّمة،وحقهميفالتصويتحقشخيصالميكنتفويضه.
● الفصل  : 38ال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء
الربملان وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه وال حبسه
وال محاكمته مبناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت
خالل مزاولته ملهمته .ويف أثناء الدورات الربملانية ال ميكن
متابعة أي عضو من أعضاء الربملان وال إلقاء القبض عليه
من أجل جناية أو جنحة ّإل بإذن من املجلس الذي
ينتمي إليه العضو ماعدا يف حالة التلبس بالجرمية.
وخارج مدّة الدورات الربملانية ال ميكن إلقاء القبض
عىل أي عضو من أعضاء الربملان ّإل بإذن من مكتب
املجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا يف حالة التلبس
بالجرمية أو املتابعة املأذون فيها أو صدور حكم نهايئ
بالعقاب ويوقف حبس ومتابعة عضو من أعضاء
الربملان إذا طلب ذلك املجلس الذي ينتمي إليه العضو.
● الفصل  : 39يعقد الربملان جلساته يف أثناء دورتني
يف السنة.
يرأس امللك افتتاح الدورتني.
تبتدئ الدورة األوىل يوم  18نونرب والدورة
الثانية يوم الجمعة األخرية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات الربملان شهرين عىل األقل
يف ّ
كل دورة جاز ختم الدورة مبقتىض مرسوم.
● الفصل  : 40ميكن جمع الربملان يف دورة استثنائية
إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس ال ّنواب وإما مبرسوم.
تعقد دورات الربملان االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد وعندما تتم املناقشة يف املسائل التي
يتضمنها جدول األعامل تختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 41للوزراء أن يحرضوا جلسات
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املجلسني وجلسات اللجان املتفرعة عنهام.
ولهم أن يستعينوا مبندوبني معينني من طرفهم.
● الفصل  : 42جلسات املجلسني عمومية،
وينرش محرض املناقشات برمته بالجريدة ال ّرسمية.
ّ
لكل مجلس أن يعقد اجتامعات رسية بطلب
من الوزير األ ّول أو بطلب من عرش أعضائه.
● الفصل  : 43يضع ّ
كل مجلس قانونه الداخيل
ويصادق عليه بالتصويت بيد أ ّنه ال ميكن العمل به ّإل
بعد أن توافق عليه الغرفة الدّستورية للمجلس األعىل.
● الفصل  : 44ينتخب أعضاء مجلس النّواب
ملدّة أربع سنني باالقرتاع العام املبارش .ويطلق
عليهم اسم النّواب .ويحدد قانون تنظيمي عدد
النّواب وطريقة انتخابهم ورشوط القابلية لالنتخاب
وموانعها .ينتخب الرئيس وأعضاء املكتب ّ
كل
سنة يف مستهل دورة نونرب وينتخب املكتب
عىل أساس التمثيل النسبي ّ
لكل فريق برملاين.
● الفصل  : 45يرتكب مجلس املستشارين فيام يرجع
لثلثي أعضائه ،من أفراد منتخبني يف ّ
كل عاملة وإقليم
من لدن جامعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس
العامالت ومجالس األقاليم واملجالس الحرضية
والقروية ،وفيام يرجع لثلث أعضائه ،من أفراد تنتخبهم
الغرف الفالحية والغرف التجارية والصناعية وغرف
الصناعة التقليدية ،ومن ممثيل املنظامت النقابية.
وال ميكن انتخاب ّإل الذين تقدموا برتشيح أنفسهم
لدى الجامعة النّاخبة التي ينتمون إليها كأعضاء.
ينتخب أعضاء مجلس املستشارين ملدّة ست سنني،
ويجدد نصف املجلس ّ
كل ثالث سنني ويعني عن

طريق القرعة األعضاء الذين يشملهم أول تجديد.
ويطلق اسم مستشاري اململكة عىل أعضاء مجلس
املستشارين .ويحدد قانون تنظيمي عدد املستشارين
وطريقة انتخابهم ورشوط القابلية لالنتخاب وموانعها.
● الفصل  : 46تنعقد دورات مجلس
املستشارين يف املواعد املقررة ملجلس النّواب.

سلــط البرلمـان

● الفصل  : 47يصدر القانون عن الربملان
بالتصويت وميكن الربملان أن يأذن للحكومة أن تتخذ
يف ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة ،ومبقتىض
مراسيم يقع التداول فيها باملجالس الوزارية ،تدابري
يختص القانون عادة باتخاذها .ويجري العمل بهذه
املراسيم مبجرد نرشها .غري أ ّنه يجب عرضها عىل
الربملان بقصد املصادقة عند انتهاء األجل الذي حدده
قانون اإلذن بإصدارها .ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع
حل مجلس النّواب.
● الفصل  : 48يختص القانون ،باإلضافة
إىل املواد املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى
من الدّستور ،بالتّرشيع يف امليادين اآلتية:
• الحقوق الفردية والجامعية املنصوص عليها يف
الباب األ ّول من هذا الدّستور؛
• املبادئ األساسية للقانون املدين والقانون الجنايئ؛
• تنظيم القضاء باململكة؛
• الضامنات األساسية املمنوحة ملوظفي الدّولة
املدنينيوالعسكريني.
وميكنأنيحددويتممهذهاملقتضياتقانونتنظيمي.

● الفصل  : 49إن املواد األخرى التي ليست من
اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.
● الفصل  : 50إن النصوص الصادرة يف صيغة
قانون قبل اإلعالن بإجراء العمل بهذا الدّستور
ميكن تغيريها مبرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة
الدّستورية باملجلس األعىل إذا كان مضمون تلك
السلطة التنظيمية.
النصوص داخال يف اختصاص ّ
● الفصل  : 51إشهار الحرب يقع بإذن من الربملان.
● الفصل  : 52ميكن اإلعالن عن حالة
الحصار ملدّة ثالثني يوما مبرسوم يتخذ يف مجلس
وزاري .وال ميكن متديد هذا األجل ّإل بالقانون.
● الفصل  : 53يصدر قانون املالية عن الربملان
بالتصويتطبقالرشوطالتيينصعليهاقانونتنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط
ال يصوت الربملان بقبولها ّإل مرة واحدة عندما
يوافق عىل التخطيط ويستمر مفعول املوافقة
عىل النفقات طيلة مدّة التخطيط .وللحكومة
وحدها الصالحية لتقديم مرشوع قوانني ترمي
إىل تغيري الربنامج املصادق عليه حسبام ذكر.
إذا مل يقع قبول امليزانية يف  31دجنرب ،فإن الحكومة
تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري املرافق
العمومية والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس ما
هو مقرتح بامليزانية املعروضة بقصد املصادقة.
● الفصل  : 54إن املقرتحات والتعديالت التي يتقدم
بها أعضاء الربملان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة
للقانون املايل ،إما إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل
إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود.
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سير المؤسسات البرلمانية

● الفصل  : 55للوزير األ ّول وألعضاء الربملان عىل
السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
توضع مشاريع القوانني بادئ ذي بدء مبكتب
مجلس النّواب ليدرسها املجلس.
إذا رفض مجلس النّواب مرشوع قانون بعد قراءة أوىل
ميكن لحكومة أن تعرضه عىل مجلس املستشارين.
● الفصل  : 56ميكن للحكومة أن تدفع بعدم
القبول ّ
كل اقرتاح أو تعديل ال يدخل يف حيز
اختصاص القانون.
وإذا حدث خالف ،فان الغرفة الدّستورية من
املجلس األعىل تبت فيه يف ظرف مثانية أيام
بطلب من املجلس الربملاين أو من الحكومة.
● الفصل  : 57تحال مشاريع واقرتاحات القوانني
ألجل النظر فيها عىل اللجان التي يستمر عملها
خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.
● الفصل  : 58ميكن الحكومة أن تصدر خالل
الفرتة الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان
التي يعنيها األمر مراسيم-قوانني يجب عرضها
بقصد املصادقة يف أثناء دورة موالية عادية للربملان.
● الفصل  : 59يضع مكتب ّ
كل مجلس جدول
أعامله ويتضمن جدول األعامل باألسبقية وحسب
الرتتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع
القوانني املقدمة من جانب الحكومة واقرتاحات
القوانني التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص باألسبقية جلسة يف ّ
كل أسبوع ألسئلة
أعضاء الربملان وأجوبة الحكومة.
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● الفصل  : 60إن املناقشة بشأن مشاريع القوانني
تتناول يف القراءة األوىل النص املقدم من طرف
الحكومة ،ويتداول املجلس الذي أحيل عليه نص
من املجلس اآلخر يف النص الذي وقعت إحالته.
● الفصل  : 61ألعضاء الربملان وللحكومة حق
التعديل ،وللحكومة أن تعارض يف بحث ّ
كل تعديل
مل يقدم من قبل إىل اللجنة التي يعنيها األمر.
وبطلب من الحكومة فان املجلس الذي قدم إليه
نص ،يبت بتصويت واحد يف ّ
الكل أو البعض من
النص املتناقش فيه مع االقتصار عىل التعديالت
املقرتحة أو املقبولة من لدن الحكومة.
● الفصل ّ : 62
كل مرشوع قانون أو اقرتاحه ينظر
فيه بالتتابع من لدن املجلسني قصد اتخاذ نص واحد.
إذا مل تقع املوافقة عىل مرشوع أو اقرتاح قانون
بعد قراءتني اثنتني من لدن ّ
كل واحد من املجلسني
أو بعد قراءة واحدة من لدن ّ
كل واحد منهام يف
حالة إعالن الحكومة لالستعجال ،فيعرض مرشوع
القانون أو اقرتاحه من جديد عىل مجلس النّواب
ليوافق عليه أو لريفضه بأغلبية ثلثي أعضائه ،ويف
حالة املوافقة عليه ،يوكل أمر البت فيه إىل امللك.
● الفصل  : 63تتخذ القوانني التنظيمية وتغري
طبق الرشوط اآلتية :ال يقدم املرشوع أو االقرتاح
ملداولة وتصويت أول مجلس أحيل عليه املرشوع
أو االقرتاح ّإل بعد ميض عرشة أيام عىل إيداعه،
ويف هذه الحالة ال تطبق املسطرة املنصوص
عليها يف الفقرة الثانية من الفصل الثاين والستني.
وال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية

ّإل بعد عرضها عىل الغرفة الدّستورية من املجلس
األعىل بقصد املوافقة.
الباب الرابع

الحكومة

●الفصل: 64تتألفالحكومةمنالوزيراأل ّولوالوزراء.
● الفصل  : 65الحكومة مسؤولة أما امللك وأمام
مجلس ال ّنواب.
وبعدما يعني امللك الحكومة يتقدم الوزير األ ّول
أمام املجلسني ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه.
● الفصل  : 66الحكومة تسهر عىل تنفيذ القوانني.
اإلدارة تحت ترصفها.
● الفصل  : 67للوزير األ ّول حق التقدم باقرتاح
القوانني ،وال ميكنه أن يودع أي مرشوع مبكتبي
املجلسني قبل أن يتداول يف شأنه باملجلس الوزاري.
السلطة
● الفصل  : 68ميارس الوزير األ ّول ّ
التنظيمية فيام عدا املواد التي يرصح الدّستور
بإسنادها إىل سلطة امللك التنظيمية.
تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير األ ّول
التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.
● الفصل  : 69للوزير األ ّول الحق يف تفويض بعض
سلطه للوزراء.
الباب الخامس

عالقات السلط بعضها ببعض

● الفصل  : 71تطلب القراءة الجديدة بخطاب
يحمل التوقيع بالعطف من طرف الوزير األول.
● الفصل  : 72للملك أن يعرض عىل األ ّمة مبرسوم
مليك ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون قصد املوافقة عليه
عن طريق االستفتاء.
● الفصل  : 73إذا كان األمر يتعلق مبرشوع قانون
فال ميكن إجراء االستفتاء بشأنه ّإل بعد أن يتداول
فيه املجلسان.
● الفصل  : 74نتائج االستفتاء تلزم الجميع.
● الفصل  : 75إذا وافق ّ
الشعب باالستفتاء عىل
مرشوع قانون رفضه الربملان تعني حل مجلس النّواب.
● الفصل  : 76ال ميكن إصدار األمر بتنفيذ أي
مرشوع أو اقرتاح قانون يرمي اىل تغيري الدّستور قبل
أن يوافق عليه باالستفتاء.
● الفصل  : 77للملك ،بعد استشارته رئيس الغرفة
الدّستورية وتوجيه خطاب لأل ّمة ،أن يحل مجلس
النّواب مبرسوم مليك.
● الفصل  : 78يقع انتخاب مجلس النّواب الجديد
عرشين يوما عىل األقل وأربعني يوما عىل األكرث بعد
تاريخ الحل.
● الفصل  : 79إذا وقع حل مجلس النّواب ،فال
ميكن حل املجلس الذي يليه ّإل بعد ميض سنة عىل
انتخاب املجلس الجديد.

العالقات بين البرلمان والحكومة

عالقاتالملكبالبرلمان
الفصل  : 80بإمكان الوزير األ ّول بعد املداولة
●الفصل: 70إذاعرضعىلالطابعاملليكاقرتاحقانون،
فللملك أن يطلب من الربملان أن يقرأه قراءة جديدة .باملجلس الوزاري ،أن يربط أمام مجلس ال ّنواب
●
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السلطة التنفيذية.
التّرشيعية وعن ّ
● الفصل  : 83تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك.
● الفصل  : 84يعني القضاة مبرسوم مليك باقرتاح
من املجلس األعىل للقضاء.
● الفصل  : 85ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون
ّإل مبقتىض القانون.
● الفصل  : 86املجلس األعىل للقضاء يرأسه امللك
ويتألفاملجلساألعىلللقضاءباإلضافةإىلالرئيسمن:
• وزير العدل خليفة للرئيس؛
• رئيس املجلس األعىل؛
• النائب العام لدى املجلس األعىل؛
• رئيس الغرفة األوىل باملجلس األعىل؛
• نائبني ينتخبهام قضاة املحاكم االستئنافية من بينهم:
• نائبني ينتخبهام قضاة املحاكم اإلقليمية من بينهم؛
• ونائبني ينتخبهام قضاة محاكم السدد من بينهم.
● الفصل  : 87يسهر املجلس األعىل للقضاء عىل
تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة فيام يرجع
لرتقيتهموتأديبهم.

مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت مينح
الثقة بشأن ترصيح يقوم به الوزير األ ّول يف موضوع
السياسة العا ّمة أو بشأن نص يطلب املصادقة عليه.
وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص
ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم
مجلس النّواب.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة
عىل اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدى سحب الثقة إىل استقالة الحكومة استقالة
جامعية.
● الفصل  : 81ميكن مجلس النّواب أن يعارض يف
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك باملصادقة
عىل ملتمس رقابة .وال يقبل هذا امللتمس ّإل إذا
كان موقعا من طرف عرش األعضاء الذين يتألف
منهم املجلس عىل األقل.
ال تصح املوافقة عىل ملتمس الرقابة من لدن
مجلس النّواب ّإل بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم املجلس ،وال يقع التصويت
ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
الباب السابع
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل استقالة
المحكمة العليا للعدل
الحكومة استقالة جامعية.
●
الفصل  : 88أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عام
إذا وقعت مصادقة املجلس عىل ملتمس الرقابة ،فال
يرتكبونمنجناياتوجنحيفأثناءمامرستهمملهامهم.
يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
● الفصل  : 89ميكن أن يوجه مجلس النّواب
التهمة إليهم وأن يحالوا عىل املحكمة العليا للعدل.
البـاب السـادس
●
الفصل  : 90يبت يف أمرهم مجلس النّواب
القضـاء
باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف
السلطة
● الفصل  : 82القضاء مستقل عن ّ
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منهم ،باستثناء األعضاء الذين يعهد إليهم باملشاركة
يف املتابعة والتحقيق والحكم.
● الفصل  : 91تتألف املحكمة العليا للعدل من
أعضاء ينتخبهم املجلسان من بني أعضائهام عىل
أساس التساوي بينهام يف عدد املنتخبني .يعني رئيس
املحكمة العليا للعدل مبرسوم مليك.
● الفصل  : 92يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء
املحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك
املسطرة التي يتعني اتباعها.
الباب الثامن

الجماعات المحلية

● الفصل  : 93الجامعات املحلية باململكة املغربية
هي العامالت واألقاليم والجامعات .ويكون إحداثها
بالقانون.
● الفصل  : 94تنتخب الجامعات املحلية مجالس
مكلفة بتدبري شؤونها تدبريا دميوقراطيا طبق الرشوط
التي يحددها القانون.
● الفصل  : 95ينفذ العامل يف العامالت واألقاليم
مقررات مجالس العامالت ومجالس األقاليم ،وعالوة
عىل ذلك ينسقون نشاط اإلدارات ويسهرون عىل
تطبيقالقوانني.

الوطنيوالتخطيط
● الفصل  : 97املجلس األعىل لإلنعاش الوطني
والتخطيط يرأسه امللك .ويحدد قانون تنظيمي
تركيب هذا املجلس.
● الفصل  : 98املجلس األعىل لإلنعاش الوطني
والتخطيط يضع مرشوع التخطيط ويحدد مبلغ
النفقات الالزمة إلنجازه.
● الفصل  : 99يعرض مرشوع التخطيط عىل
الربملان قصد املصادقة عليه بعد أن يكون املجلس
الوزاري قد وافق عليه.
الباب العاشر

الغرفة الدّستورية للمجلس
األعلى

● الفصل  : 100تؤسس باملجلس األعىل غرفة
دستورية
يرأس هذه الغرفة الرئيس األ ّول للمجلس األعىل
● الفصل  : 101وتشتمل باإلضافة إىل الرئيس عىل:
• قاض من الغرفة اإلدارية للمجلس األعىل
وأستاذ بكليات الحقوق يعينان مبرسوم مليك ملدّة
ست سنوات.
• عضوين ،يعني أحدهام رئيس مجلس النّواب،
واآلخر رئيس مجلس املستشارين ،وذلك يف
مستهل مدّة النيابة أو إثر ّ
كل تجديد جزيئ.
الباب التاسع
المجلس األعلى لإلنعاش الوطني ● الفصل  : 102يحدد قانون تنظيمي قواعد
تنظيم الغرفة الدّستورية وقواعد سريها.
والتخطيط
● الفصل  : 103متارس الغرفة الدّستورية
● الفصل  : 96يؤسس مجلس أعىل لإلنعاش
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االختصاصات املسندة إليها بفصول الدّستور،
وباإلضافة إىل ذلك تبث يف صحة انتخاب أعضاء
الربملان وصحة عمليات االستفتاء.
الباب الحادي عشر

● الفصل : 108النّظام املليك للدّولة وكذلك النصوص
املتعلقة بالدّين اإلسالمي ال ميكن أن تتناولها املراجعة.
البـاب الثانـي عشـر

أحكـام انتقاليـة

● الفصل  : 109يقع تنصيب الربملان يف أجل يرتاوح
مراجعة الدستور
بني خمسة أشهر وعرشة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار
● الفصل  : 104التقدم بطلب مراجعة الدّستور
األمر بتنفيذ هذا الدّستور ميتد هذا األجل إىل سنة
حق يتمتع به الوزير األ ّول والربملان.
●الفصل:105مرشوعاملراجعةيضعهاملجلسالوزاري لتنصيباملؤسساتاألخرىاملنصوصعليهايفالدّستور.
ويجب أن يكون محل مداولة من طرف املجلسني ● .الفصل  : 110إىل أن يتم تنصيب الربملان يتخذ
جاللة امللك التدابري التّرشيعية والتنظيمية الالزمة
● الفصل  : 106اقرتاح املراجعة يجب أن يتخذه
ّ
كل مجلس بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين إلقامة املؤسسات الدّستورية ولتدبري شؤون الدّولة.
يتألف منهم املجلس.
● الفصل  : 107تصري املراجعة نهائية بعد املوافقة
عليهاباالستفتاء.
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دستور المملكة المغربية
()1970

السلطوي تبنّى الحسن الثاين منهج العنف الرمزي
أمام تصاعد االحتجاجات ض ّد ّ
توجهه ّ
أهم الخطوات التي ا ّتخذها ألجل مصادرة املجال العام
والجسدي الحتكار الحكم .وكانت ّ
لصالحه هي إعالن حالة االستثناء يوم  7يونيو  1965التي منحته حقّ تعطيل الدّستور
ّ
وحل الربملان .انفرد امللك باألمر ملدّة خمس سنوات عجاف ّ
مدشنا بذلك فرتة سوداء من
تاريخ املغرب عرفت فيام بعد بسنوات الجمر مل تنته بإعالنه طرح دستور جديد ممنوح
لالستفتاء يوم  8يوليوز  1970يف ظل أزمة رشعية عميقة .مل تكن هذه الوثيقة تتط ّلع إلعطاء
السياسية يف اململكة عىل أسس سليمة بقدر ما كانت تسعى إىل
انطالقة جديدة للحياة ّ
رشعنة وتقنني حالة االستثناء من خالل تركيز وتوسيع سلطات امللك باعتباره "أمري املؤمنني"
و"املمثل األسمى لألمة" عىل حساب املؤسسات األخرى وهو ما يعترب انتكاسة باملقارنة مع
دستور  1962رغم ّ
كل عيوبه .أنكرت أحزاب املعارضة مم ّثلة يف االستقالل واالتحاد الوطني
للقوات ّ
الشعبية هذا التّعديل الدّستوري ودعت املواطنني إىل التّصويت بال بعد تشكيلها
للكتلة الوطنية التي نادى ميثاقها التأسييس بإرساء دميقراطية سياسية واقتصادية واجتامعية
تم اعتامد هذا الدّستور املمنوح يوم
حقيقية .مل تؤت هذه املحاوالت اليائسة أكلها .فقد ّ
 24يوليوز  1970بـ  %98,76من األصوات املدىل بها حسب أرقام وزارة الداخلية...
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● الفصل  : 5جميع املغاربة سواء أمام القانون.
النص: 39
● الفصل  : 6اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة تضمن
تصـديـر
ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،لغتها
● الفصل  : 7علم اململكة هو اللواء األحمر الذي
ال ّرسمية هي ال ّلغة العربية ،وهي جزء من املغرب
يتوسطه نجم أخرض خاميس الفروع.
الكبري .وبصفتها دولة إفريقية ،فإنها تجعل من بني
ّ
أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية .وإدراكا منها لرضورة شعار اململكة :الله ،الوطن ،امللك.
حقوق المواطنين السياسية.
إدراج عملها يف إطار املنظامت الدّولة ،فان اململكة
● الفصل  : 8الرجل واملرأة متساويان يف التمتع
املغربية التي أصبحت عضوا عامال نشيطا يف هذه
املنظامت تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ بالحقوق السياسية.
ّ
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق يف أن يكون ناخبا إذا
وحقوق وواجبات .كام تؤكد عزمها عىل مواصلة العمل
كانبالغاسنالرشدومتمتعابحقوقهاملدنيةوالسياسية.
للمحافظة عىل السلم واألمن يف العامل.
● الفصل  : 9يضمن الدّستور لجميع املواطنني:
حرية التجول وحرية االستقرار بجميع أرجاء اململكة؛
البـاب األوّل
حرية الرأي وحرية التعبري بجميع أشكاله وحرية
أحكـام عامة
االجتامع؛
المبادئ األساسية
● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط يف
أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
دستورية دميوقراطية واجتامعية.
●الفصل: 2السيادةلألمةمتارسهامبارشةباالستفتاء وال ميكن أن يوضع حد ملامرسة هذه الحريات إلّ
وبصفة غري مبارشة بواسطة املؤسسات الدّستورية .مبقتىض القانون.
● الفصل  : 10ال يلقى القبض عىل أحد وال
● الفصل  : 3األحزاب السياسية واملنظامت
يعتقل وال يعاقب ّإل يف األحوال وحسب اإلجراءات
النقابية واملجالس الجامعية والغرف املهنية
املنصوص عليها يف القانون.
تساهم يف تنظيم املواطنني ومتثيلهم.
املنزل ال تنتهك حرمته وال تفتيش وال تحقيق ّإل طبق
ونظام الحزب الوحيد نظام غري مرشوع.
الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 4القانون هو أسمى تعبري عن
إرادة األ ّمة ويجب عىل الجميع االمتثال له ،وليس ● الفصل  : 11ال تنتهك رسية املراسالت.
● الفصل  : 12ميكن جميع املواطنني أن يتقلدوا
للقانون أثر رجعي.
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الوظائف واملناصب العمومية ،وهم سواء فيام
يرجع للرشوط املطلوبة لنيلها.

حقوق المواطن االقتصادية
واالجتماعية

● الفصل  : 13الرتبية والشغل حق للمواطنني عىل
السواء.
● الفصل  : 14حق اإلرضاب مضمون،
وسيبني قانون تنظيمي الرشوط واإلجراءات التي ميكن
معها مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 15حق امللك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعامله إذا دعت إىل ذلك
رضورة النمو االقتصادي واالجتامعي املخطط للبالد.
وال ميكن نزع امللكية ّإل يف األحوال وحسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 16عىل املواطنني جميعهم أن يساهموا يف
الدفاع عن الوطن.
ّ
● الفصل  : 17عىل الجميع أن يتحملوا ،كل عىل
قدر استطاعته ،التكاليف العمومية التي للقانون
وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 18عىل الجميع أن يتحملوا متضامنني
التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البالد.
البـاب الثانـي

الملـكيـة

● الفصل  : 19امللك أمري املؤمنني واملمثل
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األسمى لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدّولة
واستمرارها ،وهو حامي حمى الدّين والساهر عىل
احرتام الدّستور ،وله صيانة حقوق وحريات املواطنني
والجامعات والهيئات .وهو الضامن الستقالل البالد
وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.
● الفصل  : 20إن عرش املغرب وحقوقه
الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ذرية جاللة امللك الحسن الثاين ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا وهكذا ما تعاقبوا ما عدا إذا عني امللك
قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد
األكرب سنا ،فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك
فامللك ينتقل إىل أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم
إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر.
●الفصل: 21يعتربامللكغريبالغسنالرشدقبلنهاية
السنة الثامنة عرشة من عمره ،وإىل أن يبلغ سن الرشد
ميارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه
الدّستورية باستثناء ما يتعلق منها مبراجعة الدّستور
ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب امللك
حتّى يدرك متام السنة الثانية والعرشين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب األقرباء إىل امللك
من جهة الذكور وأكربهم سنا برشط أن يكون بلغ
من العمر إحدى وعرشين سنة كاملة ويرتكب
مجلس الوصاية باإلضافة إىل رئيسه من الرئيس
األ ّول للمجلس األعىل ورئيس مجلس النّواب
وسبع شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.
قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 22للملك قامئة مدنية.

● الفصل  : 23شخص امللك مقدس ال تنتهك حرمته.
● الفصل  : 24يعني امللك الوزير األ ّول والوزراء
ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
● الفصل  : 25يرأس امللك املجلس الوزاري.
● الفصل  : 26يصدر امللك األمر بتنفيذ القانون،
وله أن يجري استفتاء بشأنه أو يطلب قراءته من
جديد طبق الرشوط املنصوص عليها بالباب الخامس.
● الفصل  : 27للملك حق حل مجلس النّواب
بظهري رشيف طبق الرشوط املبينة يف الفصلني 69
و 71من الباب الخامس.
●الفصل:28للملكأنيخاطبمجلسال ّنوابواأل ّمة،
وال ميكن أن يكون مضمون خطابه موضع أي نقاش.
السلطة التنظيمية
● الفصل  : 29ميارس امللك ّ
وتحدد ظهائر رشيفة امليادين التي يفوض فيها امللك
السلطة للوزير األول.
هذه ّ
الظهائر الرشيفة توقع بالعطف من الوزير األ ّول
ماعدا الظهائر املنصوص عليها يف هذا الفصل
والفصول ( 21املقطع الثاين) -77-69-66-35-24
.94-84
● الفصل  : 30امللك هو القائد األعىل للقوات
املسلحة امللكية ،وله حق التعيني يف الوظائف املدنية
البـاب الثالـث
والعسكرية كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
مجلس ال ّنواب
● الفصل  : 31يعتمد امللك السفراء لدى الدّول
تنظيم مجلس ال ّنواب
األجنبية واملنظامت الدّولية ولديه يعتمد السفراء
● الفصل  : 36يستمد أعضاء مجلس النّواب
وممثلو املنظامت الدّولية.
يوقع امللك املعاهدات ويصادق عليها غري أ ّنه ال نيابتهم من األ ّمة وحقهم يف التصويت حق شخيص
يصادق عىل املعاهدات التي ترتتب عنها تكاليف ال ميكن تفويضه.

تلزم مالية الدّولة ّإل بعد موافقة مجلس النّواب.
تقع املصادقة عىل املعاهدات التي ميكن أن
تكون غري متفقة مع نصوص الدّستور وذلك باتباع
املسطرة املنصوص عليها فيام يرجع لتعديله.
● الفصل  : 32يرأس امللك املجلس األعىل لإلنعاش
الوطنيوالتخطيط.
● الفصل  : 33يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء
ويعني القضاة طبق الرشوط املنصوص عليها يف
الفصل  77كام يرأس املجلس األعىل للتعليم.
● الفصل  : 34ميارس امللك حق العفو.
● الفصل  : 35إذا كانت حوزة الرتاب الوطني مهددة
أو إذا وقع من األحداث ما من شأنه أن ميس بسري
املؤسسات الدّستورية فيمكن امللك أن يعلن حالة
االستثناء بظهري رشيف بعد استشارة رئيس مجلس
النّواب وتوجيه خطاب لألمة ،وبسبب ذلك تكون له
الصالحيةرغمجميعالنصوصاملخالفةيفاتخاذالتدابري
التي يفرضها الدفاع عن حوزة الرتاب ورجوع املؤسسات
الدّستورية إىل سريها العادي ومامرسة شؤون الدّولة.
تنتهي حالة االستثناء باتخاذ نفس اإلجراءات املتبعة
إلعالنها.
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● الفصل  : 37ال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء
مجلس النّواب وال البحث عنه وال إلقاء القبض
عليه وال اعتقاله وال محاكمته مبناسبة إبدائه لرأي أو
قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ما عدا إذا كان
الرأي املعرب عنه يجادل يف النّظام املليك أو الدّين
اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك.
وال ميكن يف أثناء دورات املجلس متابعة أي عضو
من أعضائه وال إلقاء القبض عليه من أجل جناية
أو جنحة غري ما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة
األوىل من هذا الفصل ّإل بإذن من املجلس ما
مل يكن هذا العضو يف حالة التلبس بالجرمية.
وال ميكن خارج مدّة دورات املجلس إلقاء القبض
عىل أي عضو من أعضائه ّإل بإذن من مكتب
املجلس ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية أو
متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس ال ّنواب
أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من املجلس
ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية أو متابعة
مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
● الفصل  : 38يعقد مجلس ال ّنواب جلساته يف
أثناء دورتني يف السنة.
يرأس امللك افتتاح الدورة األوىل التي تبتدئ يوم
الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتح الدورة
الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات املجلس شهرين عىل األقل
يف ّ
كل دورة جاز ختم الدورة مبقتىض مرسوم.
● الفصل  : 39ميكن جمع مجلس ال ّنواب
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يف دورة استثنائية إما بطلب من األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس وإما مبرسوم.
تعقد دورات املجلس االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد وعندما تتم املناقشة يف املسائل التي
يتضمنها جدول األعامل تختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 40للوزراء أن يحرضوا جلسات
مجلس ال ّنواب وجلسات اللجان املتفرعة منه
ولهم أن يستعينوا مبندوبني معينني من طرفهم.
● الفصل  : 41جلسات مجلس ال ّنواب عمومية،
وينرش محرض املناقشات برمته بالجريدة ال ّرسمية
وللمجلس أن يعقد اجتامعات رسية بطلب من
الوزير األ ّول أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس.
● الفصل  : 42يضع مجلس ال ّنواب قانونه
الداخيل ويصادق عليه بالتصويت بيد أ ّنه ال ميكن
العمل به ّإل بعد أن ترصح الغرفة الدّستورية
للمجلس األعىل مبطابقته ملقتضيات هذا الدّستور.
● الفصل  : 43ينتخب أعضاء مجلس ال ّنواب ملدّة
ست سنوات ،ويطلق عليهم اسم ال ّنواب .يرتكب مجلس
ال ّنواب :من أعضاء منتخبني باالقرتاع العام املبارش ومن
أعضاء منتخبني من لدن جامعة ناخبة تتألف من
مستشاري املجالس الحرضية والقروية ،ومن أعضاء
منتخبني من لدن جامعات ناخبة تشتمل عىل املنتخبني
بالغرف املهنية وعىل ممثيل املأجورين ،ويبني قانون
تنظيمي عدد نواب ّ
كل فئة وطريقة انتخابهم ورشوط
قابليتهم لالنتخاب وموانعها ،وينتخب رئيس مجلس
ال ّنواب وأعضاء مكتبه ّ
كل سنة يف بداية دورة أكتوبر
وينتخباملكتبعىلأساسالتمثيلالنسبي ّ
لكلفريق.

سلط مجلس ال ّنواب

● الفصل  : 44يصدر القانون عن مجلس ال ّنواب
بالتصويت وميكن املجلس أن يأذن للحكومة أن
تتخذ يف ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة
مبقتىض مراسيم يقع التداول فيها باملجالس الوزارية
تدابري يختص القانون عادة باتخاذها ويجري
العمل بهذه املراسيم مبجرد نرشها ،غري أ ّنه يجب
عرضها عىل مجلس ال ّنواب بقصد املصادقة عند
انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها،
ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس ال ّنواب.
● الفصل  : 45يختص القانون باإلضافة إىل املواد
املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى من الدّستور
بالتّرشيع يف امليادين اآلتية:
الحقوق الفردية والجامعية املنصوص عليها يف الباب
األ ّول من هذا الدّستور؛
املبادئ األساسية للقانون املدين والقانون الجنايئ؛
إحداث أصناف جديدة من املحاكم؛
الضامنات األساسية املمنوحة ملوظفي الدّولة املدنيني
والعسكريني.
وميكن أن يوضح ويتمم هذه املقتضيات قانون
تنظيمي .
● الفصل  : 46إن املواد األخرى التي ال يشملها
اختصاص القانون يختص بها املجال التنظيمي.
● الفصل  : 47إن النصوص الصادرة يف صيغة قانون
ميكن تغيريها بظهري رشيف بعد رأي مطابق من
الغرفة الدّستورية باملجلس األعىل إذا كان مضمون
السلطة التنظيمية.
تلك النصوص داخال يف اختصاص ّ

● الفصل  : 48ميكن اإلعالن عن حالة الحصار ملدّة
ثالثني يوما مبقتىض ظهري رشيف يوافق عليه املجلس
الوزاري ،وال ميكن متديد هذا األجل ّإل بقانون.
● الفصل  : 49يصدر قانون املالية عن مجلس ال ّنواب
بالتصويت طبق رشوط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط
ال يصوت مجلس ال ّنواب بقبولها ّإل مرة واحدة
عندما يوافق عىل التخطيط ويستمر مفعول
املوافقة تلقائيا عىل النفقات طيلة مدّة التخطيط،
وللحكومة وحدها الصالحية لتقديم مرشوع قوانني
ترمي إىل تغيري الربنامج املصادق عليه كام ذكر.
إذا مل يقع قبول امليزانية يف  31دجنرب فإن الحكومة
تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري املرافق
العمومية والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس ما هو
مفتوح بامليزانية املعروضة بقصد املصادقة.
● الفصل : 50إناملقرتحاتوالتعديالتالتييتقدمبها
أعضاءمجلسال ّنوابترفضإذاكانقبولهايؤديبالنسبة
للقانون املايل إما إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل
إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود.

السلطة ال ّتشريعية
ممارسة ّ

● الفصل  : 51للوزير األ ّول وألعضاء مجلس
النّواب عىل السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
توضع مشاريع القوانني مبكتب مجلس النّواب.
● الفصل  : 52ميكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول
ّ
كل اقرتاح أو تعديل ال يدخل يف حيز اختصاص القانون.
وإذا حدث خالف فإن الغرفة الدّستورية من
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املجلس األعىل تبت فيه يف ظرف مثانية أيام وال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية
بطلب من مجلس النّواب أو من الحكومةّ .إل بعد عرضها عىل الغرفة الدّستورية من املجلس
األعىل بقصد املوافقة.
● الفصل  : 53تحال املشاريع واالقرتاحات ألجل
النظر فيها عىل لجان يستمر عملها خالل الفرتات
الباب الرابع
الفاصلة بني الدورات.
الحكومة
● الفصل  : 54ميكن للحكومة أن تصدر خالل الفرتة
الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها ● الفصل  : 58تتألف الحكومة من الوزير األ ّول
األمر مراسيم – قوانني يجب عرضها بقصد املصادقة والوزراء.
يف أثناء الدورة املوالية العادية ملجلس النّواب ● .الفصل  : 59الحكومة مسؤولة أمام امللك
● الفصل  : 55يضع مكتب مجلس النّواب وأمام مجلس النّواب.
جدول أعامله ،ويتضمن جدول األعامل باألسبقية يتقدمالوزيراأل ّولأماممجلسالنّواببعدتعينيامللك
وحسب الرتتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة ألعضاءالحكومةويعرضالربنامجالذييعتزمتطبيقه.
مشاريع القوانني املقدمة من جانب الحكومة ● الفصل  : 60الحكومة تسهر عىل تنفيذ
واقرتاحات القوانني التي وقع قبولها من طرفها .القوانني ،اإلدارة موضوعة رهن ترصفها.
وتخصص باألسبقية جلسة يف ّ
● الفصل  : 61للوزير األ ّول حق التقدم باقرتاح
كل أسبوع ألسئلة
القوانني ،وال ميكنه أن يودع أي مرشوع مبكتب مجلس
أعضاء مجلس النّواب وأجوبة الحكومة.
● الفصل  : 56ألعضاء مجلس النّواب وللحكومة النّواب قبل املداولة يف شأنه باملجلس الوزاري.
● الفصل  : 62تحمل التدابري التنظيمية الصادرة
حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن
تعارض يف بحث ّ
عن الوزير األ ّول يف حدود التفويض املنصوص عليه
كل تعديل مل يعرض من قبل عىل
يف الفصل  29التوقيع بالعطف من لدن الوزير
اللجنة التي يعنيها األمر.
يبت مجلس النّواب بتصويت واحد يف النص املتناقش املكلف بتنفيذها.
فيهكلهأوبعضهإذاماطلبتالحكومةذلكمعاالقتصار ● الفصل  : 63يتوىل الوزير األ ّول تنسيق
عىلالتعديالتاملقرتحةأواملقبولةمنطرفالحكومة .النشاطات الوزارية.
● الفصل  : 57تتخذ القوانني التنظيمية وتغري
الباب الخامس
طبق الرشوط اآلتية:
ال يقدم املرشوع أو االقرتاح ملداولة وتصويت عالقات السلط بعضها ببعض
العالقات بني امللك مجلس النّواب بالحكومة.
مجلس النّواب ّإل بعد ميض عرشة أيام عىل إيداعه.
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● الفصل  : 64إذا عرض عىل الطابع
املليك اقرتاح قانون فللملك أن يطلب من
مجلس النّواب أن يقرأه قراءة جديدة.
● الفصل  : 65تطلب القراءة الجديدة بخطاب.
● الفصل  : 66للملك أن يعرض عىل األ ّمة
بظهري رشيف ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون
قصد املوافقة عليه عن طريق االستفتاء.
● الفصل  : 67نتائج االستفتاء تلزم الجميع.
●الفصل:68إذاوافق ّ
الشعبباالستفتاءعىلمرشوع
قانون رفضه مجلس النّواب تعني حل هذا املجلس.
● الفصل  : 69للملك ،بعد استشارته
رئيس الغرفة الدّستورية وتوجيه خطاب
لألمة ،أن يحل مجلس النّواب بظهري رشيف.
● الفصل  : 70يقع انتخاب مجلس النّواب الجديد
يف ظرف ثالثة أشهر عىل األكرث بعد تاريخ الحل.
ويف أثناء ذلك ميارس امللك تالفيا للفراغ
باإلضافة إىل السلط املخولة له مبقتىض هذا
الدّستور السلط التي يختص بها مجلس النّواب.
● الفصل  : 71إذا وقع حل مجلس النّواب فال
ميكن حل املجلس الذي يليه ّإل بعد ميض سنة
عىل انتخاب املجلس الجديد.
● الفصل  : 72يقع إشهار الحرب بعد إحاطة
الباب السادس
مجلس النّواب علام بذلك.
القضاء
عالقات مجلس النّواب بالحكومة.
السلطة
● الفصل  : 73بإمكان الوزير األ ّول بعد املداولة ● الفصل  : 75القضاء مستقل عن ّ
السلطة التنفيذية.
باملجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النّواب التّرشيعية وعن ّ
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت مينح ● الفصل  : 76تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك.

الثقة بشأن ترصيح يفيض به الوزير األ ّول يف موضوع
السياسة العا ّمة أو بشأن نص يطلب املصادقة عليه.
وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة
عىل اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدى سحب الثقة إىل استقالة الحكومة استقالة
جامعية.
● الفصل  : 74ميكن مجلس النّواب أن يعارض يف
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك باملصادقة
عىل ملتمس الرقابة،وال يقبلهذا امللتمس ّإل إذاوقعه
عىل األقل ربع األعضاء الذين يتألف منهم املجلس.
ال تصح املوافقة عىل ملتمس الرقابة من لدن
مجلس النّواب ّإل بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم املجلس ،وال يقع التصويت ّإل
بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل استقالة
الحكومة استقالة جامعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النّواب عىل ملتمس
الرقابة فال يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
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● الفصل  : 84تتألف املحكمة العليا من أعضاء
● الفصل  : 77يعني القضاة بظهري رشيف باقرتاح
ينتخبهم املجلس من بني ال ّنواب ،ويعني رئيسها مبقتىض
من املجلس األعىل للقضاء.
● الفصل  : 78ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون ّإل ظهري رشيف.
● الفصل  : 85يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء
مبقتىض القانون.
● الفصل  : 79يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء املحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذلك املسطرة التي
ويتألف املجلس األعىل للقضاء باإلضافة إىل رئيسه من :يتعنياتباعها.
• وزير العدل خليفة للرئيس؛
الباب الثامن
• الرئيس األ ّول للمجلس األعىل؛
الجماعات المحلية
• املدعى العام للملك لدى املجلس األعىل؛
●
الفصل  : 86الجامعات املحلية باململكة هي
• رئيس الغرفة األوىل باملجلس األعىل؛
• نائبني ينتخبهام قضاة املحاكم االستئنافية من بينهم؛ العامالت واألقاليم والجامعات ّ
وكل جامعة محلية
• نائبني ينتخبهام قضاة املحاكم اإلقليمية من بينهم؛ أخرى تحدث بالقانون.
• ونائبني ينتخبهام قضاة محاكم السدد من بينهم؛ ● الفصل  : 87تنتخب الجامعات املحلية مجالس
مكلفة بتدبري شؤونها تدبريا دميقراطيا طبق رشوط
● الفصل  : 80يسهر املجلس األعىل للقضاء عىل
تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة فيام يرجع لرتقيهم يحددها القانون.
● الفصل  : 88ينفذ العامل يف العامالت واألقاليم
وتأديبيهم.
مقررات مجالس العامالت واألقاليم وينسقون باإلضافة
إىل ذلك نشاط اإلدارات ويسهرون عىل تطبيق القانون.
الباب السابع

المحكمة العليا

● الفصل  : 81أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عام
يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مامرستهم ملهامهم .المجلس األعلى لإلنعاش الوطني
والتخطيط
● الفصل  : 82ميكن أن يوجه مجلس ال ّنواب
التهمة إليهم وأن يحالوا عىل املحكمة العليا ● .الفصل  : 89يؤسس مجلس أعىل لإلنعاش الوطني
● الفصل  : 83يبت يف أمرهم مجلس ال ّنواب والتخطيط.
باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين ● الفصل  : 90يرأس امللك املجلس األعىل لإلنعاش
يتألف منهم املجلس باستثناء األعضاء الذين يعهد الوطني والتخطيط ،ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا
إليهم باملشاركة يف املتابعة والتحقيق والحكم .املجلس.
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الباب التاسع

● الفصل  : 91يحال مرشوع التخطيط ألجل دراسته ال ّنواب وصحة عمليات االستفتاء.
عىل املجلس األعىل لإلنعاش الوطني والتخطيط.
الباب الحادي ع�ش
● الفصل  : 92يعرض مرشوع التخطيط عىل مجلس
مراجعة الدستور
ال ّنواب قصد املوافقة عليه بعد إقرار املجلس الوزاري له.
● الفصل  : 97للملك حق اتخاذ املبادرة قصد
مراجعة الدّستور.
الباب العاشر
● الفصل  : 98ميكن مجلس ال ّنواب أن يقرتح عىل
الغرفة الدستورية للمجلس
امللك مراجعة الدّستور إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه عىل
األعلى
● الفصل  : 93تؤسس باملجلس األعىل غرفة دستورية .تقديم هذا االقرتاح.
يرأس هذه الغرفة الرئيس األ ّول للمجلس األعىل ● .الفصل  : 99تصري املراجعة نهائية بعد إقرارها
باالستفتاء.
● الفصل  : 94تشتمل الغرفة الدّستورية باإلضافة
● الفصل  : 100النّظام املليك للدّولة وكذلك النصوص
إىل الرئيس عىل :قاض من الغرفة اإلدارية للمجلس
املتعلقة بالدّين اإلسالمي ال ميكن أن تتناولها املراجعة.
األعىل وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بظهري رشيف
ملدّة ست سنوات؛
الباب الثاني عشر
وعضو يعينه رئيس مجلس ال ّنواب وذلك يف مستهل
أحكام انتقالية
مدّة النيابة.
● الفصل  : 95يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم ● الفصل  : 101إىل أن يتم تنصيب مجلس ال ّنواب
يتخذ جاللة امللك اإلجراءات التّرشيعية والتنظيمية
الغرفة الدّستورية وقواعد سريها.
الالزمة إلقامة املؤسسات الدّستورية وسري السلط
● الفصل  : 96متارس الغرفة الدّستورية
العمومية وتدبري شؤون الدّولة.
االختصاصات املسندة إليها بفصول الدّستور وتبت
عالوة عىل ذلك يف صحة انتخاب أعضاء مجلس
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دستور المملكة المغربية
()1972

زعزعت محاولة االنقالب التي د ّبرتها رشذمة من ضباط الجيش سنة  1971عرش الحسن
الثاين ّ
مم اضطره إىل فتح باب املفاوضات مع قوى املعارضة بغرض تشكيل حكومة
موسعة لحلحلة وضع متأزم للغاية.
وحدة وطنية وإجراء إصالحات دستورية وسياسية ّ
كان ّ
الطرفان عىل وشك التّوصل إىل ا ّتفاق شامل عندما قلب امللك الغيور عىل صالحياته
املطلقة ّ
الطاولة وأعلن بطريقة أحادية عن مرشوع دستور يوم  17فرباير  .1972رفضت
قوى املعارضة سياسة األمر الواقع هذه ودعت املواطنني إىل مقاطعة هذه "املهزلة" دون
جدوى كاملعتاد .فقد أعلنت وزارة الداخلية يوم 1مارس  1972أن  %98,75من ا ُملص ّوتني
ز ّكوا هذه الوثيقة املمنوحة .ومع ذلك وجد العاهل الوسيلة إىل تجميد العمل بهذا الدّستور
الذي مل يأت بجديد تقريبا ملدّة خمس سنوات مستعمال عدة وسائل أه ّمها قضية املغاربة
األوىل :الوحدة الرتابية .مل ُتستأنف الحياة الدّستورية ّإل ابتداء من  14أكتوبر  1977يف إطار
ما س ّمي حينها بـ "املسلسل الدميقراطي" الذي د ُّشن بإجراء انتخابات محلية وترشيعية
تدخلت اإلدارة فيها بشكل مبارش لصالح ّ
ّ
مرشحي املخزن وهو ما أفرغ "املسلسل" من
محتواه .فقد أمىس الربملان مج ّرد "غرفة تسجيل" والحكومة أداة ط ّيعة يف يد الحسن الثاين.
وهو أمر ظل ساريا رغم توايل األزمات السياسية واالقتصادية حتّى مطلع التّسعينات.
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النص: 40

تصـديـر

اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة،
لغتها ال ّرسمية هي ال ّلغة العربية ،وهي جزء من
املغرب الكبري .وبصفتها دولة إفريقية ،فإنها تجعل
من بني أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية .وإدراكا
منها لرضورة إدراج عملها يف إطار املنظامت الدّولية،
فإن اململكة املغربية التي أصبحت عضوا عامال نشيطا
يف هذه املنظامت تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها
من مبادئ وحقوق وواجبات .كام تؤكد عزمها عىل
مواصلة العمل للمحافظة عىل السلم واألمن يف العامل.
الباب األول

أحكام عامة

المبادئ األساسية
● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية
دستورية دميقراطية واجتامعية.
● الفصل  : 2السيادة لألمة متارسها مبارشة باالستفتاء
وبصفة غري مبارشة بواسطة املؤسسات الدّستورية.
● الفصل  : 3األحزاب السياسية واملنظامت النقابية
واملجالس الجامعية والغرف املهنية تساهم يف تنظيم
املواطننيومتثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غري مرشوع.
● الفصل  : 4القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األ ّمة،
ويجبعىلالجميعاالمتثالله،وليسللقانونأثررجعي.
● الفصل  : 5جميع املغاربة سواء أمام القانون.

● الفصل  : 6اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة
تضمن ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
● الفصل  : 7علم اململكة هو اللواء األحمر الذي
يتوسطه نجم أخرض خاميس الفروع.
شعار اململكة :ال ّله ،الوطن ،امللك
● الفصل  : 8الرجل واملرأة متساويان يف
التمتع بالحقوق السياسيةّ .
لكل مواطن ذكرا
كان أو أنثى الحق يف أن يكون ناخبا إذا كان بالغا
سن الرشد ومتمتعا بحقوقه املدنية والسياسية.
● الفصل  : 9يضمن الدّستور لجميع املواطنني:
حرية التجول وحرية االستقرار بجميع أرجاء اململكة.
حرية الرأي وحرية التعبري بجميع أشكاله وحرية
االجتامع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط يف
أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
وال ميكن أن يوضع حد ملامرسة هذه الحريات ّإل
مبقتىض القانون.
● الفصل  : 10ال يلقى القبض عىل أحد وال
يعتقل وال يعاقب ّإل يف األحوال وحسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف القانون.
املنزل ال تنتهك حرمته وال تفتيش وال تحقيق ّإل
طبق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 11ال تنتهك رسية املراسالت.
● الفصل  : 12ميكن جميع املواطنني أن يتقلدوا
الوظائف واملناصب العمومية ،وهم سواء فيام يرجع
للرشوط املطلوبة لنيلها.
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●الفصل:13الرتبيةوالشغلحقللمواطننيعىلالسواء.
● الفصل  : 14حق اإلرضاب مضمون.
وسيبني قانون تنظيمي الرشوط واإلجراءات التي
ميكن معها مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 15حق امللك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعامله إذا دعت
إىل ذلك رضورة النمو االقتصادي واالجتامعي
املخطط للبالد .وال ميكن نزع امللكية ّإل يف األحوال
وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 16عىل املواطنني جميعهم أن يساهموا
يف الدفاع عن الوطن.
● الفصل  : 17عىل الجميع أن يتحملواّ ،
كل
عىل قدر استطاعته ،التكاليف العمومية التي
للقانون وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها
حسب اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 18عىل الجميع أن يتحملوا متضامنني
التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البالد.
الباب الثاني

الملكية

● الفصل  : 19امللك أمري املؤمنني واملمثل األسمى
لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدّولة واستمرارها،
وهو حامي حمى الدّين والساهر عىل احرتام
الدّستور ،وله صيانة حقوق وحريات املواطنني
والجامعات والهيئات .وهو الضامن الستقالل
البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة.
● الفصل  : 20إن عرش املغرب وحقوقه
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الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ذرية جاللة امللك الحسن الثاين ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا وهكذا ما تعاقبوا ،ماعدا إذا عني امللك
قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد
األكرب سنا ،فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك
فامللك ينتقل إىل أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم
إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر.
● الفصل : 21يعتربامللكغريبالغسنالرشدقبلنهاية
السنة الثامنة عرشة من عمره وإىل أن يبلغ سن الرشد
ميارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه
الدّستورية باستثناء ما يتعلق منها مبراجعة الدّستور
ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب امللك
حتّى يدرك متام السنة الثانية والعرشين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب األقرباء إىل امللك
من جهة الذكور وأكربهم سنا برشط أن يكون بلغ
من العمر إحدى وعرشين سنة كاملة ،ويرتكب
مجلس الوصاية باإلضافة إىل رئيسه من الرئيس
األ ّول للمجلس األعىل ورئيس مجلس النّواب
وسبع شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.
قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 22للملك قامئة مدنية.
● الفصل  : 23شخص امللك مقدس ال تنتهك حرمته.
● الفصل  : 24يعني امللك الوزير األ ّول والوزراء
ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
● الفصل  : 25يرأس امللك املجلس الوزاري.
● الفصل  : 26يصدر امللك األمر بتنفيذ القانون.
● الفصل  : 27للملك حق حل مجلس

النّواب بظهري رشيف طبق الرشوط املبنية
يف الفصلني  70و 72من الباب الخامس.
●الفصل:28للملكأنيخاطبمجلسالنّوابواأل ّمة،
وال ميكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
● الفصل  : 29ميارس امللك مبقتىض ظهائر
السلطات املخولة له رصاحة بنص الدّستور.
الظهائر الرشيفة توقع بالعطف من لدن الوزير
األ ّول ماعدا الظهائر املنصوص عليها يف الفصول 21
(املقطع الثاين) 100,95,85,78,70,68,35,24
● الفصل  : 30امللك هو القائد األعىل للقوات
املسلحة امللكية .وله حق التعيني يف الوظائف املدنية
والعسكرية كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 31يعتمد امللك السفراء لدى
الدّول األجنبية واملنظامت الدّولية ولديه
يعتمد السفراء وممثلو املنظامت الدّولية.
يوقع امللك املعاهدات ويصادق عليها غري أ ّنه ال
يصادق عىل املعاهدات التي ترتتب عنها تكاليف
تلزم مالية الدّولة ّإل بعد موافقة مجلس النّواب.
تقع املصادقة عىل املعاهدات التي ميكن أن
تكون غري متفقة مع نصوص الدّستور وذلك باتباع
املسطرة املنصوص عليها فيام يرجع لتعديله.
● الفصل  : 32يرأس امللك املجلس األعىل لإلنعاش
الوطنيوالتخطيط.
● الفصل  : 33يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء
ويعني القضاة طبق الرشوط املنصوص عليها يف
الفصل  78كام يرأس املجلس األعىل للتعليم.
● الفصل  : 34ميارس امللك حق العفو.

● الفصل  : 35إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
ميس
مهددة أو إذا وقع من األحداث ما من شأنه أن ّ
بسري املؤسسات الدّستورية فيمكن امللك أن يعلن
حالة االستثناء بظهري رشيف بعد استشارة رئيس
مجلس النّواب وتوجيه خطاب لألمة ،وبسبب ذلك
تكون له الصالحية رغم جميع النصوص املخالفة
يف اتخاذ التدابري التي يفرضها الدفاع عن حوزة
الرتاب ويقتضيها رجوع املؤسسات الدّستورية إىل
سريها العادي أو يقتضيها تسيري شؤون الدّولة.
تنتهي حالة االستثناء باتخاذ نفس اإلجراءات املتبعة
إلعالنها.
الباب الثالث

مجلس النواب

تنظيم مجلس النواب
●الفصل:36يستمدأعضاءمجلسال ّنوابنيابتهممن
األ ّمةوحقهميفالتصويتحقشخيصالميكنتفويضه.
● الفصل  : 37ال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء
مجلس النّواب وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه
وال اعتقاله وال محاكمته مبناسبة إبدائه لرأي أو
قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ماعدا إذا كان
الرأي املعرب عنه يجادل يف النّظام املليك أو الدّين
اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك.
وال ميكن يف أثناء دورات املجلس متابعة أي عضو
من أعضائه وال إلقاء القبض عليه من أجل جناية
أو جنحة غري ما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة
األوىل من هذا الفصل ّإل بإذن من املجلس ما
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مل يكن هذا العضو يف حالة التلبس بالجرمية.
وال ميكن خارج مدّة دورات املجلس إلقاء القبض
عىل أي عضو من أعضائه ّإل بإذن من مكتب
املجلس ماعدا يف حالة التلبس بالجرمية أو متابعة
مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النّواب
أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من املجلس
ماعدا يف حال التلبس بالجرمية أو متابعة
مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
● الفصل  : 38يعقد مجلس النّواب جلساته يف
أثناء دورتني يف السنة.
يرأس امللك افتتاح الدورة األوىل التي تبتدئ يوم
الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة
الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات املجلس شهرين عىل األقل
يف ّ
كل دورة جاز ختم الدورة مبقتىض مرسوم.
● الفصل  : 39ميكن جمع مجلس النّواب
يف دورة استثنائية إما بطلب من األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس وإما مبرسوم.
تعقد دورات املجلس االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد ،وعندما تتم املناقشة يف املسائل
التي يتضمنها جدول األعامل تختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 40للوزراء أن يحرضوا جلسات
مجلس النّواب وجلسات اللجان املتفرعة منه
ولهم أن يستعينوا مبندوبني معينني من طرفهم.
● الفصل  : 41جلسات مجلس النّواب عمومية،
وينرش محرض املناقشات برمته بالجريدة ال ّرسمية
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وللمجلس أن يعقد اجتامعات رسية بطلب من
الوزير األ ّول أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس.
● الفصل  : 42يضع مجلس النّواب قانونه
الداخيل ويصادق عليه بالتصويت بيد أ ّنه ال ميكن
العمل به ّإل بعد أن ترصح الغرفة الدّستورية
للمجلس األعىل مبطابقته ملقتضيات هذا الدّستور.
● الفصل  : 43ينتخب أعضاء مجلس النّواب
ملدّة أربع سنوات ويطلق عليهم اسم النّواب،
ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النّواب باالقرتاع العام
املبارش وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة
ناخبة تتألف من أعضاء املجالس الحرضية
والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من
املنتخبني بالغرف املهنية وممثيل املأجورين.
ويبني قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النّواب
وعدد النّواب الذين تنتخبهم ّ
كل هيئة ناخبة وطريقة
االنتخاب ورشوط القابلية لالنتخاب وأحوال التنايف.
وينتخب رئيس مجلس النّواب وأعضاء مكتبه
ّ
كل سنة يف بداية دورة أكتوبر وينتخب
املكتب عىل أساس التمثيل النسبي ّ
لكل فريق.

سلط مجلس النواب

● الفصل  : 44يصدر القانون عن مجلس النّواب
بالتصويت وميكن املجلس أن يأذن للحكومة أن
تتخذ يف ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة
مبقتىض مراسيم تدابري يختص القانون عادة باتخاذها
ويجري العمل بهذه املراسيم مبجرد نرشها ،غري أ ّنه
يجب عرضها عىل مجلس النّواب بقصد املصادقة

عند انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها،
ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس النّواب.
● الفصل  : 45يختص القانون باإلضافة
إىل املواد املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى
من الدّستور بالتّرشيع يف امليادين اآلتية:
• الحقوق الفردية والجامعية املنصوص عليها يف
الباب األ ّول من هذا الدّستور.
• تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
واملسطرة الجنائية واملسطرة املدنية وإحداث
أصناف جديدة من املحاكم.
• النّظام األسايس للقضاة.
• النّظام األسايس للوظيفة العمومية.
• الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني
والعسكريني.
• النّظام االنتخايب ملجالس الجامعات املحلية.
• نظام االلتزامات املدنية والتجارية.
• إحداث املؤسسات العمومية.
• تأميم املنشآت ونقلها من القطاع العام إىل
القطاع الخاص.
• ملجلس النّواب الصالحية للتصويت عىل قوانني
تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدّولة
يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
● الفصل  : 46إن املواد األخرى التي ال يشملها
اختصاص القانون يختص بها املجال التنظيمي.
● الفصل ّ 47إن النصوص الصادرة يف صيغة قانون
ميكن تغيريها مبرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة
الدّستورية باملجلس األعىل إذا كان مضمون تلك

السلطة التنظيمية.
النصوص داخال يف اختصاص ّ
● الفصل  : 48ميكن اإلعالن عن حالة
الحصار ملدّة ثالثني يوما مبقتىض ظهري رشيف،
وال ميكن متديد أجل ثالثني يوما ّإل بالقانون.
● الفصل  : 49يصدر قانون املالية عن مجلس النّواب
بالتصويت طبق رشوط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط
ال يصوت مجلس النّواب بقبولها ّإل مرة واحدة
عندما يوافق عىل التخطيط ويستمر مفعول
املوافقة تلقائيا عىل النفقات طيلة مدّة التخطيط.
وللحكومة وحدها الصالحية لتقديم مشاريع قوانني
ترمي إىل تغيري الربنامج املصادق عليه كام ذكر.
إذا مل يقع قبول امليزانية يف  31دجنرب فإن الحكومة
تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري املرافق
العمومية والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس
ما هو مفتوح بامليزانية املعروضة بقصد املصادقة.
ويسرتسل العمل يف هذه الحالة باستخالص
املداخيل طبقا للمقتضيات التّرشيعية والتنظيمية
الجارية عليها باستثناء املداخيل املقرتح إلغاؤها
يف مرشوع قانون املالية ،أما املداخيل التي ينص
املرشوع املذكور بشأنها عىل تخفيض مقدارها
فتستخلص عىل أساس املقدار الجديد املقرتح.
● الفصل  : 50إن املقرتحات والتعديالت
التي يتقدم بها أعضاء مجلس النّواب ترفض
إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون املايل إما
إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل إحداث
تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود.
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ممارسة السلطة التشريعية

● الفصل  : 51للوزير األ ّول وألعضاء مجلس النّواب
عىل السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
توضع مشاريع القوانني مبكتب مجلس النّواب.
● الفصل  : 52ميكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول
ّ
كل اقرتاح أو تعديل ال يدخل يف حيز اختصاص القانون.
وإذا حدث خالف فإن الغرفة الدّستورية من
املجلس األعىل تبت فيه يف ظرف مثانية أيام
بطلب من مجلس النّواب أو من الحكومة.
● الفصل  : 53تحال املشاريع واالقرتاحات ألجل
النظر فيها عىل لجان يستمر عملها خالل الفرتات
الفاصلة بني الدورات.
● الفصل  : 54ميكن للحكومة أن تصدر خالل الفرتة
الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها
األمر مراسيم – قوانني يجب عرضها بقصد املصادقة
يف أثناء الدورة املوالية العادية ملجلس النّواب.
● الفصل  : 55يضع مكتب مجلس النّواب
جدول أعامله ،ويتضمن جدول األعامل باألسبقية
وحسب الرتتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة
مشاريع القوانني املقدمة من جانب الحكومة
واقرتاحات القوانني التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص باألسبقية جلسة يف ّ
كل أسبوع
ألسئلة أعضاء مجلس النّواب وأجوبة الحكومة.
● الفصل  : 56ألعضاء مجلس النّواب
وللحكومة حق التعديل ،وللحكومة بعد افتتاح
املناقشة أن تعارض يف بحث ّ
كل تعديل مل
يعرض من قبل عىل اللجنة التي يعنيها األمر.
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يبت مجلس النّواب بتصويت واحد يف النص املتناقش
فيهكلهأوبعضهإذاماطلبتالحكومةذلكمعاالقتصار
عىلالتعديالتاملقرتحةأواملقبولةمنطرفالحكومة.
● الفصل  : 57تتخذ القوانني التنظيمية وتغري طبق
الرشوط اآلتية:
• ال يقدم املرشوع أو االقرتاح ملداولة وتصويت
مجلس النّواب ّإل بعد ميض عرشة أيام عىل إيداعه.
• وال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية
ّإل بعد عرضها عىل الغرفة الدّستورية من املجلس
األعىل بقصد املوافقة.
الباب الرابع

الحكومة

●الفصل:58تتألفالحكومةمنالوزيراأل ّولوالوزراء.
● الفصل  : 59الحكومة مسؤولة
أمام امللك وأمام مجلس النّواب.
يتقدم الوزير األ ّول أمام مجلس النّواب بعد تعيني
امللك ألعضاء الحكومة ويعرض الربنامج الذي يعتزم
تطبيقه ،ويجب أن يتضمن هذا الربنامج الخطوط
الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به يف
مختلف مجاالت النشاط الوطني وباألخص يف ميادين
السياسةاالقتصاديةواالجتامعيةوالثقافيةوالخارجية.
● الفصل  : 60الحكومة تعمل عىل تنفيذ القوانني،
اإلدارة موضوعة رهن ترصفها.
● الفصل  : 61للوزير األ ّول حق التقدم باقرتاح
القوانني وال ميكنه أن يودع أي مرشوع مبكتب مجلس
النّواب قبل املداولة يف شأنه باملجلس الوزاري.

السلطة التنظيمية.
● الفصل  : 62ميارس الوزير األ ّول ّ
تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير األ ّول
التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.
● الفصل  : 63للوزير األ ّول الحق يف تفويض بعض
سلطه للوزراء.
● الفصل  : 64يتحمل الوزير األ ّول مسؤولية
تنسيق النشاطات الوزارية.
● الفصل  : 65تحال عىل املجلس
الوزاري املسائل اآلتية قبل البت فيها:
• القضايا التي تهم السياسة العا ّمة للدّولة.
• اإلعالن عن حالة الحصار.
• إشهار الحرب.
• طلب الثقة من مجلس النّواب قصد مواصلة
الحكومةتحملمسؤوليتها.
• مشاريع القوانني قبل إيداعها مبكتب مجلس
ال ّنواب.
• املراسيم التنظيمية.
• املراسيم املشار إليها يف الفصول 44-39-38و54
من هذا الدّستور.
• مرشوع املخطط
• مرشوع تعديل الدّستور.

● الفصل  : 67تطلب القراءة الجديدة بخطاب،
وال ميكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
● الفصل  : 68للملك أن يستفتي شعبه مبقتىض
ظهري رشيف يف شأن ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون
بعد أن يكون املرشوع أو االقرتاح قد قرئ قراءة
جديدة ،ال ّلهم ّإل إذا كان نص املرشوع أو االقرتاح
قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
● الفصل  : 69نتائج االستفتاء تلزم الجميع.
● الفصل  : 70للملك بعد استشارة رئيس
الغرفة الدّستورية وتوجيه خطاب لألمة
أن يحل مجلس النّواب بظهري رشيف.
● الفصل  : 71يقع انتخاب مجلس النّواب الجديد
يف ظرف ثالثة أشهر عىل األكرث بعد تاريخ الحل.
ويف أثناء ذلك ميارس امللك تالفيا للفراغ
باإلضافة إىل السلط املخولة له مبقتىض هذا
الدّستور السلط التي يختص بها مجلس النّواب.
● الفصل  : 72إذا وقع حل مجلس النّواب
فال ميكن حل املجلس الذي يليه ّإل بعد
ميض سنة عىل انتخاب املجلس الجديد.
● الفصل  : 73يقع إشهار الحرب بعد إحاطة
مجلس النّواب علام بذلك.

عالقات السلط بعضها ببعض

عالقات مجلس النواب بالحكومة

الباب الخامس

● الفصل  : 74بإمكان الوزير األ ّول أن يربط لدى
العالقات بين الملك ومجلس النواب
● الفصل  : 66للملك أن يطلب من مجلس النّواب مجلس النّواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها
أن يقرأ قراءة جديدة ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون .بتصويت مينح الثقة بشأن ترصيح يفيض به الوزير
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● الفصل  : 78يعني القضاة بظهري رشيف باقرتاح
من املجلس األعىل للقضاء.
● الفصل  : 79ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون
ّإل مبقتىض القانون.
● الفصل  : 80يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء
ويتألف املجلس األعىل للقضاء باإلضافة إىل رئيسه من:
• وزير العدل نائبا للرئيس.
• الرئيس األ ّول للمجلس األعىل.
• املدعى العام للملك لدى املجلس األعىل.
• رئيس الغرفة األوىل باملجلس األعىل.
• نائبني ينتخبهام قضاة محاكم االستئناف من بينهم.
• نائبني ينتخبهام قضاة املحاكم اإلقليمية من بينهم.
• نائبني ينتخبهام قضاة محاكم السدد من بينهم.
● الفصل  : 81يسهر املجلس األعىل للقضاء عىل
تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة فيام يرجع
لرتقيتهموتأديبهم.

األ ّول يف موضوع السياسة العا ّمة أو بشأن نص
يطلب املصادقة عليه.
وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة
عىل اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤديسحبالثقةإىلاستقالةالحكومةاستقالةجامعية
● الفصل  : 75ميكن مجلس النّواب أن يعارض يف
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك باملصادقة
عىل ملتمس رقابة ،وال يقبل هذا امللتمس ّإل إذا وقعه
عىل األقل ربع األعضاء الذين يتألف منهم املجلس.
ال تصح املوافقة عىل ملتمس الرقابة من
لدن مجلس النّواب ّإل بتصويت األغلبية
املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم املجلس.
وال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل
إيداع امللتمس.
الباب السابع
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل استقالة
المحكمة العليا
الحكومة استقالة جامعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النّواب عىل ملتمس ● الفصل  : 82أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عام
الرقابة فال يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة .يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مامرستهم ملهامهم.
● الفصل  : 83ميكن أن يوجه مجلس النّواب
التهمة إليهم وأن يحالوا عىل املحكمة العليا.
الباب السادس
● الفصل  : 84يبت مجلس النّواب يف هذا األمر
القضاء
● الفصل  : 76القضاء مستقل عن باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين
السلطة التنفيذية .يتألف منهم املجلس باستثناء األعضاء الذين يعهد
السلطة التّرشيعية وعن ّ
ّ
● الفصل  : 77تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك .إليهم باملشاركة يف املتابعة والتحقيق والحكم.
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● الفصل  : 85تتألف املحكمة العليا من أعضاء
ينتخبهم املجلس من بني النّواب ويعني رئيسها
مبقتىض ظهري رشيف.
● الفصل  : 86يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء
املحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا املسطرة التي
يتعنياتباعها.
الباب الثامن

الجماعات المحلية

● الفصل  : 87الجامعات املحلية باململكة هي
العامالت واألقاليم والجامعات الحرضية والقروية
ّ
وكل جامعة محلية أخرى تحدث بالقانون.
● الفصل  : 88تنتخب الجامعات املحلية
مجالس مكلفة بتدبري شؤونها تدبريا
دميوقراطيا طبق رشوط يحددها القانون.
● الفصل  : 89ينفذ العامل يف العامالت واألقاليم
مقرراتمجالسالعامالتواألقاليموينسقونباإلضافة
إىل ذلك نشاط اإلدارات ويسهرون عىل تطبيق القانون.
الباب التاسع

المجلس األعلى لإلنعاش الوطني
والتخطيط

● الفصل  : 90يؤسس مجلس أعىل لإلنعاش
الوطنيوالتخطيط.
● الفصل  : 91يرأس امللك املجلس األعىل لإلنعاش
الوطني والتخطيط ويحدد قانون تنظيمي تركيب
هذا املجلس.

● الفصل  : 92يحال مرشوع التخطيط ألجل دراسته
عىل املجلس األعىل لإلنعاش الوطني والتخطيط.
● الفصل  : 93يعرض مرشوع التخطيط عىل
مجلس النّواب قصد املوافقة عليه.
الباب العاشر

الغرفة الدستورية للمجلس
األعلى

● الفصل : 94تؤسسباملجلساألعىلغرفةدستورية.
يرأس هذه الغرفة الرئيس األ ّول للمجلس األعىل.
● الفصل  : 95تشتمل الغرفة الدّستورية باإلضافة
إىل الرئيس عىل:
ثالثة أعضاء يعينون بظهري رشيف ملدّة أبع سنوات.
ثالثة أعضاء يعينهم يف مستهل مدّة النيابة رئيس
مجلس النّواب بعد استشارة فروق املجلس.
● الفصل  : 96يحدد قانون تنظيمي قواعد
تنظيم الغرفة الدّستورية وقواعد سريها وكذلك
املهام والوظائف التي تتناىف والعضوية بهذه الغرفة.
● الفصل : 97متارس الغرفة الدّستورية االختصاصات
املسندة إليها بفصول الدّستور أو مبقتضيات قوانني
تنظيمية وتبت عالوة عىل ذلك يف صحة انتخاب
أعضاء مجلس النّواب وصحة عمليات االستفتاء.
الباب الحادي عشر

الدستور
مراجعة ّ

● الفصل  : 98للملك وملجلس النّواب حق اتخاذ
املبادرة قصد مراجعة الدّستور.
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للملك أن يستفتي شعبه مبارشة يف شأن املرشوع
الذي يستهدف به مراجعة الدّستور.
● الفصل  : 99إن اقرتاح مراجعة الدّستور
الذي يتقدم به أحد أعضاء مجلس النّواب
ال تصح املوافقة عليه ّإل بتصويت ثلثي
األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
● الفصل  : 100تعرض مشاريع واقرتاحات مراجعة
الدّستور مبقتىض ظهري عىل ّ
الشعب قصد االستفتاء
تصري املراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء.
● الفصل  : 101النّظام املليك للدّولة وكذلك النصوص
املتعلقة بالدّين اإلسالمي ال ميكن أن تتناولها املراجعة.
الباب الثاني عشر

أحكام خاصة

● الفصل  : 102إىل أن يتم تنصيب مجلس النّواب
املنصوص عليه يف هذا الدّستور يتخذ جاللة امللك
اإلجراءات التّرشيعية الالزمة إلقامة املؤسسات
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الدّستوريةوسريالسلطالعموميةوتدبريشؤونالدّولة.
● الفصل  : 103يلغى الدّستور الصادر األمر بتنفيذه
مبقتىض الظهري الرشيف رقم  1.70.177بتاريخ
 27جامدى األوىل  31( 1390يوليوز .)1970
تعلن الغرفة الدّستورية رسميا أن النتيجة العا ّمة
لالستفتاء حول الدّستور هي أن ّ
الشعب املغريب
صادق عىل الدّستور املعروض عليه بأربعة ماليني
وأربعامئة وأربعة وثالثني ألفا وتسعامئة وعرشة
من األصوات بنعم مقابل خمسة وخمسني
ألفا وسبعامئة وسبعة وثالثني صوتا بال حسب
التفاصيل املثبتة يف الجدول امللحق بهذا القرار.
وحرر مبقر املجلس األعىل بالرباط يف ثالثة نظائر
بتاريخ  22محرم  9( 1392مارس .)1972
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دستور المملكة المغربية
()1992
بدأت مالمح نظام عاملي جديد تلوح يف األفق إثر انتهاء الحرب الباردة وانهيار املعسكر الرشقي .عىل غرار
السياسية حول العامل أرادت أحزاب املعارضة املغربية ويف مقدّمتها االتحاد االشرتايك
العديد من القوى ّ
واالستقالل أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لتعبئة الرأي العام الوطني والدّويل ّ
للضغط عىل النّظام بغرض
السياسية بعد جمود طويل .بدأت التّحركات سنة  1989عندما طالب الحزبان
تحقيق بعض املكاسب ّ
41
موسع للدّستور كخطوة أوىل إلحياء مسلسل "االنتقال الدميقراطي"  .بعد
يف برنامجيهام برضورة تعديل ّ
يخص الدّستور
سنتني رفع الحزبان مذ ّكرة إىل امللك ّ
تبي الخطوط العريضة للتّغيريات املأمولة السيام ما ّ
مفصلة قدّمتها للقرص هذه امل ّرة خمسة أحزاب باسم الكتلة
واملؤسسات املنبثقة عنه تلتها مذ ّكرة ّ
الدّميقراطية سنة  .42 1992رغم ّأن مطالب هذه القوى التي استنزفها طول االنتظار مل تكن ثورية البتّة ّ
فإن
املتمسك بسلطته املطلقة مل يكن ليبقلها .حاول هذا األخري يف أ ّول األمر كسب الوقت مستعمال قضية
امللك ّ
الوطن األوىل مرة أخرى .وهو ما نجح فيه بامتياز إذ استطاع اقناع الفاعلني بتأجيل االنتخابات الجامعية
والتّرشيعية التي كان من املزمع عقدها سنتي  1989و 1990إىل عامي  1992و 1993ريثام ُت ّ
حل مشكلة
الصحراء .مل ينته النزاع طبعا بل زاد تعقيدا لكن الحسن الثاين ح ّقق رغبته :االلتفاف عىل مطالب اإلصالح
حصن نفسه داخليا وخارجيا .ففي مرشوع الدّستور الذي عرضه عىل ّ
الشعب يوم  20غشت
بعد أن ّ
يبي من جديد أين مكمن
 1992تجاهل العاهل أغلب مقرتحات املعارضة وإن كانت غري طموحة بامل ّرة يك ّ
تم إفراغها من محتواها .مل يأت هذا الدّستور
السيادة الحقيقية .وحتّى املقرتحات القليلة التي أخذ بها فقد ّ
بجديد يف مجمله لذلك نادت الكتلة باستثناء التقدم واالشرتاكية مبقاطعته دون جدوى .فقد ا ْعتُمدت
هذه الوثيقة بعد أن أعلنت السلطات أن نسبة املص ّوتني بنعم يوم  4شتنرب  1992وصلت إىل .%99.96
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النص: 43

تصديـر

اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،لغتها
ال ّرسمية هي ال ّلغة العربية ،وهي جزء من املغرب
العريب الكبري .وبصفتها دولة إفريقية ،فإنها تجعل
من بني أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية .وإدراكا
منها لرضورة إدراج عملها يف إطار املنظامت الدّولية،
فإن اململكة املغربية ،العضو العامل النشيط يف هذه
املنظامت،تتعهدبالتزامماتقتضيهمواثيقهامنمبادئ
وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان
كام هي متعارف عليها عامليا .كام تؤكد عزمها عىل
السالم واألمن يف العامل.
مواصلة العمل للمحافظة عىل ّ
الباب األوّل

أحكام عامة

المبادئ األساسية
● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية
دستورية دميقراطية واجتامعية.
● الفصل  : 2السيادة لألمة متارسها مبارشة باالستفتاء
وبصفة غري مبارشة بواسطة املؤسسات الدّستورية.
● الفصل  : 3األحزاب السياسية واملنظامت
النقابية واملجالس الجامعية والغرف املهنية تساهم
يف تنظيم املواطنني ومتثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غري مرشوع.
● الفصل  : 4القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األ ّمة،
ويجبعىلالجميعاالمتثالله،وليسللقانونأثررجعي.
● الفصل  : 5جميع املغاربة سواء أمام القانون.
● الفصل  : 6اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة
تضمن ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
● الفصل  : 7علم اململكة هو اللواء األحمر الذي
يتوسطه نجم أخرض خاميس الفروع.
شعار اململكة :ال ّله ،الوطن ،امللك.
● الفصل  : 8الرجل واملرأة متساويان يف التمتع
بالحقوق السياسية.
ّ
لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق يف أن يكون ناخبا
إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه املدنية
والسياسية.
● الفصل  : 9يضمن الدّستور لجميع املواطنني:
•حريةالتجولوحريةاالستقراربجميعأرجاءاململكة؛
• حرية الرأي وحرية التعبري بجميع أشكاله وحرية
االجتامع؛
• حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط يف أية
منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
• وال ميكن أن يوضع حد ملامرسة هذه الحريات
ّإل مبقتىض القانون.
● الفصل  : 10ال يلقى القبض عىل أحد

 .41أصدر ّ
كل من منظمة العمل الدميقراطي وحزب التقدم واالشرتاكية بيانا وبالغا سنة  1990يسريان يف نفس املنحى.
 42تتكون الكتلة الدميقراطية التي أصدرت بيانها التأسييس يف  17ماي  1992من األحزاب االتية :االستقالل واالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية واالتحاد
الوطني للقوات الشعبية والتقدم واالشرتاكية ومنظمة العمل الدميقراطي الشعبي.
 43الجريدة الرسمية ،العدد  14 ،4172أكتوبر  ،1992ص .1255-1247
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وال يعتقل وال يعاقب ّإل يف األحوال وحسب
اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
املنزل ال تنتهك حرمته وال تفتيش وال تحقيق ّإل طبق
الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 11ال تنتهك رسية املراسالت.
● الفصل  : 12ميكن جميع املواطنني أن يتقلدوا
الوظائف واملناصب العمومية وهم سواء فيام
يرجع للرشوط املطلوبة لنيلها.
● الفصل  : 13الرتبية والشغل حق للمواطنني
عىل السواء.
● الفصل  : 14حق اإلرضاب مضمون.
وسيبني قانون تنظيمي الرشوط واإلجراءات التي
ميكن معها مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 15حق امللكية مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعامله إذا دعت إىل ذلك
رضورة النمو االقتصادي واالجتامعي املخطط للبالد.
وال ميكن نزع امللكية ّإل يف األحوال وحسب
اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 16عىل املواطنني أن يساهموا يف
الدفاع عن الوطن.
● الفصل  : 17عىل الجميع أن يتحملّ ،
كل عىل
قدر استطاعته ،التكاليف العمومية التي للقانون
وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 18عىل الجميع أن يتحملوا متضامنني
التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البالد.
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● الفصل  : 19امللك أمري املؤمنني واملمثل األسمى
لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدّولة واستمرارها،
وهو حامي حمى الدّين والساهر عىل احرتام
الدّستور ،وله صيانة حقوق وحريات املواطنني
والجامعاتوالهيئات.
وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة
حدودها الحقة.
● الفصل  : 20إن عرش املغرب وحقوقه
الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ذرية جاللة امللك الحسن الثاين ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا وهكذا ما تعاقبوا ،ما عدا إذا عني امللك
قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد
األكرب سنا ،فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك
فامللك ينتقل إىل أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم
إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر.
● الفصل  : 21يعترب امللك غري بالغ الرشد قبل نهاية
السنة السادسة عرشة من عمره ،وإىل أن يبلغ سن
الرشد ميارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش
وحقوقه الدّستورية باستثناء ما يتعلق منها مبراجعة
الدّستور ،ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية
بجانبامللكحتّىيدركمتامالسنةالعرشينمنعمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس األ ّول للمجلس األعىل
ويرتكب ،باإلضافة إىل رئيسه ،من رئيس مجلس النّواب
ورئيس املجلس العلمي اإلقليمي ملدينتي الرباط

وسال وعرش شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.
قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 22للملك قامئة مدنية.
● الفصل  : 21شخص امللك مقدس ال تنتهك حرمته.
● الفصل  : 24يعني امللك الوزير األول.
ويعني باقي أعضاء الحكومة باقرتاح من الوزير األول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة مببادرة منه أو بناء عىل استقالتها.
● الفصل  : 25يرأس امللك املجلس الوزاري.
● الفصل  : 26يصدر امللك األمر بتنفيذ القانون
خالل الثالثني يوما التالية إلحالته من مجلس
النّواب إىل الحكومة بعد متام املوافقة عليه.
● الفصل  : 27للملك حق حل مجلس النّواب
بظهري رشيف طبق الرشوط املبينة يف الفصلني 70
و 72من الباب الخامس.
●الفصل:28للملكأنيخاطبمجلسال ّنوابواأل ّمة،
وال ميكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
● الفصل  : 29ميارس امللك مبقتىض ظهائر
السلطات املخولة له رصاحة بنص الدّستور.
الظهائر الرشيفة توقع بالعطف من لدن الوزير
األ ّول ما عدا الظهائر املنصوص عليها يف الفصول 21
(الفقرة الثانية) و(24الفقرة األوىل والثالثة والرابعة)
و35و68و70و77و82و89و.99
● الفصل  : 30امللك هو القائد األعىل للقوات
املسلحة امللكية .وله حق التعيني يف الوظائف املدنية
والعسكرية كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 31يعتمد امللك السفراء لدى

الدّول األجنبية واملنظامت الدّولية ،ولديه يعتمد
السفراء وممثلو املنظامت الدّولية .يوقع امللك
املعاهدات ويصادق عليها غري أ ّنه ال يصادق
عىل املعاهدات التي ترتتب عليها تكاليف تلزم
مالية الدّولة ّإل بعد موافقة مجلس النّواب.
تقع املصادقة عىل املعاهدات التي ميكن أن
تكون غري متفقة مع نصوص الدّستور باتباع
املسطرة املنصوص عليها فيام يرجع لتعديله.
● الفصل  : 32يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء
واملجلس األعىل للتعليم ،واملجلس األعىل لإلنعاش
الوطني.
● الفصل  : 33يعني امللك القضاة طبق الرشوط
املنصوص عليها يف الفصل .82
● الفصل  : 34ميارس امللك حق العفو.
● الفصل  : 35إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
مهددة أو وقع من األحداث ما من شأنه أن ميس
بسري املؤسسات الدّستورية ،ميكن امللك أن يعلن
حالة االستثناء بظهري رشيف بعد استشارة رئيس
مجلس النّواب ورئيس املجلس الدّستوري وتوجيه
خطاب إىل األ ّمة ،ويخول بذلك ،عىل الرغم من
جميع النصوص املخالفة ،صالحية اتخاذ جميع
اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن
ويقتضيها رجوع املؤسسات الدّستورية إىل
سريها العادي أو يتطلبها تسيري شؤون الدّولة.
ال يرتتب عىل حالة االستثناء حل مجلس النّواب.
ترفع حالة االستثناء باتخاذ اإلجراءات الشكلية
املقررة إلعالنها.
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تنظيممجلسال ّنواب
●الفصل:36يستمدأعضاءمجلسال ّنوابنيابتهممن
األ ّمةوحقهميفالتصويتحقشخيصالميكنتفويضه.
● الفصل  : 37ال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء
مجلس النّواب وال البحث عنه وال إلقاء القبض
عليه وال اعتقاله وال محاكمته مبناسبة إبدائه لرأي
أو قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ما عدا إذا
كان الرأي املعرب عنه يجادل يف النّظام املليك أو الدّين
اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك.
وال ميكن يف أثناء دورات املجلس متابعة أي
عضو من أعضائه وال إلقاء القبض عليه من أجل
جناية أو جنحة غري ما سبقت اإلشارة إليه يف
الفقرة األوىل من هذا الفصل ّإل بإذن من املجلس
ما مل يكن هذا العضو يف حالة تلبس بالجرمية.
وال ميكن خارج مدّة دورات املجلس إلقاء القبض
عىل أي عضو من أعضائه ّإل بإذن من مكتب
املجلس ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية أو
متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النّواب
أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من املجلس
ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية أو متابعة
مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
● الفصل  : 38يعقد مجلس النّواب جلساته يف
أثناء دورتني يف السنة.
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يرأس امللك افتتاح الدورة األوىل التي تبتدئ يوم
الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة
الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات املجلس شهرين عىل األقل
يف ّ
كل دورة جاز ختم الدورة مبقتىض مرسوم.
● الفصل  : 39ميكن جمع مجلس النّواب
يف دورة استثنائية إما بطلب من األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس وإما مبرسوم.
تعقد دورة املجلس االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد ،وعندما تتم املناقشة يف املسائل
التي يتضمنها جدول األعامل تختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 40للوزراء أن يحرضوا جلسات
مجلس النّواب واجتامعات لجانه وميكنهم
أن يستعينوا مبندوبني بعيونهم لهذا الغرض.
عالوة عىل اللجان الدامئة املشار عليها يف الفقرة
السابقة يجوز أن تشكل مببادرة من امللك أو
بطلب من أغلبية مجلس النّواب لجان نيابية
لتقيص الحقائق يناط بها جمع املعلومات املتعلقة
بوقائع معينة وإطالع مجلس النّواب عىل النتائج
التي تنتهي إليها أعاملها ،وال يجوز تكوين لجان
لتقيص الحقائق يف وقائع تكون موضوع متابعات
قضائية ما دامت هذه املتابعات جارية ،وتنتهي
مهمة ّ
كل لجنة لتقيص الحقائق سبق تكوينها فور
فتح بحث قضايئ يف الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقيص الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها
بإيداع تقريرها.
يحددقانونتنظيميطريقةتسيريلجانتقصالحقائق.

● الفصل  : 41جلسات مجلس النّواب عمومية،
وينرش محرض املناقشات برمته بالجريدة ال ّرسمية.
وللمجلس أن يعقد اجتامعات رسية بطلب من
الوزير األ ّول أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس.
● الفصل  : 42يضع مجلس النّواب نظامه الداخيل
ويقره بالتصويت ،ولكن ال يجوز العمل به ّإل بعد أن
يرصحاملجلسالدّستوريمبطابقتهألحكامهذاالدّستور.
●الفصل: 43ينتخبأعضاءمجلسالنّوابملدّةست
سنوات ويطلق عليهم اسم النّواب ،ينتخب ثلثا أعضاء
مجلس النّواب باالقرتاع العام املبارش وينتخب الثلث
الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء املجالس
الحرضية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف
من املنتخبني يف الغرف املهنية وممثيل املأجورين.
ويبني قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النّواب
وعدد النّواب الذين تنتخبهم ّ
كل هيئة ناخبة وطريقة
االنتخاب ورشوط القابلية لالنتخاب وأحوال التنايف.
وينتخب مجلس النّواب رئيسه ملدّة ثالث
سنوات وينتخب أعضاء مكتبه ملدّة سنة
ّ
لكل فريق.
عىل أساس التمثيل النسبي

سلط مجلس ال ّنواب

● الفصل  : 44يصدر القانون عن مجلس ال ّنواب
بالتصويت ،وميكن املجلس أن يأذن للحكومة أن
تتخذ يف ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة
مبقتىض مراسيم تدابري يختص القانون عادة باتخاذها
ويجري العمل بهذه املراسيم مبجرد نرشها ،غري أ ّنه
يجب عرضها عىل مجلس ال ّنواب بقصد املصادقة

عند انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها
ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلس ال ّنواب.
● الفصل  : 45يختص القانون باإلضافة إىل املواد
املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى من الدّستور
بالتّرشيع يف امليادين اآلتية:
• الحقوق الفردية والجامعية املنصوص عليها يف الباب
األ ّول من هذا الدّستور؛
• تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها واملسطرة
الجنائية واملسطرة املدنية وإحداث أصناف جديدة
من املحاكم؛
• النّظام األسايس للقضاة؛
• النّظام األسايس للوظيفة العمومية؛
• الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني
والعسكريني؛
• النّظام االنتخايب ملجالس الجامعات املحلية؛
• نظام االلتزامات املدنية والتجارية؛
• إحداث املؤسسات العمومية؛
• تأميم املنشآت ونقلها من القطاع العام إىل القطاع
الخاص؛
• ملجلس ال ّنواب الصالحية للتصويت عىل قوانني
تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدّولة
يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
● الفصل  : 46إن املواد األخرى التي ال يشملها
اختصاص القانون يختص بها املجال التنظيمي
● الفصل  : 47النصوص التّرشيعية من حيث الشكل
ميكن تغيريها مبرسوم بعد موافقة املجلس الدّستوري
إذا كان مضمونها يدخل يف مجال من املجاالت
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السلطة التنظيمية اختصاصها.
التي متارس فيها ّ
● الفصل  : 48ميكن اإلعالن عن حالة
الحصار ملدّة ثالثني يوما مبقتىض ظهري رشيف،
وال ميكن متديد أجل الثالثني يوما ّإل بالقانون.
● الفصل  : 49يصدر قانون املالية عن مجلس ال ّنواب
بالتصويت طبق رشوط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت مجلس ال ّنواب مرة واحدة عىل نفقات
التجهيز التي يتطلبها تنفيذ برامج اقتصادية
واجتامعية متكاملة ،وذلك عندما يوافق عىل هذه
الربامج ،ويستمر مفعول املوافقة عىل النفقات
تلقائيا طوال مدّة تنفيذ الربامج املرصدة لها،
وللحكومة وحدها الصالحية لتقديم مشاريع قوانني
ترمي إىل تغيري الربنامج املصادق عليه كام ذكر.
إذا مل يقع قبول امليزانية يف  31ديسمرب فإن الحكومة
تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري املرافق
العمومية والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس
ما هو مقرتح بامليزانية املعروضة بقصد املصادقة.
ويسرتسل العمل يف هذه الحالة باستخالص املداخيل
طبقا للمقتضيات التّرشيعية والتنظيمية الجارية عليها
باستثناءاملداخيلاملقرتحإلغاؤهايفمرشوعقانوناملالية،
أما املداخيل التي ينص املرشوع املذكور عىل تخفيض
مقدارها فتستخلص عىل أساس املقدار الجديد املقرتح.
● الفصل  : 50إن املقرتحات والتعديالت
التي يتقدم بها أعضاء مجلس ال ّنواب ترفض
إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون املايل إما
إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل إحداث
تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود.
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ممارسة السلطة التّشريعية

الفصل  : 51للوزير األ ّول وألعضاء مجلس
النّواب عىل السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
توضع مشاريع القوانني مبكتب مجلس النّواب.
● الفصل  : 52للحكومة أن تدفع بعدم القبول ّ
كل
السلطةالتّرشيعية.
اقرتاحأوتعديلاليدخليفاختصاص ّ
ّ
وكل خالف يف هذا الشأن يفصل فيه املجلس
الدّستوري يف ظرف مثانية أيام بطلب من مجلس
النّواب أو من الحكومة.
● الفصل  : 53تحال املشاريع واالقرتاحات
ألجل النظر فيها عىل لجان يستمر عملها
خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.
● الفصل  : 54ميكن الحكومة أن تصدر خالل الفرتة
الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها
األمر مراسيم قوانني يجب عرضها بقصد املصادقة
يف أثناء الدورة العادية التالية ملجلس النّواب.
● الفصل  : 55يضع مكتب مجلس النّواب جدول
أعامل املجلس ،ويتضمن هذا الجدول باألسبقية ووفق
الرتتيبالذيتحددهالحكومةمناقشةمشاريعالقوانني
التي تقدمها الحكومة واقرتاحات القوانني التي تقبلها.
تخصص باألسبقية جلسة يف ّ
كل أسبوع ألسئلة
أعضاء مجلس النّواب وأجوبة الحكومة.
يجب أن تديل الحكومة بجوابها خالل العرشين يوما
التالية إلحالة السؤال إليها.
● الفصل  : 56ألعضاء مجلس النّواب
وللحكومة حق التعديل ،وللحكومة بعد افتتاح
املناقشة أن تعارض يف بحث ّ
كل تعديل مل
●

يعرض من قبل عىل اللجنة التي يعنيها األمر.
ويبت مجلس النّواب بتصويت واحد يف النص
املتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة
ذلك مع االقتصار عىل التعديالت املقرتحة أو املقبولة
من طرف الحكومة.
● الفصل  : 57تتخذ القوانني التنظيمية وتغري
طبق الرشوط اآلتية:
• ال يقدم املرشوع أو االقرتاح ملداولة وتصويت
مجلس النّواب ّإل بعد ميض عرشة أيام عىل إيداعه.
• وال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية ّإل
بعد عرضها عىل املجلس الدّستوري للموافقة عليها.
الباب الرابع

الحكومة

●الفصل:58تتألفالحكومةمنالوزيراأل ّولوالوزراء.
● الفصل  : 59الحكومة مسؤولة أمام امللك وأمام
مجلس النّواب.
يتقدم الوزير األ ّول أمام مجلس النّواب بعد تعيني
امللك ألعضاء الحكومة ويعرض الربنامج الذي يعتزم
تطبيقه ،ويجب أن يتضمن هذا الربنامج الخطوط
الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به يف
مختلف مجاالت النشاط الوطني وباألخص يف ميادين
السياسةاالقتصاديةواالجتامعيةوالثقافيةوالخارجية.
يكون الربنامج املشار إليه أعاله موضوع مناقشة
يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الرشوط املنصوص
عليه يف الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 74
ويرتتب عليه األثر املشار إليه يف الفقرة األخرية منه.

●الفصل:60تعملالحكومةعىلتنفيذالقواننيتحت
مسؤولية الوزير األول ،واإلدارة موضوعة رهن ترصفها.
● الفصل  : 61للوزير األ ّول حق التقدم مبشاريع
القوانني وال ميكنه أن يودع أي مرشوع مبكتب مجلس
النّواب قبل املداولة يف شأنه باملجلس الوزاري.
السلطةالتنظيمية.
●الفصل: 62ميارسالوزيراأل ّول ّ
تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير األ ّول
التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.
● الفصل  : 63للوزير األ ّول الحق يف تفويض
بعض سلطه للوزراء.
● الفصل  : 64يتحمل الوزير األ ّول مسؤولية
تنسيق النشاطات الوزارية.
● الفصل  : 65تحال عىل املجلس الوزاري
املسائل اآلتية قبل البت فيها:
• القضايا التي تهم السياسة العا ّمة للدّولة؛
• اإلعالن عن حالة الحصار؛
• إشهار الحرب؛
• طلب الثقة من مجلس النّواب قصد مواصلة
الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
• مشاريع القوانني قبل إيداعها مبكتب مجلس
النّواب؛
• املراسيم التنظيمية؛
• املراسيم املشار إليها يف الفصول  38و 39و44
و 54من هذا الدّستور؛
• مرشوع تعديل الدّستور.
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الباب الخامس

عالقات السلط بعضها ببعض
العالقات بين الملك ومجلس
النواب

● الفصل  : 66للملك أن يطلب من مجلس النّواب
أن يقرأ قراءة جديدة ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون.
● الفصل  : 67تطلب القراءة الجديدة بخطاب،
وال ميكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
● الفصل  : 68للملك أن يستفتي شعبه مبقتىض
ظهري رشيف يف شأن ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون
بعد أن يكون املرشوع أو االقرتاح قد قرئ قراءة
جديدة ،ال ّلهم ّإل إذا كان نص املرشوع أو االقرتاح
قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
● الفصل  : 69نتائج االستفتاء تلزم الجميع.
● الفصل  : 70للملك بعد استشارة رئيس
املجلس الدّستوري وتوجيه خطاب لألمة
أن يحل مجلس النّواب بظهري رشيف.
● الفصل  : 71يقع انتخاب مجلس النّواب الجديد
يف ظرف ثالثة أشهر عىل األكرث بعد تاريخ الحل.
ويف أثناء ذلك ميارس امللك تالفيا للفراغ
باإلضافة إىل السلط املخولة له مبقتىض هذا
الدّستور السلط التي يختص بها مجلس النّواب.
● الفصل  : 72إذا وقع حل مجلس النّواب
فال ميكن حل املجلس الذي يليه ّإل بعد
ميض سنة عىل انتخاب املجلس الجديد.
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● الفصل  : 73يقع إشهار الحرب بعد إحاطة
مجلس النّواب علام بذلك.

عالقات مجلس النواب بالحكومة

● الفصل  : 74بإمكان الوزير األ ّول أن يربط
لدى مجلس النّواب مواصلة الحكومة تحمل
مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن ترصيح
يفيض به الوزير األ ّول يف موضوع السياسة
العا ّمة أو بشأن نص يطلب املصادقة عليه.
وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة
عىل اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إىل استقالة
جامعية.
استقالة
الحكومة
● الفصل  : 75ميكن مجلس النّواب أن يعارض يف
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك باملصادقة
عىل ملتمس الرقابة،وال يقبلهذا امللتمس ّإل إذاوقعه
عىل األقل ربع األعضاء الذين يتألف منهم املجلس.
ال تصح املوافقة عىل ملتمس الرقابة من لدن
مجلس النّواب ّإل بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم املجلس ،وال يقع التصويت ّإل
بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل استقالة
الحكومة استقالة جامعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النّواب عىل ملتمس
الرقابة فال يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.

الباب السادس

المجلس الدستوري

● الفصل  : 76يحدث مجلس دستوري.
● الفصل  : 77يتألف املجلس الدّستوري من:
• أربعة أعضاء يعينهم امللك مبدّة ست سنوات؛
• أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النّواب
لنفس املدّة بعد استشارة الفرق النيابية؛
• وعالوة عىل األعضاء املشار إليهم أعاله يعني
امللك رئيس املجلس الدّستوري لنفس املدّة؛
كل ثالث سنوات نصف ّ
يجدد ّ
كل فئة من أعضاء
املجلس الدّستوري.
● الفصل : 78يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسري
املجلس الدّستوري واإلجراءات املتبعة أمامه خصوصا ما
يتعلق باآلجال املقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي ال يجوز الجمع بينها
وبني عضوية املجلس الدّستوري ،وطريقة إجراء
أول تجديد نصفي ألعضائه ،وإجراءات تعيني من
يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام
مبهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدّة عضويتهم.
● الفصل  : 79ميارس املجلس الدّستوري
االختصاصات املسندة إليه بفصول الدّستور أو بأحكام
القوانني التنظيمية ويفصل -باإلضافة إىل ذلك -يف صحة
انتخاب أعضاء مجلس ال ّنواب وعمليات االستفتاء.
تحال القوانني التنظيمية قبل إصدار األمر بتنفيذها،
والنّظام الداخيل ملجلس ال ّنواب قبل الرشوع يف تطبيقه
إىل املجلس الدّستوري ليبت يف مطابقتها للدستور.

وللملك أو الوزير األ ّول أو رئيس مجلس ال ّنواب
أو ربع األعضاء الذين يتألف منهم هذا املجلس
أن يحيلوا القوانني قبل إصدار األمر بتنفيذها إىل
املجلس الدّستوري ليبت يف مطابقتها للدستور.
يبت املجلس الدّستوري يف الحاالت املنصوص
عليها يف الفقرتني السابقتني خالل شهر،
وتخفض هذه املدّة إىل مثانية أيام بطلب من
الحكومة إذا كان األمر يدعو إىل التعجيل.
يرتتب عىل إحالة القوانني إىل املجلس
الدّستوري يف الحاالت املشار إليها أعاله وقف
رسيان األجل املحدد إلصدار األمر بتنفيذها.
ال يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدّستور.
ال تقبل قرارات املجلس الدّستوري أي طريق
من طرق الطعن ،وتلتزم ّ
كل السلطات
العا ّمة وجميع الجهات اإلدارية والقضائية.
الباب السابع

القضاء

السلطة
● الفصل  : 80القضاء مستقل عن ّ
السلطة التنفيذية.
التّرشيعية وعن ّ
● الفصل  : 81تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك.
● الفصل  : 82يعني امللك القضاة بظهري
رشيف باقرتاح من املجلس األعىل للقضاء.
● الفصل  : 83ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون ّإل
مبقتىض القانون.
● الفصل  : 84يـرأس امللك املجلس األعىل للقضـاء
ويتألف هذا املجلـس باإلضافة إىل رئيسه من:
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• وزير العدل نائبا للرئيس؛
• الرئيس األ ّول للمجلس األعىل؛
• الوكيل العام للملك لدى املجلس األعىل؛
• رئيس الغرفة األوىل يف املجلس األعىل؛
• ممثلني اثنني لقضاة محاكم االستئناف ينتخبهم
هؤالء القضاة من بينهم؛
• أربعة ممثلني لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم
هؤالء القضاة من بينهم.
● الفصل  : 85يسهر املجلس األعىل للقضاء
عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة فيام يرجع
لرتقيتهموتأديبهم.

● الفصل  : 91يحدث مجلس اقتصادي واجتامعي.
● الفصل  : 92للحكومة وملجلس النّواب أن يستشريا
املجلس االقتصادي واالجتامعي يف جميع القضايا التي
لها طابع اقتصادي أو اجتامعي ،ويديل املجلس برأيه
يف االتجاهات العا ّمة لالقتصاد الوطني والتكوين.
● الفصل  : 93يحدد قانون تنظيمي تركيب
املجلس االقتصادي واالجتامعي وتنظيمه وصالحيته
وطريقة تسيريه.

الباب الثامن

الباب العاشر

المحكمة العليا

● الفصل  : 86أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عام
يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مامرستهم ملهامهم.
● الفصل  : 87ميكن أن يوجه مجلس النّواب
التهمة إليهم وأن يحالوا عىل املحكمة العليا.
● الفصل  : 88يبت مجلس النّواب يف هذا
األمر باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين
يتألف منهم املجلس باستثناء األعضاء الذين يعهد
إليهم باملشاركة يف املتابعة والتحقيق والحكم.
●الفصل:89تتألفاملحكمةالعليامنأعضاءينتخبهم
املجلس من بني النّواب ويعني رئيسها بظهري رشيف.
● الفصل  : 90يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء
املحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا املسطرة التي
يتعنياتباعها.
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الباب التاسع

المجلس االقتصادي واالجتماعي

الجماعات المحلية

● الفصل  : 94الجامعات املحلية باململكة هي الجهات
والعامالت واألقاليم والجامعات الحرضية والقروية،
وال ميكن إحداث أي جامعة محلية أخرى ّإل بقانون.
● الفصل  : 95تنتخب الجامعات املحلية مجالس
مكلفة بتدبري شؤونها تدبريا دميقراطيا طبق رشوط
يحددها القانون.
● الفصل  : 96يتوىل العامل يف العامالت واألقاليم
تنسيق نشاط اإلدارات والسهر عىل تطبيق القانون
وتنفيذ مقررات مجالس العامالت واألقاليم.
الباب الحادي عشر

مراجعة الدستور

● الفصل  : 97للملك وملجلس ال ّنواب حق اتخاذ

املبادرة قصد مراجعة الدّستور.
للملك أن يستفتي شعبه مبارشة يف شأن
املرشوع الذي يستهدف به مراجعة الدّستور.
● الفصل  : 98إن اقرتاح مراجعة الدّستور
الذي يتقدم به عضو أو أكرث من أعضاء مجلس
ال ّنواب ال تصح املوافقة عليه ّإل بتصويت ثلثي
األعضاء الذين يتألف منهم مجلس ال ّنواب.
● الفصل  : 99تعرض مشاريع واقرتاحات مراجعة
الدّستور مبقتىض ظهري عىل ّ
الشعب قصد االستفتاء.
تصري املراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء.
● الفصل  : 100النّظام املليك للدّولة وكذلك النصوص

املتعلقة بالدّين اإلسالمي ال ميكن أن تتناولها املراجعة.
الباب الثاني عشر

أحكام خاصة

● الفصل  : 101إىل أن يتم تنصيب مجلس النّواب
املنصوص عليه يف هذا الدّستور يتخذ جاللة امللك
اإلجراءات التّرشيعية الالزمة إلقامة املؤسسات
الدّستوريةوسريالسلطالعموميةوتدبريشؤونالدّولة.
● الفصل  : 102إىل أن يتم تنصيب املجلس
الدّستوري متارس الغرفة الدّستورية باملجلس
األعىل جميع الصالحيات التي يخولها الدّستور إياه.
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دستور المملكة المغربية
()1996
ش ّكلت التّحوالت الكربى التي عرفها العامل يف بداية التّسعينات مصدر قلق ال يستهان به لنظام الحسن الثاين.
إذ ما عاد بوسع هذا األخري أن يحكم ّ
بالطريقة االستبدادية التي دأب عليها بعد أن انكشف جزء من التّغطية
الخارجية التي كان يتمتّع بها إ ّبان الحرب الباردة .زد عىل ذلك التّغريات الكثرية التي طرأت عىل املعرتك
صحة العاهل الذي ابتدأ
االجتامعي املغريب واألزمة االقتصادية الخانقة التي كانت مت ّر بها اململكة وتدهور ّ
يحس بدن ّو أجله .يف هذه ّ
للسلطة ودون
الظروف الحرجة أمىس هاجس امللك األ ّول هو ضامن انتقال سلس ّ
ّ
السياسة
خسائر كبرية إىل ابنه وويل عهده .مل يكن ذلك ممكنا دون ال ّلجوء إىل تكتيك ماكيافييل يعرف يف عامل ّ
السلطوي أي إظهار االستعداد لقبول قواعد ال ّلعبة الدميقراطية بغرض امتصاص الضغط وتقليم
باسم االنفراج ُّ
السلطة الحقيقية! انربى امللك إذن لتحقيق
املعارضة التّقليدية وتلميع صورة النّظام دون التّخيل عن شرب من ّ
مراده .بدأت هذه العملية بإرسال مجموعة من اإلشارات اإليجابية إىل قوى املعارضة وانتهت بفتح أبواب
املفاوضات متهيدا لتشكيل حكومة تناوب توافقي .وكان من بني الخطوات التي ا ّتخذها الحسن الثاين عرض
تعديل دستوري جديد عىل االستفتاء بطريقة أحادية يوم  20غشت  1996إظهارا لطابعه املمنوح .تض ّمنت
هذه الوثيقة بعض التحويرات باملقارنة مع سابقاتها .فقد أخذ امللك بعني االعتبار قسام يسريا من مطالب
املعارضة خصوصا تلك التي تتوافق مع االكراهات الدّولية كمسألة حقوق اإلنسان والحر ّيات العا ّمة والعالقة بني
السلطتني التّرشيعية والتّنفيذية وإصالح اإلدارة والقضاء وضامن نزاهة االنتخابات الخ 44.لكنّه تجاهل متع ّمدا
ّ
املطالب األساسية املتعلقة بصالحيات امللك والحكومة والوزير األ ّول أي ّ
كل ما يدخل يف باب إرساء ولو لبنات
ملكية دميقراطية ُيثل فيها العاهل عراقة الدّولة واستمراريتها ووحدة شعبها دون أن يحكم .ابتلعت الكتلة
ّ
الطعم ودعت بالتصويت بنعم 45عىل الدّستور الذي ال مينحها شيئا ال ّلهم إمكانية الولوج إىل بعض املناصب
الحكومية يف إطار ما يسمى باالستقطاب السيايس .46وهو ما حصل فعال بعد تشكيل حكومة "التناوب" يوم
 14مارس .1998
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النص: 47

تصدير

اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،لغتها
ال ّرسمية هي ال ّلغة العربية ،وهي جزء من املغرب
العريب الكبري .وبصفتها دولة إفريقية ،فإنها تجعل
من بني أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية .وإدراكا
منها لرضورة إدراج عملها يف إطار املنظامت الدّولية،
فإن اململكة املغربية ،العضو العامل النشيط يف هذه
املنظامت،تتعهدبالتزامماتقتضيهمواثيقهامنمبادئ
وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان
كام هي متعارف عليها عامليا .كام تؤكد عزمها عىل
السالم واألمن يف العامل.
مواصلة العمل للمحافظة عىل ّ
الباب األول

أحكام عامة

المبادئ األساسية
● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية
دستورية دميقراطية واجتامعية.
● الفصل  : 2السيادة لألمة متارسها مبارشة باالستفتاء
وبصفة غري مبارشة بواسطة املؤسسات الدّستورية.
● الفصل  : 3األحزاب السياسية واملنظامت
النقابية والجامعات املحلية والغرف املهنية تساهم
يف تنظيم املواطنني ومتثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غري مرشوع.
● الفصل  : 4القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األ ّمة،
ويجبعىلالجميعاالمتثالله،وليسللقانونأثررجعي.
● الفصل  : 5جميع املغاربة سواء أمام القانون.
● الفصل  : 6اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة
تضمن ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
● الفصل  : 7علم اململكة هو اللواء األحمر
الذي يتوسطه نجم أخرض خاميس الفروع.
شعار اململكة :ال ّله ،الوطن ،امللك.
● الفصل  : 8الرجل واملرأة متساويان يف التمتع
بالحقوقالسياسية.
ّ
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق يف أن يكون ناخبا إذا
كانبالغاسنالرشدومتمتعابحقوقهاملدنيةوالسياسية.
● الفصل  : 9يضمن الدّستور لجميع املواطنني:
• حرية التجول وحرية االستقرار بجميع أرجاء اململكة؛
• حرية الرأي وحرية التعبري بجميع أشكاله وحرية
االجتامع؛
• حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط يف أية
منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
• وال ميكن أن يوضع حد ملامرسة هذه الحريات ّإل
مبقتىض القانون.
● الفصل  : 10ال يقىل القبض عىل أحد وال
يعتقل وال يعاقب ّإل يف األحوال وحسب اإلجراءات

 44رفعت أحزاب الكتلة مذ ّكرة إىل امللك بهذا الشأن يوم  23أبريل .1996
 45رفضت منظمة العمل الدميقراطي الشعبي هذا الدستور لتخرج عن إجامع باقي أعضاء الكتلة الدميقراطية.
 46أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة املص ّوتني بنعم عىل الدستور يوم  13شتنرب  1996وصلت إىل .%96.56
 47الجريدة الرسمية ،العدد  10 ،4420أكتوبر  ،1996ص .2292-2282
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املنصوص عليها يف القانون.
املنزل ال تنتهك حرمته وال تفتيش وال تحقيق إلّ
طبق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 11ال تنتهك رسية املراسالت.
● الفصل  : 12ميكن جميع املواطنني أن
يتقلدوا الوظائف واملناصب العمومية وهم
سواء فيام يرجع للرشوط املطلوبة لنيلها.
● الفصل  : 13الرتبية والشغل حق للمواطنني عىل
السواء.
● الفصل  : 14حق اإلرضاب مضمون.
وسيبني قانون تنظيمي الرشوط واإلجراءات التي
ميكن معها مامرسة هذا الحق.
الخاصة
● الفصل  : 15حق امللكية وحرية املبادرة ّ
مضمونان.
للقانون أن يح ّد من مداهام ومامرستهام إذا دعت
إىل ذلك رضورة النمو االقتصادي واالجتامعي للبالد.
وال ميكن نزع امللكية ّإل يف األحوال وحسب
اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.
● الفصل  : 16عىل املواطنني جميعهم أن يساهموا
يف الدفاع عن الوطن.
● الفصل  : 17عىل الجميع أن يتحملّ ،
كل عىل
قدر استطاعته ،التكاليف العمومية التي للقانون
وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات
املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 18عىل الجميع أن يتحملوا متضامنني
التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البالد.
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الباب الثاني

الملكية

● الفصل : 19امللكأمرياملؤمننيواملمثلاألسمىلألمة
ورمز وحدتها وضامن دوام الدّولة واستمرارها ،وهو
حامي حمى الدّين والساهر عىل احرتام الدّستور ،وله
صيانةحقوقوحرياتاملواطننيوالجامعاتوالهيئات.
وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة
حدودها الحقة.
● الفصل  : 20إن عرش املغرب وحقوقه
الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ذرية جاللة امللك الحسن الثاين ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا وهكذا ما تعاقبوا ،ما عدا إذا عني امللك
قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد
األكرب سنا ،فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك
فامللك ينتقل إىل أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم
إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر.
● الفصل  : 21يعترب امللك غري بالغ سن الرشد قبل
نهاية السنة السادسة عرشة من عمره ،وإىل أن يبلغ
سن الرشد ميارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش
وحقوقه الدّستورية باستثناء ما يتعلق منها مبراجعة
الدّستور ،ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية
بجانب امللك حتّى يدرك متام السنة العرشين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس األ ّول للمجلس
األعىل ويرتكب ،باإلضافة إىل رئيسه ،من رئيس
مجلس النّواب ورئيس مجلس املستشارين ورئيس
املجلس العلمي اإلقليمي ملدينتي الرباط وسال

وعرش شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.
قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 22للملك قامئة مدنية.
● الفصل  : 23شخص امللك مقدس ال تنتهك
حرمته.
● الفصل  : 24يعني امللك الوزير األول.
ويعني باقي أعضاء الحكومة باقرتاح من الوزير األول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة مببادرة منه أو بناء عىل استقالتها.
● الفصل  : 25يرأس امللك املجلس الوزاري.
● الفصل  : 26يصدر امللك األمر بتنفيذ
القانون خالل الثالثني يوما التالية إلحالته
إىل الحكومة بعد متام املوافقة عليه.
● الفصل  : 27للملك حق حل مجليس
الربملان أو أحدهام بظهري رشيف طبق الرشوط
املبينة يف الفصلني  71و 73من الباب الخامس.
● الفصل  : 28للملك أن يخاطب األ ّمة
والربملان ويتىل خطابه أمام كال املجلسني ،وال
ميكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
● الفصل  : 29ميارس امللك مبقتىض ظهائر
السلطات املخولة له رصاحة بنص الدّستور.
الظهائر الرشيفة توقع بالعطف من لدن الوزير
األ ّول ما عدا الظهائر املنصوص عليها يف الفصول
( 21الفقرة الثانية) و( 24الفقرات األوىل والثالثة
والرابعة) و 35و 69و 71و 79و 84و 91و.105
● الفصل  : 30امللك هو القائد األعىل للقوات
املسلحةامللكية.

وله حق التعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية
كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 31يعتمد امللك السفراء لدى
الدّول األجنبية واملنظامت الدّولية ،ولديه
يعتمد السفراء وممثلو املنظامت الدّولية.
يوقع امللك املعاهدات ويصادق عليها غري أ ّنه ال
يصادق عىل املعاهدات التي ترتتب عليها تكاليف
تلزم مالية الدّولة ّإل بعد املوافقة عليها بقانون.
تقع املصادقة عىل املعاهدات التي ميكن أن
تكون غري متفقة مع نصوص الدّستور باتباع
املسطرة املنصوص عليها فيام يرجع لتعديله.
● الفصل  : 32يرأس امللك املجلس
األعىل للقضاء واملجلس األعىل للتعليم
واملجلس األعىل لإلنعاش الوطني والتخطيط.
● الفصل  : 33يعني امللك القضاة طبق
الرشوط املنصوص عليها يف الفصل .84
● الفصل  : 34ميارس امللك حق العفو.
● الفصل  : 35إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
مهددة أو وقع من األحداث ما من شأنه أن ميس
بسري املؤسسات الدّستورية ،ميكن امللك أن يعلن حالة
االستثناء بظهري رشيف بعد استشارة رئيس مجلس
النّواب ورئيس مجلس املستشارين ورئيس املجلس
الدّستوري وتوجيه خطاب إىل األ ّمة؛ ويخول بذلك،
عىل الرغم من جميع النصوص املخالفة ،صالحية
اتخاذ جميع اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن
حوزة الوطن ويقتضيها رجوع املؤسسات الدّستورية
إىل سريها العادي أو يتطلبها تسيري شؤون الدّولة.
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ال يرتتب عىل حالة االستثناء حل الربملان.
ترفع حالة االستثناء باتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة
إلعالنها.
الباب الثالث

البرلمان

تنظيمالبرلمان
● الفصل  : 36يتكون الربملان من مجلسني،
مجلس النّواب ومجلس املستشارين،
ويستمد أعضاؤه نيابتهم من األ ّمة وحقهم
يف التصويت حق شخيص ال ميكن تفويضه.
● الفصل  : 37ينتخب أعضاء مجلس النّواب
باالقرتاع العام املبارش ملدّة خمس سنوات؛
وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر
من السنة الخامسة التي تيل انتخاب املجلس.
ويبني قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النّواب
ونظام انتخابهم ورشوط القابلية لالنتخاب
وأحوال التنايف ونظام املنازعات االنتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النّواب أوال يف مستهل
الفرتة النيابية ثم يف دورة أبريل للسنة
الثالثة من هذه الفرتة ،وذلك ملا تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب املجلس ملدّة سنة
ّ
لكل فريق.
عىل أساس التمثيل النسبي
● الفصل  : 38يتكون ثالثة أخامس مجلس
املستشارين من أعضاء تنتخبهم يف ّ
كل جهة من جهات
اململكة هيئة ناخبة تتألف من ممثيل الجامعات
املحلية ،ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم
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أيضا يف ّ
كل جهة هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني
يف الغرف املهنية وأعضاء تنتخبهم عىل الصعيد
الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثيل املأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس املستشارين ملدّة تسع
سنوات ،ويتجدد ثلث املجلس ّ
كل ثالث سنوات،
وتعني بالقرعة املقاعد التي تكون محل التجديدين
األ ّول والثاين ،ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء
مجلس املستشارين ونظام انتخابهم وعدد األعضاء
الذين تنتخبهم ّ
كل هيئة ناخبة وتوزيع املقاعد
عىل مختلف جهات اململكة ورشوط القابلية
لالنتخاب وحاالت التنايف وطريقة إجراء القرعة
املشار إليها أعاله وتنظيم املنازعات االنتخابية.
ينتخب رئيس مجلس املستشارين وأعضاء
مكتبه يف مستهل دورة أكتوبر عند ّ
كل تجديد
لثلث املجلس ،ويكون انتخاب أعضاء املكتب
ّ
لكل فريق.
عىل أساس التمثيل النسبي
عند تنصيب مجلس املستشارين ألول مرة أو
بعد حل املجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه
وأعضاء مكتبه يف أول دورة تيل انتخاب املجلس
ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب يف
مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث املجلس.
● الفصل  : 39ال ميكن متابعة أي عضو من
أعضاء الربملان وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه
وال اعتقاله وال محاكمته مبناسبة إبدائه لرأي أو
قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ما عدا إذا كان
الرأي املعرب عنه يجادل يف النّظام املليك أو الدّين
اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك.

أن يستعينوا مبندوبني يعينونهم لهذا الغرض.
عالوة عىل اللجان الدامئة املشار إليها يف الفقرة
السابقة يجوز أن تشكل مببادرة من امللك أو بطلب
من أغلبية أعضاء أي من املجلسني لجان نيابية لتقيص
الحقائق يناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع
معينة وإطالع املجلس الذي شكلها عىل النتائج
التي تنتهي إليها أعاملها ،وال يجوز تكوين لجان
لتقيص الحقائق يف وقائع تكون موضوع متابعات
قضائية ما دامت هذه املتابعات جارية؛ وتنتهي
مهمة ّ
كل لجنة لتقيص الحقائق سبق تكوينها فور
فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقيص الحقائق مؤقتة بطبيعتها
تقريرها.
بإيداع
مهمتها
وتنتهي
يحددقانونتنظيميطريقةتسيريلجانتقيصالحقائق.
● الفصل  : 43جلسات مجليس الربملان عمومية،
وينرش محرض املناقشات برمته بالجريدة ال ّرسمية.
ّ
ولكل من املجلسني أن يعقد اجتامعات رسية
بطلب من الوزير األ ّول أو بطلب من ثلث أعضائه.
● الفصل  : 44يضع ّ
كل من املجلسني نظامه الداخيل
ويقره بالتصويت ،ولكن ال يجوز العمل به ّإل بعد أن
يرصحاملجلسالدّستوريمبطابقتهألحكامهذاالدّستور.

وال ميكن يف أثناء دورات الربملان متابعة أي عضو
من أعضائه وال إلقاء القبض عليه من أجل جناية
أو جنحة غري ما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة األوىل
من هذا الفصل ّإل بإذن من املجلس الذي ينتمي
إليه ما مل يكن العضو يف حالة تلبس بالجرمية.
وال ميكن خارج مدّة دورات الربملان إلقاء القبض عىل
أي عضو من أعضائه ّإل بإذن من مكتب املجلس
الذي هو عضو فيه ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية
أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء الربملان أو متابعته
إذا صدر طلب بذلك من املجلس الذي هو عضو
فيه ما عدا يف حالة التلبس بالجرمية أو متابعة
مأذون فيها أو صدور حكم نهايئ بالعقاب.
● الفصل  : 40يعقد الربملان جلساته يف أثناء دورتني
يف السنة ،ويرأس امللك افتتاح الدورة األوىل التي
تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح
الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات الربملان ثالثة أشهر عىل األقل
يف ّ
كل دورة جاز ختم الدورة مبقتىض مرسوم.
● الفصل  : 41ميكن جمع الربملان يف
دورة استثنائية إما بطلب من األغلبية
املطلقة ألعضاء أحد املجلسني وإما مبرسوم.
سلط البرلمان
تعقد دورة الربملان االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد ،وعندما تتم املناقشة يف املسائل التي ● الفصل  : 45يصدر القانون عن الربملان بالتصويت.
يتضمنها جدول األعامل تختم الدورة مبرسوم .وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ يف ظرف
● الفصل  : 42للوزراء أن يحرضوا جلسات من الزمن محدود ولغاية معينة مبقتىض مراسيم
كال املجلسني واجتامعات لجانهام؛ وميكنهم تدابري يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل
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بهذه املراسيم مبجرد نرشها ،غري أ ّنه يجب عرضها
عىل الربملان بقصد املصادقة عند انتهاء األجل
الذي يحدده قانون اإلذن بإصدارها ،ويبطل قانون
اإلذن إذا ما وقع حل مجليس الربملان أو أحدهام.
● الفصل  : 46يختص القانون باإلضافة
إىل املواد املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى
من الدّستور بالتّرشيع يف امليادين اآلتية:
• الحقوق الفردية والجامعية املنصوص عليها يف
الباب األ ّول من هذا الدّستور؛
• تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها واملسطرة
الجنائية واملسطرة املدنية وإحداث أصناف جديدة
من املحاكم؛
• النّظام األسايس للقضاة؛
• النّظام األسايس للوظيفة العمومية؛
• الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني
والعسكريني؛
• النّظام االنتخايب ملجالس الجامعات املحلية؛
• نظام االلتزامات املدنية والتجارية؛
• إحداث املؤسسات العمومية؛
• تأميم املنشآت ونقلها من القطاع العام إىل القطاع
الخاص.
للربملان صالحية التصويت عىل قوانني تضع إطارا
لألهداف األساسية لنشاط الدّولة يف امليادين
االقتصاديةواالجتامعيةوالثقافية.
● الفصل  : 47إن املواد األخرى التي ال يشملها
اختصاص القانون يختص بها املجال التنظيمي.
● الفصل  : 48النصوص التّرشيعية من حيث الشكل
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ميكن تغيريها مبرسوم بعد موافقة املجلس الدّستوري
إذا كان مضمونها يدخل يف مجال من املجاالت
السلطة التنظيمية اختصاصها.
التي متارس فيها ّ
● الفصل  : 49ميكن اإلعالن عن حالة
الحصار ملدّة ثالثني يوما مبقتىض ظهري رشيف،
وال ميكن متديد أجل الثالثني يوما ّإل بالقانون.
● الفصل  : 50يصدر قانون املالية عن الربملان
بالتصويت طبق رشوط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت الربملان مرة واحدة عىل نفقات التجهيز
التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية ،وذلك عندما
يوافق عىل املخطط ،ويستمر مفعول املوافقة
تلقائيا عىل النفقات طوال مدّة املخطط،
وللحكومة وحدها الصالحية لتقديم مشاريع قوانني
ترمي إىل تغيري الربنامج املوافق عليه كام ذكر.
إذا مل يتم يف نهاية السنة املالية التصويت عىل قانون
املالية أو صدور األمر بتنفيذه بسبب إحالته إىل
املجلس الدّستوري تطبيقا للفصل  ،81فإن الحكومة
تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري املرافق
العمومية والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس
ما هو مقرتح بامليزانية املعروضة بقصد املوافقة.
ويسرتسل العمل يف هذه الحالة باستخالص
املداخيل طبقا للمقتضيات التّرشيعية والتنظيمية
الجارية عليها باستثناء املداخيل املقرتح إلغاؤها
يف مرشوع قانون املالية ،أما املداخيل التي
ينص املرشوع املذكور عىل تخفيض مقدارها
فتستخلص عىل أساس املقدار الجديد املقرتح.
● الفصل  : 51إن املقرتحات والتعديالت التي يتقدم

بها أعضاء الربملان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة
للقانون املايل إما إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل
إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

● الفصل  : 52للوزير األ ّول وألعضاء الربملان
عىل السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
توضع مشاريع القوانني مبكتب أحد مجليس الربملان.
● الفصل  : 53للحكومة أن تدفع بعدم القبول ّ
كل
السلطةالتّرشيعية.
اقرتاحأوتعديلاليدخليفاختصاص ّ
ّ
وكل خالف يف هذا الشأن يفصل فيه املجلس
الدّستوري يف ظرف مثانية أيام بطلب من
أحد مجليس الربملان أو من الحكومة.
● الفصل  : 54تحال املشاريع واالقرتاحات
ألجل النظر فيها عىل لجان يستمر عملها
خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.
● الفصل  : 55ميكن الحكومة أن تصدر خالل الفرتة
الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها
األمر يف كال املجلسني مراسيم قوانني يجب عرضها
بقصد املصادقة يف أثناء الدورة العادية التالية للربملان.
يودع مرشوع املرسوم بقانون مبكتب أحد املجلسني،
وتناقشه اللجان املعنية يف كليهام بالتتابع بغية التوصل
إىل قرار مشرتك يف شأنه ،وإذا مل يتأت االتفاق عىل
ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع املرشوع يبارش
بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من
أعضاء املجلسني تتوىل يف ظرف ثالثة أيام من عرض
املختصة.
األمر عليها اقرتاح قرار مشرتك عىل اللجان
ّ

ويعترب االتفاق املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من
هذا الفصل مرفوضا إذا مل تتمكن اللجنة الثنائية
املختلطة من اقرتاح قرار مشرتك داخل األجل
املرضوب لها أو إذا مل توافق اللجان الربملانية املعنية
عىل القرار املقرتح عليها داخل أجل أربعة أيام.
● الفصل  : 56يضع مكتب ّ
كل من مجليس الربملان
جدول أعامله ،ويتضمن هذا الجدول باألسبقية ووفق
الرتتيبالذيتحددهالحكومةمناقشةمشاريعالقوانني
التي تقدمها الحكومة واقرتاحات القوانني التي تقبلها.
تخصص باألسبقية جلسة يف ّ
كل أسبوع ألسئلة
أعضاء مجليس الربملان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تديل الحكومة بجوابها خالل
العرشين يوما التالية إلحالة السؤال إليها.
● الفصل  : 57ألعضاء مجليس الربملان
وللحكومة حق التعديل ،وللحكومة بعد افتتاح
املناقشة أن تعارض يف بحث ّ
كل تعديل مل
يعرض من قبل عىل اللجنة التي يعنيها األمر.
ويبت املجلس املعروض عليه النص بتصويت
واحد يف النص املتناقش فيه كله أو بعضه
إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع االقتصار عىل
التعديالت املقرتحة أو املقبولة من طرف الحكومة.
● الفصل  : 58يتداول مجلسا الربملان بالتتابع
يف ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون بغية التوصل إىل
اتفاقهام عىل نص واحد ،ويتداول املجلس املعروض
عليه األمر أوال يف نص مرشوع القانون املقدم من
الحكومة أو نص اقرتاح القانون املسجل يف جدول
أعامله ،ويتداول املجلس املحال إليه نص سبق
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أن صوت عليه املجلس اآلخر يف النص املحال إليه .ال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية ّإل
إذا مل يتأت إقرار مرشوع أو اقرتاح قانون بعد مناقشته بعد أن يرصح املجلس الدّستوري مبطابقتها للدستور.
مرتني يف كال املجلسني ،أو مرة واحدة يف ّ
كل منهام إذا
الباب الرابع
أعلنت الحكومة االستعجال ،يجوز للحكومة أن تعمل
الحكومة
عىل اجتامع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء املجلسني
●
يناط بها اقرتاح نص بشأن األحكام التي ما زالت محل الفصل:59تتألفالحكومةمنالوزيراأل ّولوالوزراء.
خالف ،وميكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقرتحه ● الفصل  : 60الحكومة مسؤولة أمام امللك وأمام
اللجنةالثنائيةاملختلطةعىلاملجلسنيإلقراره،واليجوز الربملان.
يف هذه الحالة قبول أي تعديل ّإل مبوافقة الحكومة .يتقدم الوزير األ ّول أمام ّ
كل من مجليس الربملان بعد
إذا مل تتمكن اللجنة الثنائية املختلطة من اقرتاح تعيني امللك ألعضاء الحكومة ويعرض الربنامج الذي
نص مشرتك أو إذا مل يقر املجلسان النص الذي يعتزمتطبيقه،ويجبأنيتضمنهذاالربنامجالخطوط
اقرتحته يجوز للحكومة أن تعرض عىل مجلس الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به يف
النّواب مرشوع أو اقرتاح القانون بعد أن تدخل مختلف مجاالت النشاط الوطني وباألخص يف ميادين
عليهام عند االقتضاء ما تتبناه من التعديالت املقرتحة السياسة االقتصادية واالجتامعية والثقافية والخارجية.
خالل املناقشة الربملانية ،ويف هذه الحالة ال ميكن يكون الربنامج املشار إليه أعاله موضوع مناقشة
مجلس النّواب أن يقر نهائيا النص املعروض عليه أمام كال املجلسني ويتلو مناقشته يف مجلس النّواب
ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم .تصويت يجب أن يقع وفق الرشوط املنصوص
يعترب أن مجلس النّواب قد وافق عىل النص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 75
املعروض عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه يف حالة ويرتتب عليه األثر املشار إليه يف الفقرة األخرية منه.
إقراره عمال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل ● .75الفصل:61تعملالحكومةعىلتنفيذالقواننيتحت
يتم إقرار القوانني التنظيمية والتعديالت املدخلة مسؤولية الوزير األول ،واإلدارة موضوعة رهن ترصفها.
عليها وفق الرشوط املشار إليها أعاله ،بيد أن املجلس ●الفصل:62للوزيراأل ّولحقالتقدممبشاريعالقوانني
الذي يعرض عليه أوال مرشوع أو اقرتاح قانون وال ميكنه أن يودع أي مرشوع قانون مبكتب أي من
تنظيمي ال ميكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه مجليس الربملان قبل املداولة يف شأنه باملجلس الوزاري.
السلطة التنظيمية.
ّإل بعد مرور عرشة أيام عىل تاريخ إيداعه لديه ● .الفصل  : 63ميارس الوزير األ ّول ّ
يجب أن يتم إقرار القوانني التنظيمية املتعلقة مبجلس تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير األ ّول
املستشارينباتفاقبنيمجليسالربملانعىلنصموحد .التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.
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● الفصل  : 64للوزير األ ّول الحق يف تفويض بعض
سلطه للوزراء.
● الفصل  : 65يتحمل الوزير األ ّول مسؤولية
تنسيق النشاطات الوزارية.
● الفصل  : 66تحال عىل املجلس الوزاري املسائل
اآلتية قبل البت فيها:
• القضايا التي تهم السياسة العا ّمة للدّولة؛
• اإلعالن عن حالة الحصار؛
• إشهار الحرب؛
• طلب الثقة من مجلس النّواب قصد مواصلة
الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
• مشاريع القوانني قبل إيداعها مبكتب أي من
مجليس الربملان؛
• املراسيم التنظيمية؛
• املراسيم املشار إليها يف الفصول  40و 41و45
و 55من هذا الدّستور؛
• مرشوع املخطط؛
• مرشوع مراجعة الدّستور.
الباب الخامس

عالقات السلط بعضها ببعض
العالقات بين الملك والبرلمان

●الفصل: 67للملكأنيطلبمنكالمجليسالربملان
أن يقرأ قراءة جديدة ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون.
● الفصل  : 68تطلب القراءة الجديدة بخطاب،
وال ميكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
● الفصل  : 69للملك أن يستفتي شعبه مبقتىض

ظهري رشيف يف شأن ّ
كل مرشوع أو اقرتاح قانون
بعد أن يكون املرشوع أو االقرتاح قد قرئ قراءة
جديدة ،ال ّلهم ّإل إذا كان نص املرشوع أو االقرتاح قد
أقر أو رفض يف ّ
كل من املجلسني بعد قراءته قراءة
جديدة بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم.
● الفصل  : 70نتائج االستفتاء تلزم الجميع.
● الفصل  : 71للملك بعد استشارة رئييس مجليس
الربملان ورئيس املجلس الدّستوري وتوجيه خطاب
لألمةأنيحلمجليسالربملانأوأحدهامبظهريرشيف.
● الفصل  : 72يقع انتخاب الربملان الجديد أو
املجلس الجديد يف ظرف ثالثة أشهر عىل األكرث
بعد تاريخ الحل.
ويف أثناء ذلك ميارس امللك ،باإلضافة إىل السلط
املخولة له مبقتىض هذا الدّستور ،السلط
التي يختص بها الربملان يف مجال التّرشيع.
● الفصل  : 73إذا وقع حل مجلس فال ميكن حل
املجلس الذي يليه ّإل بعد ميض سنة عىل انتخاب
املجلس الجديد.
● الفصل  : 74يقع إشهار الحرب بعد إحاطة
مجلس النّواب ومجلس املستشارين علام بذلك.

عالقات البرلمان بالحكومة

● الفصل  : 75بإمكان الوزير األ ّول أن
يربط لدى مجلس النّواب مواصلة الحكومة
مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن ترصيح
يفيض به الوزير األ ّول يف موضوع السياسة
العا ّمة أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه.
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وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النّواب.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة
عىل اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إىل استقالة الحكومة استقالة
جامعية.
● الفصل  : 76ميكن مجلس النّواب أن يعارض يف
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك باملوافقة
عىل ملتمس الرقابة،وال يقبلهذا امللتمس ّإل إذاوقعه
عىل األقل ربع األعضاء الذين يتألف منهم املجلس.
ال تصح املوافقة عىل ملتمس الرقابة من لدن
مجلس النّواب ّإل بتصويت األغلبية املطلقة
لألعضاء الذين يتألف منهم ،وال يقع التصويت
ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل استقالة
الحكومة استقالة جامعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النّواب عىل
ملتمس الرقابة فال يقبل بعد ذلك تقديم
أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
● الفصل  : 77ملجلس املستشارين أن يصوت
عىل ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو عىل ملتمس
رقابة ضدها.
ال يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبوال ّإل
إذا وقعه عىل األقل ثلث أعضاء مجلس املستشارين،
وال تتم املوافقة عليه ّإل باألغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم هذا املجلس ،وال يقع التصويت
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ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
يبعث رئيس مجلس املستشارين عىل الفور بنص
التنبيه إىل الوزير األول ،وتتاح لهذا األخري مهلة ستة
أيام ليعرض أمام مجلس املستشارين موقف الحكومة
من األسباب التي أدت إىل توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء الترصيح الحكومي نقاش ال يعقبه تصويت.
ال يكون ملتمس الرقابة مقبوال أمام مجلس
املستشارين ّإل إذا وقعه عىل األقل ثلث أعضائه،
وال تتم املوافقة عليه ّإل بأغلبية ثلثي األعضاء
الذين يتألف منهم ،وال يقع التصويت ّإل بعد
ميض ثالثة أيام كاملة عىل إيداع امللتمس.
تؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة إىل
استقالة الحكومة استقالة جامعية.
إذا وافق مجلس املستشارين عىل ملتمس رقابة فال
يقبلبعدذلكتقديمأيملتمسرقابةأمامهطيلةسنة.
الباب السادس

الدستوري
المجلس ّ

● الفصل  : 78يحدث مجلس دستوري.
● الفصل  : 79يتألف املجلس الدّستوري من
ستة أعضاء يعينهم امللك ملدّة تسع سنوات ،وستة
أعضاء يعني ثالثة منهم رئيس مجلس النّواب
وثالثة رئيس مجلس املستشارين لنفس املدّة بعد
استشارة الفرق ،ويتم ّ
كل ثالث سنوات تجديد
ثلث ّ
كل فئة من أعضاء املجلس الدّستوري.
يختار امللك رئيس املجلس الدّستوري من بني
األعضاء الذين يعينهم.

مهمة رئيس وأعضاء املجلس الدّستوري غري قابلة يرتتب عىل إحالة القوانني إىل املجلس
الدّستوري يف الحاالت املشار إليها أعاله وقف
للتجديد.
رسيان األجل املحدد إلصدار األمر بتنفيذها.
● الفصل  : 80يحدد قانون تنظيمي قواعد
تنظيم وسري املجلس الدّستوري واإلجراءات املتبعة ال يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدّستور.
ال تقبل قرارات املجلس الدّستوري أي
أمامه خصوصا ما يتعلق باآلجال املقررة لعرض
ّ
طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات
مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي ال يجوز الجمع بينها العا ّمة وجميع الجهات اإلدارية والقضائية.
وبني عضوية املجلس الدّستوري ،وطريقة إجراء
الباب السابع
التجديدين األولني لثلث أعضائه ،وإجراءات تعيني
القضاء
من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام
السلطة
مبهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدّة عضويتهم ● .الفصل  : 82القضاء مستقل عن ّ
السلطة التنفيذية.
● الفصل  : 81ميارس املجلس الدّستوري التّرشيعية وعن ّ
االختصاصات املسندة إليه بفصول الدّستور أو بأحكام ● الفصل  : 83تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك.
القوانني التنظيمية؛ ويفصل -باإلضافة إىل ذلك -يف ● الفصل  : 84يعني امللك القضاة بظهري
صحة انتخاب أعضاء الربملان وعمليات االستفتاء .رشيف باقرتاح من املجلس األعىل للقضاء.
تحال القوانني التنظيمية قبل إصدار األمر بتنفيذها ● ،الفصل  : 85ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون
والنّظام الداخيل ّ
لكل من مجليس الربملان قبل الرشوع يف ّإل مبقتىض القانون.
تطبيقهإىلاملجلسالدّستوريليبتيفمطابقتهاللدستور ● .الفصل  : 86يرأس امللك املجلس األعىل للقضاء
وللملك أو الوزير األ ّول أو رئيس مجلس ال ّنواب ويتألف هذا املجلس باإلضافة إىل رئيسه من:
أو رئيس مجلس املستشارين أو ربع أعضاء • وزير العدل نائبا للرئيس؛
مجلس ال ّنواب أو أعضاء مجلس املستشارين أن • الرئيس األ ّول للمجلس األعىل؛
يحيلوا القوانني قبل إصدار األمر بتنفيذها إىل • الوكيل العام للملك لدى املجلس األعىل؛
املجلس الدّستوري ليبت يف مطابقتها للدستور • .رئيس الغرفة األوىل يف املجلس األعىل؛
يبت املجلس الدّستوري يف الحاالت املنصوص • ممثلني اثنني لقضاة محاكم االستئناف ينتخبهم
عليها يف الفقرتني السابقتني خالل شهر ،هؤالء القضاة من بينهم؛
وتخفض هذه املدّة إىل مثانية أيام بطلب من • أربعة ممثلني لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم
الحكومة إذا كان األمر يدعو إىل التعجيل .هؤالء القضاة من بينهم.
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املستشارين أن يستشريوا املجلس االقتصادي
● الفصل  : 87يسهر املجلس األعىل للقضاء عىل
واالجتامعي يف جميع القضايا التي لها طابع
تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة فيام يرجع
اقتصادي واجتامعي.
لرتقيتهموتأديبهم.
يديل املجلس برأيه يف االتجاهات العا ّمة لالقتصاد
الوطنيوالتكوين.
الباب الثامن
●
الفصل  : 95يحدد قانون تنظيمي تركيب
المحكمة العليا
● الفصل  : 88أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عام املجلس االقتصادي واالجتامعي وتنظيمه وصالحياته
يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مامرستهم ملهامهم .وطريقة تسيريه.
● الفصل  : 89ميكن أن يوجه مجلسا الربملان
الباب العاشر
التهمة إليهم وأن يحالوا عىل املحكمة العليا.
المجلس األعلى للحسابات
● الفصل  : 90يجب أن يكون اقرتاح توجيه
االتهام موقعا عىل األقل من ربع أعضاء املجلس ● الفصل  : 96يتوىل املجلس األعىل للحسابات
الذي يقدم إليه أوال ،ويناقشه املجلسان بالتتابع ،وال مامرسة الرقابة العليا عىل تنفيذ القوانني املالية.
تتم املوافقة عليه ّإل بقرار يتفقان عليه عن طريق ويتحقق من سالمة العمليات املتعلقة مبداخيل
التصويت الرسي بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف ومرصوفات األجهزة الخاضعة لرقابته مبقتىض القانون،
منهم ّ
كل مجلس باستثناء األعضاء الذين يعهد ويقيمكيفيةقيامهابتدبريشؤونها،ويعاقبعنداالقتضاء
إليهم باملشاركة يف املتابعة أو التحقيق أو الحكم .عىل ّ
كل إخالل بالقواعد السارية عىل العمليات املذكورة.
● الفصل  : 91تتألف املحكمة العليا من أعضاء ينتخب ● الفصل  : 97يبذل املجلس األعىل للحسابات
نصفهممنبنيأعضاءمجلسال ّنوابونصفهماآلخرمنبني مساعدته للربملان وللحكومة يف امليادين التي
أعضاء مجلس املستشارين ويعني رئيسها بظهري رشيف .تدخل يف نطاق اختصاصاته مبقتىض القانون.
●الفصل: 92يحددقانونتنظيميعددأعضاءاملحكمة ويرفع إىل امللك بيانا عن جميع األعامل التي يقوم بها.
العليا وكيفية انتخابهم وكذا املسطرة التي يتعني اتباعها ● .الفصل  : 98تتوىل مجالس جهوية
للحسابات مراقبة حسابات الجامعات املحلية
وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبري شؤونها.
الباب التاسع
المجلس االقتصادي واالجتماعي ● الفصل  : 99اختصاصات املجلس
● الفصل  : 93يحدث مجلس اقتصادي واجتامعي .األعىل واملجالس الجهوية للحسابات وقواعد
● الفصل  : 94للحكومة وملجلس النّواب وملجلس تنظيمها وطريقة سريها تحدد بالقانون.
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الباب الحادي عشر

الجماعات المحلية

● الفصل  : 100الجامعات املحلية باململكة هي
الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات الحرضية
والقروية؛ وال ميكن إحداث أي جامعة محلية أخرى
ّإل بقانون.
● الفصل  : 101تنتخب الجامعات املحلية مجالس
تتكلف بتدبري شؤونها تدبريا دميقراطيا طبق رشوط
يحددها القانون.
يتوىل العامل تنفيذ قرارات مجالس العامالت
واألقاليم والجهات طبق رشوط يحددها القانون.
● الفصل  : 102ميثل العامل الدّولة يف العامالت
واألقاليم والجهات ،ويسهرون عىل تنفيذ
القوانني ،وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات
الحكومة كام أنهم مسؤولون ،لهذه الغاية ،عن
تدبري املصالح املحلية التابعة لإلدارات املركزية.

عليه ّإل بتصويت ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم
املجلس املعروض عليه االقرتاح ،ويحال االقرتاح
بعد ذلك إىل املجلس اآلخر وال تصح موافقته
عليه ّإل بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم.
● الفصل  : 105تعرض مشاريع واقرتاحات مراجعة
الدّستور مبقتىض ظهري عىل ّ
الشعب قصد االستفتاء.
تصري املراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء.
● الفصل : 106النّظام املليك للدّولة وكذلك النصوص
املتعلقة بالدّين اإلسالمي ال ميكن أن تتناولها املراجعة.
الباب الثالث عشر

خاصة
أحكام ّ

● الفصل  : 107إىل حني انتخاب مجليس الربملان
املنصوص عليهام يف هذا الدّستور يحتفظ مجلس
النّواب القائم حاليا بصالحياته ليقوم ،عىل وجه
الخصوص ،بإقرار القوانني الالزمة لتنصيب مجليس
الربملان الجديدين ،وذلك دون إخالل باألحكام
املنصوص عليها يف الفصل  27من هذا الدّستور.
● الفصل: 108إىلأنيتمتنصيباملجلسالدّستوري،
الباب الثاني عشر
حسب تركيبته املنصوص عليها يف هذا الدّستور،
الدستور
مراجعة ّ
● الفصل  : 103للملك وملجلس النّواب وملجلس ميارس املجلس الدّستوري القائم حاليا االختصاصات
املستشارين حق اتخاذ املبادرة قصد مراجعة الدّستور .املسندةإليهبأحكامالدّستوروالقواننيالتنظيمية.
للملك أن يستفتي شعبه مبارشة يف شأن
املرشوع الذي يستهدف به مراجعة الدّستور.
● الفصل  : 104إن اقرتاح مراجعة الدّستور
الذي يتقدم به عضو أو أكرث من أعضاء مجلس
النّواب أو مجلس املستشارين ال تصح املوافقة
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دستور المملكة المغربية
()2011
السادس تغيريه أو
بقي دستور َ 1996سا ِري املفعول إىل غاية  .2011إذ مل ير مح ّمد ّ
حتى تعديله بعد وصوله إىل العرش سنة  1999رغم اإلشارات والتلميحات املتناثرة
يف خطبه وحواراته ّ
ألن موازين القوى مل تكن تدعو إىل ذلك .ولنئ كانت األوضاع
االقتصادية واالجتامعية قد تغريت إىل ح ّد ما يف بداية األلفية الثالثة السيام االبتعاد
النسبي عن مامرسات العهد السابق ّ
فإن الوضع السيايس عرف نوعا من ال ّركود كانت
أهم مالمحه ته ُّرؤ املشهد الحزيب تدريجيا بعد إنهاء تجربة "التناوب الدميقراطي" سنة
ّ
للسلطة يقوم عىل ملكية تنفيذية
 .2002وهو ما سمح للعاهل بإرساء مفهوم جديد ّ
ذات صالحيات واسعة .برزت العديد من األصوات املعارضة لهذا امل ّد السلطوي الناعم
ّإل ّأن ّ
اللمباالة ّ
بالشأن العا ّم متم ّثلة يف العزوف وطغيان املطالب القطاعية كانت
سيدة املوقف .بقيت دار لقامن عىل حالها إىل حدود  2011عندما اندلعت مجموعة
من االنتفاضات الشعبية يف العديد من دول املنطقة أربكت حسابات وتحركات عقد
من الزمن .فابتداء من  20فرباير من هذه السنة ظهرت حركة احتجاجية يف شوارع
املغرب ولو عىل نطاق ضيق إذا ما قارناها بحاالت أخرى .كان ذلك كافيا لزعزعة
الوضع القائم .لكن هذه الحركة الغري متجانسة عجزت عن بلورة مطلب أسايس
الصفوف برسعة ويع ّبئ خارج األوساط ا ُملس ّيسة خصوصا الطبقة الوسطى
يوحد ّ
ّ
الوليدة وذلك بسبب عدة مشاكل بنيوية متشابكة ال يسمح هذا املقام ببسطها.
استغلت املؤسسة امللكية هذا الضعف السرتجاع املبادرة السياسية برسعة .ففي
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إطار ما أسميناه باالنفراج السلطوي أطلق مح ّمد السادس بطريقة أحادية مرشوع
أهم ركائزه تعديل الدّستور .مل توكل
"إصالح شامل" يوم  9مارس  2011كان من ّ
هذه املهمة إىل هيئة منتخبة أو ما يشاكلها بل إىل لجنة ملكية معينة .لذا حافظ
الدّستور املعروض عىل االستفتاء يوم  1يوليوز  2011عىل طابعه املمنوح مع ّأن بعض
املطالب القطاعية أخذت بعني االعتبار السيام ما يتعلق بالهوية وحقوق اإلنسان.48
رغم أن دستور  2011هو مثرة حراك دويل ووطني استثنايئ إال أ ّنه يعكس إىل ح ّد كبري
املرحلة الربزخية التي يعيشها املغرب منذ سنوات .إذ تحاول هذه الوثيقة التوفيق
بني مجموعة من املتناقضات .فهي من ناحية تعرتف بسيادة األ ّمة وتنادي باحرتام
السلط الخ .لكنها من ناحية أخرى تريد الحفاظ
حقوق اإلنسان وتؤكد عىل فصل ّ
عىل السلطات الواسعة التي تتمتع بها امللكية كـمكمن السيادة الحقيقي .وهذا
يعني باختصار أن النظام املغريب نظام ُمختلط فهو ليس ُسلطويا باملعنى التقليدي
النص
للكلمة كام أنه مازال بعيدا عن الدميقراطية مبعناها الغريب .والحاصل أن هذا ّ
يعرب عن حالة التوتر والرتدد بل نقل عدم الثقة (يف النفس ويف الغري) التي تسود
املعرتك االجتامعي املغريب نتيجة التحوالت العميقة التي يشهدها عىل أكرث من صعيد.
يضع دستور  2011املغرب إذن عىل مفرتق الطرق :الرتاجع أو املراوحة أو اإلصالح.
ولنئ كانت كل هذه االختيارات صعبة ومكلفة فإنها تتوقف بشكل كبري عىل
تطور موازين القوى عىل أرض الواقع وعىل املتغريات الدولية يف السنوات املقبلة.

 48أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة املصوتني بنعم عىل الدستور وصلت إىل .%98.49
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النص: 49

تصديـــر

إن اململكة املغربية ،وفاء الختيارها الذي ال
رجعة فيه ،يف بناء دولة دميقراطية يسودها الحق
والقانون ،تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة،
مرتكزاتها املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة،
وإرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع
باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ الفرص،
والعدالة االجتامعية ،ومقومات العيش الكريم،
يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.
اململكةاملغربيةدولةإسالميةذاتسيادةكاملة،متشبثة
بوحدتها الوطنية والرتابية ،وبصيانة تالحم مقومات
هويتهاالوطنية،املوحدةبانصهار ّ
كلمكوناتها،العربية
اإلسالمية ،واألمازيغية ،والصحراوية الحسانية ،والغنية
بروافدها األفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية.
كامأنالهويةاملغربيةتتميزبتب ّوءالدّيناإلسالميمكانة
الصدارة فيها ،وذلك يف ظل تشبث ّ
الشعب املغريب
بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار ،والتّفاهم
املتبادل بني الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لرضورة إدراج عملها يف إطار املنظامت
الدّولية ،فإن اململكة املغربية ،العضو العامل
النشيط يف هذه املنظامت ،تتعهد بالتزام ما
تقتضيه مواثيقها ،من مبادئ وحقوق وواجبات،
وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان ،كام هي متعارف
عليها عامليا .كام تؤكد عزمها عىل مواصلة
السالم واألمن يف العامل.
العمل للمحافظة عىل ّ
وتأسيسا عىل هذه القيم واملبادئ الثابتة ،وعىل إرادتها
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القوية يف ترسيخ روابط اإلخاء والصداقة والتعاون
والتضامن والرشاكة البناءة ،وتحقيق التقدم املشرتك،
فإن اململكة املغربية ،الدّولة املوحدة ،ذات السيادة
الكاملة ،املنتمية إىل املغرب الكبري ،تؤكد وتلتزم مبا ييل:
• العمل عىل بناء االتحاد املغاريب ،كخيار اسرتاتيجي.
• تعميق أوارص االنتامء إىل األ ّمة العربية واإلسالمية،
وتوطيد وشائج األخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة.
• تقوية عالقات التعاون والتضامن مع ّ
الشعوب
والبلداناألفريقية،والسياممعبلدانالساحلوالصحراء.
• تعزيز روابط التعاون والتقارب والرشاكة مع بلدان
الجوار األورو-متوسطي.
• توسيع وتنويع عالقات الصداقة ،واملبادالت
اإلنسانية واالقتصادية ،والعلمية والتقنية ،والثقافية
مع ّ
كل بلدان العامل.
• تقوية التعاونجنوب-جنوب.
• حامية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدّويل
اإلنساينوالنهوضبهام،واإلسهاميفتطويرهام،معمراعاة
الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء.
• حظر ومكافحة ّ
كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس
أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو
الجهويأوال ّلغةأواإلعاقةأوأيوضعشخيص،مهامكان.
• جعل االتفاقيات الدّولية ،كام صادق عليها
املغرب ،ويف نطاق أحكام الدّستور ،وقوانني اململكة،
وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نرشها ،عىل
التّرشيعات الوطنية ،والعمل عىل مالءمة هذه
التّرشيعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقةُ .يشكل
هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من هذا الدّستور.

الباب األول

أحكام عامة

● الفصل  : 1نظام الحكم باملغرب نظام ملكية
دستورية ،دميقراطية برملانية واجتامعية .يقوم النّظام
الدّستوري للمملكة عىل أساس فصل السلط ،وتوازنها
وتعاونها ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل
مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة.
تستند األ ّمة يف حياتها العا ّمة عىل ثوابت جامعة،
تتمثل يف الدّين اإلسالمي السمح ،والوحدة
الوطنية متعددة الروافد ،وامللكية الدّستورية،
واالختيار الدميقراطي .التنظيم الرتايب للمملكة
تنظيم ال مركزي ،يقوم عىل الجهوية املتقدمة.
●الفصل: 2السيادةلألمة،متارسهامبارشةباالستفتاء،
وبصفةغريمبارشةبواسطةممثليها.تختاراأل ّمةممثليها
يف املؤسسات املنتخبة باالقرتاع الحر والنزيه واملنتظم.
● الفصل  : 3اإلسالم دين الدّولة ،والدّولة تضمن
ّ
لكل واحد حرية مامرسة شؤونه الدّينية.
● الفصل  : 4علم اململكة هو اللواء األحمر الذي
تتوسطه نجمة خرضاء خامسية الفروع.
ّ
شعار اململكة :ال ّله ،الوطن ،امللك.
● الفصل  : 5تظل العربية ال ّلغة ال ّرسمية للدّولة.
وتعمل الدّولة عىل حاميتها وتطويرها ،وتنمية
استعاملها .تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدّولة،
باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ،ويف

مجاالت الحياة العا ّمة ذات األولوية ،وذلك ليك تتمكن
من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدّولة عىل صيانة الحسانية ،باعتبارها جزءا
ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة ،وعىل
حامية ال ّلهجات والتعبريات الثقافية املستعملة
يف املغرب ،وتسهر عىل انسجام السياسة اللغوية
والثقافية الوطنية ،وعىل تعلم وإتقان اللغات األجنبية
األكرث تداوال يف العامل ،باعتبارها وسائل للتواصل،
واالنخراط والتفاعل مع مجتمع املعرفة ،واالنفتاح
عىل مختلف الثقافات ،وعىل حضارة العرص.
ُيحدَث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية،
مهمته ،عىل وجه الخصوص ،حامية وتنمية اللغتني
العربية واألمازيغية ،ومختلف التعبريات الثقافية
املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معارصا.
ويضم ّ
كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت .ويحدد
قانون تنظيمي صالحياته وتركي َبته وكيفيات سريه.
● الفصل  : 6القانون هو أسمى تعبري عن إرادة
األ ّمة .والجميع ،أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني ،مبا
فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه ،وملزمون
باالمتثال له .تعمل السلطات العمومية عىل توفري
ّ
الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعيل لحرية
املواطناتواملواطنني،واملساواةبينهم،ومنمشاركتهم
يفالحياةالسياسيةواالقتصاديةوالثقافيةواالجتامعية.
تعترب دستورية القواعد القانونية ،وتراتبيتها ،ووجوب
نرشها ،مبادئ ملزمة .ليس للقانون أثر رجعي.
● الفصل  : 7تعمل األحزاب السياسية عىل تأطري
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املواطنات واملواطنني وتكوينهم السيايس ،وتعزيز
انخراطهم يف الحياة الوطنية ،ويف تدبري الشأن العام،
وتساهم يف التعبري عن إرادة النّاخبني ،واملشاركة يف
السلطة ،عىل أساس التعددية والتناوب،
مامرسة ّ
بالوسائلالدميقراطية،ويفنطاقاملؤسساتالدّستورية.
ُتؤسس األحزاب ُوتارس أنشطتها بحرية ،يف نطاق
احرتام الدّستور والقانون .نظام الحزب الوحيد نظام
غري مرشوع .ال يجوز أن تؤسس األحزاب السياسية عىل
أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ،وبصفة عا ّمة،
عىل أي أساس من التمييز أو املخالفة لحقوق اإلنسان.
وال يجوز أن يكون هدفها املساس بالدّين
اإلسالمي ،أو بالنّظام املليك ،أو املبادئ الدّستورية،
أو األسس الدميقراطية ،أو الوحدة الوطنية أو
الرتابية للمملكة .يجب أن يكون تنظيم األحزاب
السياسية وتسيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.
يحدد قانون تنظيمي ،يف إطار املبادئ املشار إليها يف
خاصة ،بتأسيس
هذا الفصل ،القواعد املتعلقة ،بصفة ّ
األحزاب السياسية ،وأنشطتها ومعايري تخويلها
الدعم املايل للدّولة ،وكذا كيفيات مراقبة متويلها.
● الفصل  : 8تساهم املنظامت النقابية ُ
لألجراء،
والغرفاملهنية،واملنظامتاملهنيةللمشغلني،يفالدفاع
عن الحقوق واملصالح االجتامعية واالقتصادية للفئات
التي متثلها ،ويف النهوض بها .ويتم تأسيسها ومامرسة
أنشطتها بحرية ،يف نطاق احرتام الدّستور والقانون.
يجبأنتكونهياكلهذهاملنظامتوتسيريهامطابقة
للمبادئ الدميقراطية .تعمل السلطات العمومية عىل
تشجيع املفاوضة الجامعية ،وعىل إبرام اتفاقيات
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الشغل الجامعية ،وفق الرشوط التي ينص عليها
خاصة ،القواعد املتعلقة
القانون .يحدد القانون ،بصفة ّ
بتأسيس املنظامت النقابية وأنشطتها ،وكذا معايري
تخويلها الدعم املايل للدّولة ،وكيفيات مراقبة متويلها.
● الفصل  : 9ال ميكن حل األحزاب السياسية
واملنظامت النقابية أو توقيفها من لدن
السلطات العموميةّ ،إل مبقتىض مقرر قضايئ.
● الفصل  : 10يضمن الدّستور للمعارضة
الربملانية مكانة تخولها حقوقا ،من شأنها
متكينها من النهوض مبهامها ،عىل الوجه
األكمل ،يف العمل الربملاين والحياة السياسية.
خاصة ،للمعارضة الحقوق
ويضمن الدّستور ،بصفة ّ
التالية:
• حرية الرأي والتعبري واالجتامع.
• حيزا زمنيا يف وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع
متثيليتها.
• االستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات
القانون.
•املشاركةالفعليةيفمسطرةالتّرشيع،السيامعنطريق
تسجيلمقرتحاتقواننيبجدولأعاملمجليسالربملان.
• املشاركة الفعلية يف مراقبة العمل الحكومي ،ال
سيام عن طريق ملتمس الرقابة ،ومساءلة الحكومة،
واألسئلة الشفوية املوجهة للحكومة ،واللجان النيابية
لتقيصالحقائق.
• املساهمة يف اقرتاح املرتشحني ويف انتخاب أعضاء
املحكمةالدّستورية.
• متثيلية مالمئة يف األنشطة الداخلية ملجليس الربملان.

• رئاسة اللجنة املكلفة بالتّرشيع مبجلس النّواب.
• التوفر عىل وسائل مالمئة للنهوض مبهامها املؤسسية.
• املساهمة الفاعلة يف الدبلوماسية الربملانية ،للدفاع
عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
• املساهمة يف تأطري ومتثيل املواطنات
واملواطنني ،من خالل األحزاب املكونة لها،
طبقا ألحكام الفصل  7من هذا الدّستور.
السلطة عن طريق التناوب الدميقراطي،
• مامرسة ّ
محليا وجهويا ووطنيا ،يف نطاق أحكام الدّستور.
يجب عىل فرق املعارضة املساهمة يف العمل
الربملاين بكيفية فعالة وبناءة .تحدد كيفيات
مامرسة فرق املعارضة لهذه الحقوق ،حسب
الحالة ،مبوجب قوانني تنظيمية أو قوانني أو مبقتىض
النّظام الداخيل ّ
لكل مجلس من مجليس الربملان.
● الفصل  : 11االنتخابات الحرة والنزيهة
والشفافة هي أساس مرشوعية التمثيل
الدميقراطي .السلطات العمومية ملزمة بالحياد
التام إزاء املرتشحني ،وبعدم التمييز بينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن االستفادة ،عىل
نحو منصف ،من وسائل اإلعالم العمومية ،واملامرسة
الكاملة للحريات والحقوق األساسية ،املرتبطة
بالحمالت االنتخابية ،وبعمليات التصويت .وتسهر
املختصة بتنظيم االنتخابات عىل تطبيقها.
السلطات
ّ
يحدد القانون رشوط وكيفيات املالحظة املستقلة
واملحايدة لالنتخابات ،طبقا للمعايري املتعارف
عليها دولياّ .
كل شخص خالف املقتضيات والقواعد
املتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات

االنتخابية ،يعاقب عىل ذلك مبقتىض القانون .تتخذ
السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض
مبشاركة املواطنات واملواطنني يف االنتخابات.
● الفصل ُ : 12تؤسس جمعيات املجتمع املدين
واملنظامت غري الحكومية ومتارس أنشطتها بحرية،
يف نطاق احرتام الدّستور والقانون .ال ميكن حل
هذه الجمعيات واملنظامت أو توقيفها من لدن
السلطات العموميةّ ،إل مبقتىض مقرر قضايئ.
تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام،
واملنظامت غري الحكومية ،يف إطار الدميقراطية
التشاركية ،يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات
املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا يف تفعيلها
وتقييمها .وعىل هذه املؤسسات والسلطات تنظيم
هذه املشاركة ،طبق رشوط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات واملنظامت غري
الحكومية وتسيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.
● الفصل  : 13تعمل السلطات العمومية عىل
إحداث هيئات للتشاور ،قصد إرشاك مختلف
الفاعلني االجتامعيني ،يف إعداد السياسات
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
● الفصل  : 14للمواطنات واملواطنني ،ضمن
رشوط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي،
الحق يف تقديم ملتمسات يف مجال التّرشيع.
● الفصل  : 15للمواطنات واملواطنني الحق يف
تقديم عرائض إىل السلطات العمومية .ويحدد
قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسة هذا الحق.
● الفصل  : 16تعمل اململكة املغربية عىل
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حامية الحقوق واملصالح املرشوعة للمواطنات
واملواطنني املغاربة املقيمني يف الخارج ،يف إطار
احرتام القانون الدّويل والقوانني الجاري بها العمل
يف بلدان االستقبال .كام تحرص عىل الحفاظ عىل
الوشائج اإلنسانية معهم ،وال سيام الثقافية منها،
وتعمل عىل تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدّولة عىل تقوية مساهمتهم يف تنمية
وطنهم املغرب ،وكذا عىل متتني أوارص الصداقة
والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان
املقيمني بها أو التي يعتربون من مواطنيها.
● الفصل  : 17يتمتع املغاربة املقيمون يف الخارج
بحقوق املواطنة كاملة ،مبا فيها حق التصويت
والرتشيح يف االنتخابات .وميكنهم تقديم ترشيحاتهم
لالنتخابات عىل مستوى اللوائح والدوائر االنتخابية،
املحلية والجهوية والوطنية .ويحدد القانون املعايري
الخاصة باألهلية لالنتخاب وحاالت التنايف .كام
ّ
يحدد رشوط وكيفيات املامرسة الفعلية لحق
التصويت وحق الرتشيح ،انطالقا من بلدان اإلقامة.
● الفصل  : 18تعمل السلطات العمومية عىل
ضامن أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة املقيمني
يف الخارج ،يف املؤسسات االستشارية ،وهيئات
الحكامة الجيدة ،التي يحدثها الدّستور أو القانون.
الباب الثاني

الحريات والحقوق األساسية

● الفصل  : 19يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة،
بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية
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واالجتامعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا الباب
من الدّستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات
واملواثيق الدّولية ،كام صادق عليها املغربّ ،
وكل ذلك
يف نطاق أحكام الدّستور وثوابت اململكة وقوانينها.
تسعى الدّولة إىل تحقيق مبدإ املناصفة بني
الرجال والنساء .و ُتحدث لهذه الغاية ،هيئة
ّ
كل أشكال التمييز.
للمناصفة ومكافحة
● الفصل  : 20الحق يف الحياة هو أول
الحقوق ّ
لكل إنسان .ويحمي القانون هذا الحق.
● الفصل ّ : 21
لكل فرد الحق يف سالمة شخصه
وأقربائه ،وحامية ممتلكاته .تضمن السلطات العمومية
سالمة الس ّكان ،وسالمة الرتاب الوطني ،يف إطار
احرتام الحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع.
بالسالمة الجسدية أو
● الفصل  : 22ال يجوز املس ّ
املعنوية ألي شخص ،يف أي ظرف ،ومن قبل أي جهة
خاصة أو عا ّمة .ال يجوز ألحد أن يعامل الغري،
كانتّ ،
تحت أي ذريعة ،معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
أو ّ
حاطة بالكرامة اإلنسانية .مامرسة التعذيب بكافة
أشكاله ،ومن قبل أي أحد ،جرمية يعاقب عليها القانون.
● الفصل  : 23ال يجوز إلقاء القبض عىل أي
شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانتهّ ،إل يف
الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون.
االعتقال التعسفي أو الرسي واالختفاء القرسي ،من
أخطر الجرائم ،وتعرض مقرتفيها ألقىس العقوبات.
يجب إخبار ّ
كل شخص تم اعتقاله ،عىل الفور
وبكيفية يفهمها ،بدواعي اعتقاله وبحقوقه ،ومن
بينها حقه يف التزام الصمت .ويحق له االستفادة،

يف أقرب وقت ممكن ،من مساعدة قانونية،
ومن إمكانية االتصال بأقربائه ،طبقا للقانون.
قرينة الرباءة والحق يف محاكمة عادلة مضمونان.
يتمتع ّ
كل شخص معتقل بحقوق أساسية ،وبظروف
اعتقال إنسانية .وميكنه أن يستفيد من برامج للتكوين
وإعادة اإلدماجُ .ي َ
حظر ّ
كل تحريض عىل العنرصية أو
الكراهية أو العنفُ .يعاقب القانون عىل جرمية اإلبادة
وغريها من الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب،
وكافةاالنتهاكاتالجسيمةواملمنهجةلحقوقاإلنسان.
● الفصل ّ : 24
لكل شخص الحق يف حامية
الخاصة .ال تنتهك حرمة املنزل .وال ميكن
حياته
ّ
القيام بأي تفتيش ّإل وفق الرشوط واإلجراءات
التي ينص عليها القانون .ال تنتهك رسية االتصاالت
الشخصية ،كيفام كان شكلها .وال ميكن الرتخيص
باالطالع عىل مضمونها أو نرشها ،كال أو بعضا،
أو باستعاملها ضد أي كانّ ،إل بأمر قضايئ ،ووفق
الرشوط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
حريةالتنقلعربالرتابالوطنيواالستقرارفيه،والخروج
منه ،والعودة إليه ،مضمونة للجميع وفق القانون.
● الفصل  : 25حرية الفكر والرأي والتعبري مكفولة
ّ
بكل أشكالها .حرية اإلبداع والنّرش والعرض يف مجاالت
األدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.
● الفصل  : 26تدعم السلطات العمومية
بالوسائل املالمئة ،تنمية اإلبداع الثقايف والفني،
والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة .كام
تسعى لتطوير تلك املجاالت وتنظيمها ،بكيفية
مستقلة ،وعىل أسس دميقراطية ومهنية مضبوطة.

● الفصل  : 27للمواطنات واملواطنني حق الحصول
عىل املعلومات ،املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية،
واملؤسساتاملنتخبة،والهيئاتاملكلفةمبهاماملرفقالعام.
ال ميكن تقييد الحق يف املعلومة ّإل مبقتىض القانون،
بهدف حامية ّ
كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية
الخاصة لألفراد،
أمن الدّولة الداخيل والخارجي ،والحياة ّ
وكذا الوقاية من املس بالحريات والحقوق األساسية
املنصوص عليها يف هذا الدّستور ،وحامية مصادر
املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة.
● الفصل  : 28حرية الصحافة مضمونة ،وال
ميكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق يف التعبري ،ونرش األخبار واألفكار واآلراء،
ّ
بكل حرية ،ومن غري قيد ،عدا ما ينص عليه القانون
رصاحة .تشجع السلطات العمومية عىل تنظيم قطاع
الصحافة ،بكيفية مستقلة ،وعىل أسس دميقراطية،
وعىل وضع القواعد القانونية واألخالقية املتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية
ومراقبتها .ويضمن االستفادة من هذه الوسائل،
مع احرتام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية
للمجتمع املغريب .وتسهر الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي عىل احرتام هذه التعددية،
وفق أحكام الفصل  165من هذا الدّستور.
● الفصل  : 29حريات االجتامع والتجمهر
والتظاهر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ،واالنتامء
النقايب والسيايس مضمونة .ويحدد القانون رشوط
مامرسة هذه الحريات .حق اإلرضاب مضمون.
ويحدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسته.
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● الفصل ّ : 30
لكل مواطنة ومواطن ،الحق يف
التصويت ،ويف الرتشح لالنتخابات ،رشط بلوغ سن
الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية.
وينص القانون عىل مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ
الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية.
التصويت حق شخيص وواجب وطني .يتمتع األجانب
بالحريات األساسية املعرتف بها للمواطنات واملواطنني
املغاربة ،وفق القانون .وميكن لألجانب املقيمني
باملغرباملشاركةيفاالنتخاباتاملحلية،مبقتىضالقانون
أو تطبيقا التفاقيات دولية أو مامرسات املعاملة باملثل.
يحدد القانون رشوط تسليم األشخاص املتا َبعني أو
املدانني لدول أجنبية ،وكذا رشوط منح حق اللجوء.
● الفصل  : 31تعمل الدّولة واملؤسسات
العمومية والجامعات الرتابية ،عىل تعبئة ّ
كل
الوسائل املتاحة ،لتيسري أسباب استفادة املواطنات
واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من الحق يف:
• العالج والعناية الصحية.
• الحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن
التعاضدي أو املنظم من لدن الدّولة.
• الحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذيجودة.
• التنشئة عىل التشبث بالهوية املغربية ،والثوابت
الوطنيةالراسخة.
• التكوين املهني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية.
• السكن الالئق.
• الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف
البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت.
• ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق.
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• الحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة.
• التنمية املستدامة.
● الفصل  : 32األرسة القامئة عىل عالقة
الزواج ّ
الشعي هي الخلية األساسية للمجتمع.
تعمل الدّولة عىل ضامن الحامية الحقوقية
واالجتامعية واالقتصادية لألرسة ،مبقتىض القانون،
مبا يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها.
تسعى الدّولة لتوفري الحامية القانونية ،واالعتبار
االجتامعي واملعنوي لجميع األطفال ،بكيفية
متساوية ،برصف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم األسايس حق للطفل وواجب عىل األرسة
والدّولة .يحدث مجلس استشاري لألرسة والطفولة.
● الفصل  : 33عىل السلطات العمومية
اتخاذ التدابري املالمئة لتحقيق ما ييل:
• توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد.
• مساعدة الشباب عىل االندماج يف الحياة النشيطة
والجمعوية ،وتقديم املساعدة ألولئك الذين تعرتضهم
صعوبة يف التكيف املدريس أو االجتامعي أو املهني.
• تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا،
والفن والرياضة واألنشطة الرتفيهية ،مع توفري
ّ
الظروف املواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واإلبداعية يف
ّ
كل هذه املجاالت.
• ُيحدث مجلس استشاري للشباب والعمل
الجمعوي ،من أجل تحقيق هذه األهداف.
● الفصل  : 34تقوم السلطات العمومية بوضع
وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات

يعاقب القانون عىل الشطط يف استغالل مواقع
النفوذ واالمتياز ،ووضعيات االحتكار والهيمنة،
وباقي املامرسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة
واملرشوعة يف العالقات االقتصادية .تحدث هيئة
وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
● الفصل  : 37عىل جميع املواطنات واملواطنني
احرتام الدّستور والتقيد بالقانون .ويتعني عليهم
مامرسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدّستور
بروح املسؤولية واملواطنة امللتزمة ،التي تتالزم
فيها مامرسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
●الفصلُ :38يساهم ّ
كلاملواطناتواملواطننييفالدفاع
عن الوطن ووحدته الرتابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
● الفصل  : 39عىل الجميع أن يتحمل،
ّ
كل عىل قدر استطاعته ،التكاليف العمومية،
التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها ،وفق
اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 40عىل الجميع أن يتحمل ،بصفة
تضامنية ،وبشكل يتناسب مع الوسائل التي
يتوفرون عليها ،التكاليف التي تتطلبها تنمية
البالد ،وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن
اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البالد.

الخاصة .ولهذا الغرض ،تسهر
من ذوي االحتياجات ّ
خصوصا عىل ما ييل:
• معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات،
ولألطفال واألشخاص املسنني والوقاية منها.
• إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة
جسدية ،أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجهم يف
الحياة االجتامعية واملدنية ،وتيسري متتعهم بالحقوق
والحريات املعرتف بها للجميع.
● الفصل  : 35يضمن القانون حق امللكية.
وميكن الحد من نطاقها ومامرستها مبوجب القانون،
إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتامعية للبالد .وال ميكن نزع امللكية ّإل يف
الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدّولة حرية املبادرة واملقاولة ،والتنافس الحر.
كام تعمل عىل تحقيق تنمية برشية مستدامة ،من
شأنها تعزيز العدالة االجتامعية ،والحفاظ عىل الرثوات
الطبيعية الوطنية ،وعىل حقوق األجيال القادمة.
تسهر الدّولة عىل ضامن تكافؤ الفرص للجميع،
الخاصة للفئات االجتامعية األقل حظا.
والرعاية
ّ
● الفصل  : 36يعاقب القانون عىل املخالفات
املتعلقة بحاالت تنازع املصالح ،وعىل استغالل
الترسيبات املخلة بالتنافس النزيهّ ،
وكل مخالفة
الباب الثالث
ذات طابع مايل .عىل السلطات العمومية الوقاية،
طبقا للقانون ،من ّ
الملكية
كل أشكال االنحراف املرتبطة
بنشاط اإلدارات والهيئات العمومية ،وباستعامل ● الفصل  : 41امللك ،أمري املؤمنني وحامي حمى
األموال املوجودة تحت ترصفها ،وبإبرام الصفقات امللة والدّين ،والضامن لحرية مامرسة ّ
الشؤون الدّينية.
العمومية وتدبريها ،والزجر عن هذه االنحرافات .يرأس امللك ،أمري املؤمنني ،املجلس العلمي األعىل ،الذي
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يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه .ويعترب املجلس
الجهة الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تعتمد
رسميا ،يف شأن املسائل املحالة إليه ،استنادا إىل مبادئ
وأحكام الدّين اإلسالمي الحنيف ،ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات املجلس وتأليفه وكيفيات
سريه بظهري .ميارس امللك الصالحيات الدّينية
املتعلقة بإمارة املؤمنني ،واملخولة له حرصيا،
مبقتىض هذا الفصل ،بواسطة ظهائر.
● الفصل  : 42امللك رئيس الدّولة ،وممثلها
األسمى ،ورمز وحدة األ ّمة ،وضامن دوام الدّولة
واستمرارها ،والحكم األسمى بني مؤسساتها ،يسهر
عىل احرتام الدّستور ،وحسن سري املؤسسات
الدّستورية ،وعىل صيانة االختيار الدميقراطي،
وحقوق وحريات املواطنني واملواطنات والجامعات،
وعىل احرتام التعهدات الدّولية للمملكة.
امللك هو ضامن استقالل البالد وحوزة اململكة يف
دائرة حدودها الحقة .ميارس امللك هذه املهام،
مبقتىض ظهائر ،من خالل السلطات املخولة له
رصاحة بنص الدّستورُ .توقع الظهائر بالعطف
من قبل رئيس الحكومة ،ما عدا تلك املنصوص
عليها يف الفصول  41و( 44الفقرة الثانية)
و( 47الفقرتان األوىل والسادسة) و 51و57
و 59و( 130الفقرتان األوىل والرابعة) و.174
● الفصل  : 43إن عرش املغرب وحقوقه
الدّستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
من ذرية جاللة امللك مح ّمد السادس ،ثم إىل ابنه
األكرب سنا وهكذا ما تعاقبوا ،ما عدا إذا عني امللك
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قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد
األكرب سنا ،فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امللك،
فا ُمللك ينتقل إىل أقرب أقربائه من جهة الذكور،
ثم إىل ابنه طبق الرتتيب والرشوط السابقة الذكر.
● الفصل  : 44يعترب امللك غري بالغ سن الرشد قبل
نهاية السنة الثامنة عرشة من عمره ،وإىل أن يبلغ سن
الرشد ،ميارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش
وحقوقه الدّستورية ،باستثناء ما يتعلق منها مبراجعة
الدّستور .ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية
بجانبامللكحتّىيدركمتامالسنةالعرشينمنعمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس املحكمة الدّستورية،
ويرتكب ،باإلضافة إىل رئيسه ،من رئيس الحكومة،
ورئيس مجلس النّواب ،ورئيس مجلس املستشارين،
والرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة
القضائية ،واألمني العام للمجلس العلمي األعىل،
وعرش شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.
قواعد سري مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
● الفصل  : 45للملك قامئة مدنية.
● الفصل  : 46شخص امللك ال تنتهك حرمته،
وللملك واجب التوقري واالحرتام.
● الفصل  : 47يعني امللك رئيس الحكومة من
الحزب السيايس الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس
النّواب ،وعىل أساس نتائجها .ويعني أعضاء الحكومة
باقرتاح من رئيسها.
للملك ،مببادرة منه ،بعد استشارة رئيس الحكومة،
أن يعفي عضوا أو أكرث من أعضاء الحكومة من
مهامهم .ولرئيس الحكومة أن يطلب من امللك إعفاء

عضو أو أكرث ،من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة
أن يطلب من امللك إعفاء عضو أو أكرث ،من أعضاء
الحكومة ،بناء عىل استقالتهم الفردية أو الجامعية.
يرتتب عىل استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة
بكاملها من لدن امللك .تواصل الحكومة املنتهية
مهامها ترصيف األمور الجارية إىل غاية تشكيل
الحكومةالجديدة.
● الفصل  : 48يرأس امللك املجلس الوزاري،
الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء .ينعقد
املجلس الوزاري مببادرة من امللك ،أو بطلب من
رئيس الحكومة .للملك أن يفوض لرئيس الحكومة،
بناء عىل جدول أعامل محدد ،رئاسة مجلس وزاري.
● الفصل  : 49يتداول املجلس الوزاري يف القضايا
والنصوصالتالية:
• التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدّولة.
• مشاريع مراجعة الدّستور.
• مشاريع القوانني التنظيمية.
• التوجهات العا ّمة ملرشوع قانون املالية.
• مشاريع القوانني-اإلطار املشار إليها يف الفصل 71
(الفقرة الثانية) من هذا الدّستور.
• مرشوع قانون العفو العام.
• مشاريع النصوص املتعلقة باملجال العسكري.
• إعالن حالة الحصار.
• إشهار الحرب.
• مرشوع املرسوم املشار إليه يف الفصل  104من
هذا الدّستور.
• التعيني باقرتاح من رئيس الحكومة ،ومببادرة من

الوزير املعني ،يف الوظائف املدنية التالية :وايل بنك
املغرب ،والسفراء والوالة والعامل ،واملسؤولني عن
اإلدارات املكلفة باألمن الداخيل ،واملسؤولني عن
املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية .وتحدد
بقانون تنظيمي الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت
االسرتاتيجية.
● الفصل  : 50يصدر امللك األمر بتنفيذ القانون
خالل الثالثني يوما التالية إلحالته إىل الحكومة
بعد متام املوافقة عليه .ينرش القانون الذي صدر
األمر بتنفيذه ،بالجريدة ال ّرسمية للمملكة ،خالل
أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهري إصداره.
● الفصل  : 51للملك حق حل مجليس
الربملان أو أحدهام بظهري ،طبق الرشوط
املبينة يف الفصول  96و 97و .98
● الفصل  : 52للملك أن يخاطب األ ّمة والربملان،
ويتىل خطابه أمام كال املجلسني ،وال ميكن أن
يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهام.
● الفصل  : 53امللك هو القائد األعىل للقوات
املسلحة امللكية .وله حق التعيني يف الوظائف
العسكرية ،كام له أن يفوض لغريه مامرسة هذا الحق.
● الفصل ُ : 54يحدث مجلس أعىل لألمن،
بصفته هيئة للتشاور بشأن اسرتاتيجيات األمن
الداخيل والخارجي للبالد ،وتدبري حاالت األزمات،
والسهر أيضا عىل مأسسة ضوابط الحكامة
األمنية الجيدة .يرأس امللك هذا املجلس ،وله أن
يفوض لرئيس الحكومة صالحية رئاسة اجتامع
لهذا املجلس ،عىل أساس جدول أعامل محدد.
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● الفصل  : 56يرأس امللك املجلس األعىل للسلطة
القضائية.
● الفصل  : 57يوافق امللك بظهري عىل تعيني
القضاة من قبل املجلس األعىل للسلطة القضائية.
● الفصل  : 58ميارس امللك حق العفو.
● الفصل  : 59إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
مهددة ،أو وقع من األحداث ما يعرقل السري العادي
للمؤسسات الدّستورية ،أمكن للملك أن ُيعلن حالة
االستثناء بظهري ،بعد استشارة ّ
كل من رئيس الحكومة،
ورئيس مجلس النّواب ،ورئيس مجلس املستشارين،
ورئيس املحكمة الدّستورية ،وتوجيه خطاب إىل األ ّمة.
و ُيخول امللك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي
يفرضهاالدفاععنالوحدةالرتابية،ويقتضيهاالرجوع،يف
أقرب اآلجال ،إىل السري العادي للمؤسسات الدّستورية.
ال يحل الربملان أثناء مامرسة السلطات االستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق األساسية املنصوص
عليها يف هذا الدّستور مضمونةُ .ترفع حالة
االستثناء مبجرد انتفاء األسباب التي دعت إليها،
وباتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة إلعالنها.

يضم املجلس األعىل لألمن يف تركيبته ،عالوة عىل
رئيس الحكومة ،ورئيس مجلس النّواب ،ورئيس
مجلس املستشارين ،والرئيس املنتدب للمجلس
األعىل للسلطة القضائية ،الوزراء املكلفني بالداخلية،
و ّ
الشؤون الخارجية ،والعدل ،وإدارة الدفاع الوطني،
وكذا املسؤولني عن اإلدارات األمنية ،وضباط
سامني بالقوات املسلحة امللكيةّ ،
وكل شخصية
أخرى ُيعترب حضورها مفيدا ألشغال املجلس.
ويحدد نظام داخيل للمجلس قواعد تنظيمه وتسيريه.
● الفصل  : 55يعتمد امللك السفراء لدى
الدّول األجنبية واملنظامت الدّولية ،ولديه
ُيعتمد السفراء ،وممثلو املنظامت الدّولية.
يوقع امللك عىل املعاهدات ويصادق عليها ،غري
أ ّنه ال يصادق عىل معاهدات السلم أو االتحاد ،أو
التي تهم رسم الحدود ،ومعاهدات التجارة ،أو
تلك التي ترتتب عليها تكاليف تلزم مالية الدّولة،
أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابري ترشيعية ،أو
تتعلق بحقوق وحريات املواطنات واملواطنني،
الخاصةّ ،إل بعد املوافقة عليها بقانون.
العا ّمة أو
ّ
للملك أن يعرض عىل الربملان ّ
كل معاهدة
الباب الرابع
أو اتفاقية أخرى قبل املصادقة عليها.
السلطة التشريعية
إذا رصحت املحكمة الدّستورية ،إثر إحالة امللك ،أو
تنظيم البرلمان
رئيس الحكومة ،أو رئيس مجلس النّواب ،أو رئيس
مجلس املستشارين ،أو سدس أعضاء املجلس األول ● ،الفصل  : 60يتكون الربملان من مجلسني،
أو ربع أعضاء املجلس الثاين ،األمر إليها ،أن التزاما مجلس النّواب ومجلس املستشارين ،ويستمد
دوليا يتضمن بندا يخالف الدّستور ،فإن املصادقة أعضاؤه نيابتهم من األ ّمة ،وحقهم يف التصويت حق
عىل هذا االلتزام ال تقع ّإل بعد مراجعة الدّستور .شخيص ال ميكن تفويضه .املعارضة مكون أسايس يف
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املجلسني ،وتشارك يف وظيفتي التّرشيع واملراقبة،
خاصة يف هذا الباب.
طبقا ملا هو منصوص عليه ّ
● الفصل  : 61يجرد من صفة عضو يف أحد
املجلسنيّ ،
كل من تخىل عن انتامئه السيايس
الذي ترشح باسمه لالنتخابات ،أو عن الفريق
أو املجموعة الربملانية التي ينتمي إليها .وترصح
املحكمة الدّستورية بشغور املقعد ،بناء عىل إحالة
من رئيس املجلس الذي يعنيه األمر ،وذلك وفق
أحكام النّظام الداخيل للمجلس املعني ،الذي يحدد
أيضا آجال ومسطرة اإلحالة عىل املحكمة الدّستورية.
● الفصل  : 62ينتخب أعضاء مجلس النّواب
باالقرتاع العام املبارش ملدّة خمس سنوات ،وتنتهي
عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة
الخامسة التي تيل انتخاب املجلس .يبني قانون
تنظيمي عدد أعضاء مجلس النّواب ،ونظام
انتخابهم ،ومبادئ التّقسيم االنتخايب ،ورشوط
القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنايف ،وقواعد الحد من
الجمع بني االنتدابات ،ونظام املنازعات االنتخابية.
ُينتخب رئيس مجلس النّواب وأعضاء املكتب،
ورؤساء اللجان الدامئة ومكاتبها ،يف مستهل
الفرتة النيابية ،ثم يف سنتها الثالثة عند دورة
أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورةُ .ينتخب أعضاء
املكتب عىل أساس التمثيل النسبي ّ
لكل فريق.
● الفصل  : 63يتكون مجلس املستشارين
من  90عضوا عىل األقل ،و 120عضوا عىل
األكرث ،ينتخبون باالقرتاع العام غري املبارش،
ملدّة ست سنوات ،عىل أساس التوزيع التايل:

• ثالثة أخامس األعضاء ميثلون جامعات الرتابية،
يتوزعون بني جهات اململكة بالتناسب مع عدد
س ّكانها ،ومع مراعاة اإلنصاف بني الجهات.
ينتخب املجلس الجهوي عىل مستوى ّ
كل جهة،
من بني أعضائه ،الثلث املخصص للجهة من هذا
العدد .وينتخب الثلثان املتبقيان من قبل هيئة
ناخبة تتكون عىل مستوى الجهة ،من أعضاء
املجالس الجامعية ومجالس العامالت واألقاليم.
• خمسان من األعضاء تنتخبهم ،يف ّ
كل جهة،
هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني يف الغرف
املهنية ،ويف املنظامت املهنية للمشغلني األكرث
متثيلية ،وأعضاء تنتخبهم عىل الصعيد الوطني،
هيئة ناخبة مكونة من ممثيل املأجورين.
ويبني قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس املستشارين،
ونظام انتخابهم ،وعدد األعضاء الذين تنتخبهم ّ
كل
هيئة ناخبة ،وتوزيع املقاعد عىل الجهات ،ورشوط
القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنايف ،وقواعد الحد من
الجمع بني االنتدابات ،ونظام املنازعات االنتخابية.
ُينتخب رئيس مجلس املستشارين وأعضاء
املكتب ،ورؤساء اللجان الدامئة ومكاتبها ،يف
مستهل الفرتة النيابية ،ثم عند انتهاء منتصف
الوالية التّرشيعية للمجلس .ينتخب أعضاء
املكتب عىل أساس التمثيل النسبي ّ
لكل فريق.
● الفصل  : 64ال ميكن متابعة أي عضو من
أعضاء الربملان ،وال البحث عنه ،وال إلقاء القبض
عليه ،وال اعتقاله وال محاكمته ،مبناسبة إبدائه لرأي
أو قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ،ما عدا إذا
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كان الرأي املعرب عنه يجادل يف النّظام املليك أو الدّين
اإلسالمي ،أو يتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك.
● الفصل  : 65يعقد الربملان جلساته أثناء دورتني
يف السنة ،ويرأس امللك افتتاح الدورة األوىل ،التي
تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ،و ُتفتتح
الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات الربملان أربعة أشهر عىل
األقل يف ّ
كل دورة ،جاز ختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 66ميكن جمع الربملان يف دورة
استثنائية ،إما مبرسوم ،أو بطلب من ثلث أعضاء
مجلس ال ّنواب ،أو بأغلبية أعضاء مجلس املستشارين.
تعقد دورة الربملان االستثنائية عىل أساس جدول
أعامل محدد ،وعندما تتم املناقشة يف القضايا التي
يتضمنها جدول األعاملُ ،تختم الدورة مبرسوم.
● الفصل  : 67للوزراء أن يحرضوا جلسات
كال املجلسني واجتامعات لجانهام ،وميكنهم
أن يستعينوا مبندوبني يعينونهم لهذا الغرض.
عالوة عىل اللجان الدامئة املشار إليها يف الفقرة
السابقة ،يجوز أن تشكل مببادرة من امللك ،أو بطلب
من ثلث أعضاء مجلس ال ّنواب ،أو ثلث أعضاء
مجلس املستشارين ،لجان نيابية لتقيص الحقائق،
ُيناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة ،أو
بتدبري املصالح أو املؤسسات واملقاوالت العمومية،
وإطالع املجلس الذي شكلها عىل نتائج أعاملها.
وال يجوز تكوين لجان لتقيص الحقائق يف وقائع تكون
موضوعمتابعاتقضائية،مادامتهذهاملتابعاتجارية،
وتنتهي مهمة ّ
كل لجنة لتقيص الحقائق ،سبق تكوينها،
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فور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقيص الحقائق مؤقتة بطبيعتها ،وتنتهي
أعاملها بإيداع تقريرها لدى مكتب املجلس املعني،
وعند االقتضاء ،بإحالته إىل القضاء من قبل رئيس
هذا املجلس .تخصص جلسة عمومية داخل
املجلس املعني ملناقشة تقارير لجان تقيص الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيري هذه اللجان.
● الفصل  : 68جلسات مجليس الربملان عمومية،
وينرش محرض مناقشات الجلسات العا ّمة برمته يف
الجريدة ال ّرسمية للربملانّ .
لكل من املجلسني أن يعقد
اجتامعات رسية ،بطلب من رئيس الحكومة ،أو بطلب
من ثلث أعضائه .جلسات لجان الربملان رسية ،ويحدد
النّظام الداخيل ملجليس الربملان الحاالت والضوابط
التي ميكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.
يعقد الربملان جلسات مشرتكة مبجلسيه،
وعىل وجه الخصوص ،يف الحاالت التالية:
• افتتاح امللك للدورة التّرشيعية يف الجمعة الثانية من
شهر أكتوبر ،واالستامع إىل الخطب امللكية املوجهة
للربملان.
•املصادقةعىلمراجعةالدّستوروفقأحكامالفصل.174
• االستامع إىل الترصيحات التي يقدمها رئيس الحكومة.
• عرض مرشوع قانون املالية السنوي.
• االستامع إىل خطب رؤساء الدّول والحكومات األجنبية.
كام ميكن لرئيس الحكومة أن يطلب من
رئييس مجليس ال ّنواب واملستشارين عقد
اجتامعات مشرتكة للربملان ،لالستامع إىل
بيانات تتعلق بقضايا تكتيس طابعا وطنيا هاما.

تنعقداالجتامعاتاملشرتكةبرئاسةرئيسمجلسال ّنواب.
ويحدد النّظام الداخيل للمجلسني كيفيات وضوابط
انعقادها .عالوة عىل الجلسات املشرتكة ،ميكن للجان
الدامئة للربملان ،أن تعقد اجتامعات مشرتكة لالستامع إىل
بيانات تتعلق بقضايا تكتيس طابعا وطنيا هاما ،وذلك
وفق ضوابط يحددها النّظامان الداخليان للمجلسني.
● الفصل  : 69يضع ّ
كل من املجلسني نظامه الداخيل
ويقره بالتصويتّ ،إل أ ّنه ال يجوز العمل به ّإل بعد أن
ترصحاملحكمةالدّستوريةمبطابقتهألحكامهذاالدّستور.
يتعني عىل املجلسني ،يف وضعهام لنظاميهام الداخليني،
مراعاةتناسقهاموتكاملهام،ضامنالنجاعةالعملالربملاين.
خاصة:
يحدد النّظام الداخيل بصفة ّ
• قواعد تأليف وتسيري الفرق واملجموعات الربملانية
الخاصة املعرتف بها لفرق
واالنتساب إليها ،والحقوق ّ
املعارضة.
• واجبات األعضاء يف املشاركة الفعلية يف أعامل اللجان
والجلسات العا ّمة ،والجزاءات املطبقة يف حالة الغياب.
• عدد اللجان الدامئة واختصاصها وتنظيمها ،مع
تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتني للمعارضة ،عىل األقل،
مع مراعاة مقتضيات الفصل  10من هذا الدّستور.

سلطات البرلمان

السلطة
● الفصل  : 70ميارس الربملان ّ
التّرشيعية .يصوت الربملان عىل القوانني ،ويراقب
عمل الحكومة ،ويقيم السياسات العمومية.
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ يف ظرف من
الزمن محدود ،ولغاية معينة ،مبقتىض مراسيم تدابري

يختص القانون عادة باتخاذها ،ويجري العمل
بهذه املراسيم مبجرد نرشها .غري أ ّنه يجب عرضها
عىل الربملان بقصد املصادقة ،عند انتهاء األجل
الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها ،ويبطل قانون
اإلذن إذا ما وقع حل مجليس الربملان أو أحدهام.
● الفصل  : 71يختص القانون ،باإلضافة
إىل املواد املسندة إليه رصاحة بفصول أخرى
من الدّستور ،بالتّرشيع يف امليادين التالية:
• الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها يف
التصدير ،ويف فصول أخرى من هذا الدّستور.
• نظام األرسة والحالة املدنية.
• مبادئ وقواعد املنظومة الصحية.
• نظام الوسائط السمعية البرصية والصحافة
مبختلفأشكالها.
• العفو العام.
• الجنسية ووضعية األجانب.
• تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها.
• التنظيم القضايئ وإحداث أصناف جديدة من
املحاكم.
• املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية.
• نظام السجون.
• النّظام األسايس العام للوظيفة العمومية.
• الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني
والعسكريني.
• نظام مصالح وقوات حفظ األمن.
• نظام الجامعات الرتابية ومبادئ تحديد دوائرها
الرتابية.
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• النّظام االنتخايب للجامعات الرتابية ومبادئ تقطيع
الدوائراالنتخابية.
• النّظام الرضيبي ،ووعاء الرضائب ،ومقدارها وطرق
تحصيلها.
• النّظام القانوين إلصدار العملة ونظام البنك املركزي.
• نظام الجامرك.
• نظام االلتزامات املدنية والتجارية ،وقانون الرشكات
والتعاونيات.
• الحقوق العينية وأنظمة امللكية العقارية العمومية
الخاصةوالجامعية.
و ّ
• نظام النقل.
• عالقات الشغل ،والضامن االجتامعي ،وحوادث
الشغل ،واألمراض املهنية.
• نظام البنوك ورشكات التأمني والتعاضديات.
• نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• التعمري وإعداد الرتاب.
• القواعد املتعلقة بتدبري البيئة وحامية املوارد
الطبيعيةوالتنميةاملستدامة.
• نظام املياه والغابات والصيد.
• تحديد التوجهات والتنظيم العام مليادين التعليم
والبحث العلمي والتكوين املهني.
ّ
• إحداث املؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري
من أشخاص القانون العام.
• تأميم املنشآت ونظام الخصخصة.
للربملان ،باإلضافة إىل امليادين املشار إليها يف
الفقرة السابقة ،صالحية التصويت عىل قوانني
تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدّولة ،يف
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امليادين االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية.
● الفصل  : 72يختص املجال التنظيمي
باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون.
● الفصل  : 73ميكن تغيري النصوص التّرشيعية من
حيثالشكلمبرسوم،بعدموافقةاملحكمةالدّستورية،
إذا كان مضمونها يدخل يف مجال من املجاالت
السلطة التنظيمية اختصاصها.
التي متارس فيها ّ
● الفصل  : 74ميكن اإلعالن ملدّة ثالثني يوما عن
حالة الحصار ،مبقتىض ظهري يوقعه بالعطف رئيس
الحكومة ،وال ميكن متديد هذا األجل ّإل بالقانون.
● الفصل  : 75يصدر قانون املالية ،الذي يودع
باألسبقية لدى مجلس النّواب ،بالتصويت من قبل
الربملان ،وذلك طبق الرشوط املنصوص عليها يف
قانون تنظيمي ،ويحدد هذا القانون التنظيمي
طبيعة املعلومات والوثائق واملعطيات الرضورية
لتعزيز املناقشة الربملانية حول مرشوع قانون املالية.
يصوت الربملان مرة واحدة عىل نفقات التجهيز التي
يتطلبها ،يف مجال التنمية ،إنجاز املخططات التنموية
االسرتاتيجية ،والربامج متعددة السنوات ،التي تعدها
الحكومة وتطلع عليها الربملان ،وعندما يوافق عىل
تلك النفقات ،ويستمر مفعول املوافقة تلقائيا
عىل النفقات طيلة مدّة هذه املخططات والربامج،
وللحكومة وحدها الصالحية لتقديم مشاريع قوانني
ترمي إىل تغيري ما متت املوافقة عليه يف اإلطار املذكور.
إذا مل يتم يف نهاية السنة املالية التصويت عىل قانون
املالية أو مل يصدر األمر بتنفيذه ،بسبب إحالته إىل
املحكمة الدّستورية ،تطبيقا للفصل 132من الدّستور،

فإن الحكومة تفتح مبرسوم االعتامدات الالزمة لسري
املرافق العمومية ،والقيام باملهام املنوطة بها ،عىل
أساس ما هو مقرتح يف امليزانية املعروضة عىل املوافقة.
و ُيسرتسل العمل ،يف هذه الحالة ،باستخالص
املداخيل طبقا للمقتضيات التّرشيعية والتنظيمية
الجارية عليها ،باستثناء املداخيل املقرتح إلغاؤها
يف مرشوع قانون املالية ،أما املداخيل التي
ينص املرشوع املذكور عىل تخفيض مقدارها،
فتُستخلص عىل أساس املقدار الجديد املقرتح.
● الفصل  : 76تعرض الحكومة سنويا عىل
الربملان ،قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون
املالية ،خالل السنة الثانية التي تيل سنة تنفيذ
هذا القانون .ويتضمن قانون التصفية حصيلة
ميزانيات التجهيز التي انتهت مدّة نفادها.
● الفصل  : 77يسهر الربملان والحكومة عىل الحفاظ
عىل توازن مالية الدّولة .وللحكومة أن ترفض ،بعد
بيان األسباب ،املقرتحات والتعديالت التي يتقدم بها
أعضاء الربملان ،إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون
املالية إىل تخفيض املوارد العمومية ،أو إىل إحداث
تكليف عمومي ،أو الزيادة يف تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

● الفصل  : 78لرئيس الحكومة وألعضاء
الربملان عىل السواء حق التقدم باقرتاح القوانني.
تودع مشاريع القوانني باألسبقية لدى مكتب
مجلس النّواب ،غري أن مشاريع القوانني املتعلقة،
عىل وجه الخصوص ،بالجامعات الرتابية

وبالتنمية الجهوية ،وبالقضايا االجتامعية ،تودع
باألسبقية لدى مكتب مجلس املستشارين.
● الفصل  : 79للحكومة أن تدفع بعدم قبول
ّ
كل مقرتح أو تعديل ال يدخل يف مجال القانون.
ّ
كل خالف يف هذا الشأن ُّ
تبت فيه املحكمة
الدّستورية ،يف أجل مثانية أيام ،بطلب من
أحد رئييس املجلسني ،أو من رئيس الحكومة.
● الفصل  : 80تحال مشاريع ومقرتحات
القوانني ألجل النظر فيها عىل اللجان التي يستمر
عملها خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.
● الفصل  : 81ميكن للحكومة أن تصدر ،خالل
الفرتة الفاصلة بني الدورات ،وباتفاق مع اللجان
التي يعنيها األمر يف كال املجلسني ،مراسيم قوانني،
يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف
الربملان ،خالل دورته العادية املوالية .يودع مرشوع
املرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النّواب،
وتناقشه بالتتابع اللجان املعنية يف كال املجلسني،
بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إىل قرار مشرتك
بينهام يف شأنه .وإذا مل يحصل هذا االتفاق ،فإن
القرار يرجع إىل اللجنة املعنية يف مجلس النّواب.
● الفصل  : 82يضع مكتب ّ
كل من مجليس
الربملان جدول أعامله .ويتضمن هذا الجدول
مشاريع القوانني ومقرتحات القوانني ،باألسبقية
ووفق الرتتيب الذي تحدده الحكومة .يخصص
يوم واحد عىل األقل يف الشهر لدراسة مقرتحات
القوانني ،ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعارضة.
● الفصل  : 83ألعضاء مجليس الربملان وللحكومة
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حق التعديل .وللحكومة ،بعد افتتاح املناقشة ،أن
تعارض يف بحث ّ
كل تعديل مل ُيعرض من قبل عىل اللجنة
التي يعنيها األمر .يبت املجلس املعروض عليه النص،
بتصويت واحد ،يف النص املتناقش فيه ،كله أو بعضه إذا
ما طلبت الحكومة ذلك ،مع االقتصار عىل التعديالت
املقرتحة أو املقبولة من قبلها .وبإمكان املجلس املعني
باألمر أن يعرتض عىل هذه املسطرة بأغلبية أعضائه.
● الفصل  : 84يتداول مجلسا الربملان بالتتابع يف ّ
كل
مرشوع أو مقرتح قانون ،بغية التوصل إىل املصادقة
عىل نص واحد ،ويتداول مجلس ال ّنواب باألسبقية،
وعىل التوايل ،يف مشاريع القوانني ،ويف مقرتحات القوانني
التي قدمت مببادرة من أعضائه .ويتداول مجلس
املستشارين بدوره باألسبقية ،وعىل التوايل ،يف مشاريع
القوانني وكذا يف مقرتحات القوانني التي هي من مبادرة
أعضائه ،ويتداول ّ
كل مجلس يف النص الذي صوت
عليه املجلس اآلخر يف الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود ملجلس النّواب التصويت النهايئ عىل النص
الذي تم البت فيه ،وال يقع هذا التصويت ّإل
باألغلبية املطلقة ألعضائه الحارضين ،إذا تعلق
األمر بنص يخص الجامعات الرتابية ،واملجاالت
ذات الصلة بالتنمية الجهوية و ّ
الشؤون االجتامعية.
● الفصل  : 85ال يتم التداول يف مشاريع
ومقرتحات القوانني التنظيمية من قبل مجلس
النّوابّ ،إل بعد ميض عرشة أيام عىل وضعها لدى
مكتبه ،ووفق املسطرة املشار إليها يف الفصل
 ،84وتتم املصادقة عليها نهائيا باألغلبية املطلقة
لألعضاء الحارضين من املجلس املذكور ،غري أ ّنه
222

إذا تعلق األمر مبرشوع أو مبقرتح قانون تنظيمي
يخص مجلس املستشارين أو الجامعات الرتابية،
فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النّواب.
يجب أن يتم إقرار القوانني التنظيمية املتعلقة مبجلس
املستشارين ،باتفاق بني مجليس الربملان ،عىل نص
موحد.الميكنإصداراألمربتنفيذالقواننيالتنظيميةّ ،إل
بعد أن ترصح املحكمة الدّستورية مبطابقتها للدستور.
● الفصل  : 86تعرض مشاريع القوانني
التنظيمية املنصوص عليها يف هذا الدّستور
وجوبا قصد املصادقة عليها من قبل الربملان،
يف أجل ال يتعدى مدّة الوالية التّرشيعية األوىل
التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا الدّستور.
الباب الخامس

السلطة التنفيذية

● الفصل  : 87تتألف الحكومة من رئيس
الحكومة والوزراء ،وميكن أن تضم كتابا للدّولة.
خاصة ،القواعد املتعلقة
ُيحدد قانون تنظيميّ ،
بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين
ألعضائها .ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا
حاالت التنايف مع الوظيفة الحكومية ،وقواعد
الخاصة
الحد من الجمع بني املناصب ،والقواعد
ّ
بترصيف الحكومة املنتهية مهامها لألمور الجارية.
● الفصل  : 88بعد تعيني امللك ألعضاء الحكومة،
يتقدم رئيس الحكومة أمام مجليس الربملان مجتمعني،
ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه .ويجب أن
يتضمن هذا الربنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي

تنوي الحكومة القيام به ،يف مختلف مجاالت النشاط
الوطني ،وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية والثقافية والخارجية .يكون
الربنامج املشار إليه أعاله ،موضوع مناقشة أمام كال
املجلسني ،يعقبها تصويت يف مجلس النّواب .تعترب
الحكومة منصبة بعد حصولها عىل ثقة مجلس
النّواب ،املعرب عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء
الذين يتألف منهم ،لصالح الربنامج الحكومي.
السلطة التنفيذية.
● الفصل  : 89متارس الحكومة ّ
تعمل الحكومة ،تحت سلطة رئيسها ،عىل تنفيذ
الربنامج الحكومي وعىل ضامن تنفيذ القوانني.
واإلدارة موضوعة تحت ترصفها ،كام متارس اإلرشاف
والوصاية عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية.
السلطة
● الفصل  : 90ميارس رئيس الحكومة ّ
التنظيمية ،وميكن أن يفوض بعض سلطه إىل الوزراء.
تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة
التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.
● الفصل  : 91يعني رئيس الحكومة يف الوظائف
املدنية يف اإلدارات العمومية ،ويف الوظائف
السامية يف املؤسسات واملقاوالت العمومية ،دون
إخالل بأحكام الفصل  49من هذا الدّستور.
السلطة.
ميكن لرئيس الحكومة تفويض هذه ّ
● الفصل  : 92يتداول مجلس الحكومة ،تحت
رئاسة رئيس الحكومة ،يف القضايا والنصوص التالية:
• السياسة العا ّمة للدّولة قبل عرضها عىل املجلس
الوزاري.
• السياسات العمومية.

• السياسات القطاعية.
• طلب الثقة من مجلس النّواب ،قصد مواصلة
الحكومةتحملمسؤوليتها.
•القضاياالراهنةاملرتبطةبحقوقاإلنسانوبالنّظامالعام.
• مشاريع القوانني ،ومن بينها مرشوع قانون املالية،
قبل إيداعها مبكتب مجلس النّواب ،دون إخالل
باألحكام الواردة يف الفصل  49من هذا الدّستور.
• مراسيم القوانني.
• مشاريع املراسيم التنظيمية.
• مشاريع املراسيم املشار إليها يف الفصول 65
(الفقرة الثانية) و  66و ( 70الفقرة الثالثة) من هذا
الدّستور.
• املعاهدات واالتفاقيات الدّولية قبل عرضها عىل
املجلس الوزاري.
• تعيني الكتاب العامني ،ومديري اإلدارات املركزية
باإلدارات العمومية ،ورؤساء الجامعات والعمداء،
ومديري املدارس واملؤسسات العليا .وللقانون
التنظيمي املشار إليه يف الفصل  49من هذا
الدّستور ،أن يتمم الئحة الوظائف التي يتم التعيني
فيها يف مجلس الحكومة .ويحدد هذا القانون
التنظيمي ،عىل وجه الخصوص ،مبادئ ومعايري
التعيني يف هذه الوظائف ،ال سيام منها مبادئ تكافؤ
الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية.
يطلع رئيس الحكومة امللك عىل خالصات مداوالت
مجلسالحكومة.
● الفصل  : 93الوزراء مسؤولون عن تنفيذ
السياسة الحكومية ّ
كل يف القطاع املكلف به ،ويف
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إطار التضامن الحكومي .يقوم الوزراء بأداء املهام
املسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ،ويطلعون
مجلس الحكومة عىل ذلك .ميكن للوزراء أن
يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إىل كتاب الدّولة.
● الفصل  : 94أعضاء الحكومة مسؤولون
جنائيا أمام محاكم اململكة ،عام يرتكبون من
جنايات وجنح ،أثناء مامرستهم ملهامهمُ .يحدد
القانون املسطرة املتعلقة بهذه املسؤولية.
الباب السادس

العالقات بين السلط

العالقة بني امللك والسلطة التّرشيعية
● الفصل  : 95للملك أن يطلب من كال مجليس
الربملان أن يقرأ قراءة جديدة ّ
كل مرشوع أو
مقرتح قانونُ .تطلب القراءة الجديدة بخطاب،
وال ميكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
● الفصل  : 96للملك ،بعد استشارة رئيس
املحكمة الدّستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس
مجلس ال ّنواب ،ورئيس مجلس املستشارين،
أن يحل بظهري املجلسني معا أو أحدهام.
يقع الحل بعد خطاب يوجهه امللك إىل األ ّمة.
● الفصل  : 97يتم انتخاب الربملان الجديد أو املجلس
الجديد يف ظرف شهرين عىل األكرث بعد تاريخ الحل.
● الفصل  : 98إذا وقع حل أحد املجلسني،
فال ميكن حل املجلس الذي يليه ّإل بعد ميض
سنة عىل انتخابه ،ما عدا يف حالة تعذر توفر
أغلبية حكومية داخل مجلس ال ّنواب الجديد.
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● الفصل  : 99يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل
املجلس الوزاري ،طبقا للفصل  49من هذا الدّستور،
وبعد إحاطة الربملان علام بذلك من لدن امللك.
العالقات بني السلطتني التّرشيعية والتنفيذية
● الفصل ُ : 100تخصص باألسبقية جلسة يف ّ
كل
أسبوع ألسئلة أعضاء مجليس الربملان وأجوبة الحكومة.
ُتديل الحكومة بجوابها خالل العرشين يوما املوالية
إلحالة السؤال إليهاُ .تقدم األجوبة عىل األسئلة املتعلقة
بالسياسة العا ّمة من قبل رئيس الحكومة ،وتخصص
لهذه األسئلة جلسة واحدة ّ
كل شهر ،و ُتقدم األجوبة
عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل الثالثني
يوما املوالية إلحالة األسئلة إىل رئيس الحكومة.
● الفصل  : 101يعرض رئيس الحكومة أمام الربملان
الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة ،إما مببادرة منه ،أو
بطلب من ثلث أعضاء مجلس ال ّنواب ،أو من أغلبية
أعضاء مجلس املستشارينُ .تخصص جلسة سنوية من
قبل الربملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
● الفصل  : 102ميكن للجان املعنية يف كال
املجلسني أن تطلب االستامع إىل مسؤويل
اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية،
بحضور الوزراء املعنيني ،وتحت مسؤوليتهم.
● الفصل  : 103ميكن لرئيس الحكومة أن يربط،
لدى مجلس ال ّنواب ،مواصلة الحكومة تحمل
مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن ترصيح يديل
به يف موضوع السياسة العا ّمة ،أو بشأن نص يطلب
املوافقة عليه .ال ميكن سحب الثقة من الحكومة ،أو
رفض النصّ ،إل باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف

منهم مجلس ال ّنواب .ال يقع التصويت ّإل بعد ميض
ثالثة أيام كاملة عىل تاريخ طرح مسألة الثقة .يؤدي
سحب الثقة إىل استقالة الحكومة استقالة جامعية.
● الفصل  : 104ميكن لرئيس الحكومة حل مجلس
ال ّنواب ،بعد استشارة امللك ورئيس املجلس ،ورئيس
املحكمة الدّستورية ،مبرسوم يتخذ يف مجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس ال ّنواب ترصيحا
خاصة ،دوافع قرار الحل وأهدافه.
يتضمن ،بصفة ّ
● الفصل  : 105ملجلس ال ّنواب أن يعارض يف مواصلة
الحكومة تحمل مسؤوليتها ،بالتصويت عىل ملتمس
للرقابة ،وال يقبل هذا امللتمس ّإل إذا وقعه عىل األقل
ُخمس األعضاء الذين يتألف منهم املجلس .ال تصح
املوافقة عىل ملتمس الرقابة من قبل مجلس ال ّنوابّ ،إل
بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم.
ال يقع التصويت ّإل بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل
إيداع امللتمس ،وتؤدي املوافقة عىل ملتمس الرقابة
إىل استقالة الحكومة استقالة جامعية .إذا وقعت
موافقة مجلس ال ّنواب عىل ملتمس الرقابة ،فال يقبل
بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه ،طيلة سنة.
● الفصل  : 106ملجلس املستشارين أن ُيسائل
الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه عىل األقل ُخمس
أعضائه ،وال يقع التصويت عليه ،بعد ميض ثالثة
أيام كاملة عىل إيداعهّ ،إل باألغلبية املطلقة ألعضاء
هذا املجلس .يبعث رئيس مجلس املستشارين ،عىل
الفور ،بنص ملتمس املساءلة إىل رئيس الحكومة،
ولهذا األخري أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا املجلس
جواب الحكومة ،يتلوه نقاش ال يعقبه تصويت.

الباب السابع

السلطة القضائية

استقاللالقضاء
السلطة القضائية مستقلة
● الفصل ّ : 107
السلطة التنفيذية.
السلطة التّرشيعية وعن ّ
عن ّ
السلطة القضائية.
امللك هو الضامن الستقالل ّ
● الفصل  : 108ال يعزل قضاة
األحكام وال ينقلون ّإل مبقتىض القانون.
● الفصل  : 109مينع ّ
كل تدخل يف القضايا
املعروضة عىل القضاء ،وال يتلقى القايض بشأن
مهمته القضائية أي أوامر أو تعليامت ،وال يخضع
ألي ضغط .يجب عىل القايض ،كلام اعترب أن
استقالله مهدد ،أن يحيل األمر إىل املجلس األعىل
للسلطة القضائية .يعد ّ
كل إخالل من القايض بواجب
االستقالل والتجرد خطأ مهنيا جسيام ،برصف النظر
عن املتابعات القضائية املحتملة .يعاقب القانون ّ
كل
من حاول التأثري عىل القايض بكيفية غري مرشوعة.
● الفصل  : 110ال يلزم قضاة األحكام ّإل بتطبيق
القانون .وال تصدر أحكام القضاء ّإل عىل أساس التطبيق
العادل للقانون .يجب عىل قضاة النيابة العا ّمة تطبيق
القانون .كام يتعني عليهم االلتزام بالتعليامت الكتابية
السلطة التي يتبعون لها.
القانونية الصادرة عن ّ
● الفصل  : 111للقضاة الحق يف حرية التعبري ،مبا
يتالءم مع واجب التحفظ واألخالقيات القضائية .ميكن
للقضاةاالنخراطيفجمعيات،أوإنشاءجمعياتمهنية،
مع احرتام واجبات التجرد واستقالل القضاء ،وطبقا
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• ويجب ضامن متثيلية النساء القاضيات من بني
األعضاء العرشة املنتخبني ،مبا يتناسب مع حضورهن
داخل السلك القضايئ.
• الوسيط.
• رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
• خمس شخصيات يعينها امللك ،مشهود لها بالكفاءة
والتجرد والنزاهة ،والعطاء املتميز يف سبيل استقالل
القضاء وسيادة القانون ،من بينهم عضو يقرتحه األمني
العام للمجلس العلمي األعىل.
● الفصل  : 116يعقد املجلس األعىل
للسلطة القضائية دورتني يف السنة عىل األقل.
يتوفر املجلس األعىل للسلطة القضائية عىل االستقالل
اإلداري واملايل.
يساعد املجلس األعىل للسلطة القضائية ،يف
املادّة التأديبية ،قضاة مفتشون من ذوي الخربة.
ُيحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسري
املجلس األعىل للسلطة القضائية ،واملعايري املتعلقة
بتدبري الوضعية املهنية للقضاة ،ومسطرة التأديب.
يراعي املجلس األعىل للسلطة القضائية ،يف
القضايا التي تهم قضاة النيابة العا ّمة ،تقارير
السلطة التي يتبعون لها.
التقييم املقدمة من قبل ّ

للرشوط املنصوص عليها يف القانونُ .ينع عىل القضاة
االنخراط يف األحزاب السياسية واملنظامت النقابية.
● الفصل  : 112يحدد النّظام األسايس للقضاة بقانون
تنظيمي.
املجلس األعىل للسلطة القضائية
● الفصل  : 113يسهر املجلس األعىل للسلطة
القضائية عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة،
والسيام فيام يخص استقاللهم وتعيينهم وترقيتهم
وتقاعدهم وتأديبهم .يضع املجلس األعىل للسلطة
القضائية ،مببادرة منه ،تقارير حول وضعية القضاء
ومنظومة العدالة ،و ُيصدر التوصيات املالمئة بشأنها.
ُيصدر املجلس األعىل للسلطة القضائية ،بطلب من
امللك أو الحكومة أو الربملان ،آراء مفصلة حول ّ
كل
مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
● الفصل  : 114تكون املقررات املتعلقة بالوضعيات
الفردية ،الصادرة عن املجلس األعىل للسلطة
القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط يف استعامل
السلطة ،أمام أعىل هيئة قضائية إدارية باململكة.
ّ
● الفصل  : 115يرأس امللك املجلس األعىل
للسلطة القضائية ،ويتألف هذا املجلس من:
• الرئيس األ ّول ملحكمة النقض ،رئيسا منتدبا.
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
حقوق المتقاضين وقواعد
• رئيس الغرفة األوىل مبحكمة النقض.
سير العدالة
• أربعة ممثلني لقضاة محاكم االستئناف ،ينتخبهم
● الفصل  : 117يتوىل القايض حامية حقوق األشخاص
هؤالء القضاة من بينهم.
والجامعاتوحرياتهموأمنهمالقضايئ،وتطبيقالقانون.
• ستة ممثلني لقضاة محاكم أول درجة ،ينتخبهم
● الفصل  : 118حق التقايض مضمون ّ
لكل شخص
هؤالء القضاة من بينهم.
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ّ
للدفاععنحقوقهوعنمصالحهالتييحميهاالقانونّ .
كل ما يتعلق باألبحاث والتحريات الرضورية يف
كل
قرار اتخذ يف املجال اإلداري ،سواء كان تنظيميا أو فرديا ،شأن الجرائم وضبط مرتكبيها وإلثبات الحقيقة.
املختصة.
ُيكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية
ّ
● الفصل  : 119يعترب ّ
الباب الثامن
كل مشتبه فيه أو
المحكمة الدّستورية
متهم بارتكاب جرمية بريئا ،إىل أن تثبت إدانته
●
الفصل ُ : 129تحدث محكمة دستورية.
مبقرر قضايئ مكتسب لقوة اليشء املقيض به.
● الفصل ّ : 120
لكل شخص الحق يف محاكمة ●الفصل: 130تتألفاملحكمةالدّستوريةمناثنيعرش
عادلة ،ويف حكم يصدر داخل أجل معقول .عضوا ،يعينون ملدّة تسع سنوات غري قابلة للتجديد ،ستة
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع املحاكم .أعضاء يعينهم امللك ،من بينهم عضو يقرتحه األمني العام
●الفصل:121يكونالتقايضمجانيايفالحاالتاملنصوص للمجلس العلمي األعىل ،وستة أعضاء ُينتخب نصفهم
عليها قانونا ملن ال يتوفر عىل موارد كافية للتقايض .من قبل مجلس ال ّنواب ،وينتخب النصف اآلخر من قبل
● الفصل  : 122يحق ّ
لكل من ترضر من خطإ مجلس املستشارين من بني املرتشحني الذين يقدمهم
قضايئ الحصول عىل تعويض تتحمله الدّولة .مكتب ّ
كل مجلس ،وذلك بعد التصويت باالقرتاع الرسي
● الفصل  : 123تكون الجلسات علنية ما عدا وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم ّ
كل مجلس.
يف الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك .إذا تعذر عىل املجلسني أو عىل أحدهام انتخاب
هؤالء األعضاء ،داخل األجل القانوين للتجديد ،متارس
● الفصل  : 124تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك
املحكمة اختصاصاتها ،وتصدر قراراتها ،وفق نصاب
وطبقاللقانون.
● الفصل  : 125تكون األحكام معللة وتصدر يف ال ُيحتسب فيه األعضاء الذين مل يقع بعد انتخابهم.
كل ثالث سنوات تجديد ثلث ّ
جلسة علنية ،وفق الرشوط املنصوص عليها يف القانون .يتم ّ
كل فئة من أعضاء
● الفصل  : 126األحكام النهائية الصادرة عن القضاء املحكمة الدّستورية .يعني امللك رئيس املحكمة
ملزمة للجميع .يجب عىل السلطات العمومية تقديم الدّستورية من بني األعضاء الذين تتألف منهم.
املساعدة الالزمة أثناء املحاكمة ،إذا صدر األمر إليها يختار أعضاء املحكمة الدّستورية من بني الشخصيات
بذلك ،ويجب عليها املساعدة عىل تنفيذ األحكام .املتوفرة عىل تكوين عال يف مجال القانون ،وعىل كفاءة
● الفصل ُ : 127تحدث املحاكم العادية واملتخصصة قضائية أو فقهية أو إدارية ،والذين مارسوا مهنتهم ملدّة
مبقتىض القانون .ال ميكن إحداث محاكم استثنائية .تفوق خمس عرشة سنة ،واملشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
● الفصل  : 128تعمل الرشطة القضائية ● الفصل  : 131يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم
تحت سلطة النيابة العا ّمة وقضاة التحقيق ،يف املحكمة الدّستورية وسريها واإلجراءات املتبعة أمامها،
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ووضعية أعضائها .يحدد القانون التنظيمي أيضا املهام
التي ال يجوز الجمع بينها وبني عضوية املحكمة
خاصة ما يتعلق منها باملهن الحرة ،وطريقة
الدّستوريةّ ،
إجراء التجديدين األولني لثلث أعضائها ،وكيفيات تعيني
من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام
مبهامهم ،أو استقالوا أو توفوا أثناء مدّة عضويتهم.
● الفصل  : 132متارس املحكمة الدّستورية
االختصاصات املسندة إليها بفصول الدّستور،
وبأحكام القوانني التنظيمية ،وتبت باإلضافة إىل ذلك
يف صحة انتخاب أعضاء الربملان وعمليات االستفتاء.
تحال إىل املحكمة الدّستورية القوانني التنظيمية
قبل إصدار األمر بتنفيذها ،واألنظمة الداخلية
ّ
لكل من مجلس ال ّنواب ومجلس املستشارين قبل
الرشوع يف تطبيقها لتبت يف مطابقتها للدستور.
ميكن للملك ،وكذا ّ
لكل من رئيس الحكومة،
أو رئيس مجلس ال ّنواب ،أو رئيس مجلس
املستشارين ،أو ُخمس أعضاء مجلس ال ّنواب ،أو
أربعني عضوا من أعضاء مجلس املستشارين ،أن
يحيلوا القوانني ،قبل إصدار األمر بتنفيذها ،إىل
املحكمة الدّستورية ،لتبت يف مطابقتها للدستور.
تبت املحكمة الدّستورية يف الحاالت املنصوص عليها
يف الفقرتني الثانية والثالثة من هذا الفصل ،داخل أجل
شهر من تاريخ اإلحالة .غري أن هذا األجل ُيخفض يف
حالة االستعجال إىل مثانية أيام ،بطلب من الحكومة.
تؤدي اإلحالة إىل املحكمة الدّستورية يف هذه الحاالت،
إىل وقف رسيان أجل إصدار األمر بالتنفيذ .تبت
املحكمة الدّستورية يف الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء
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الربملان ،داخل أجل سنة ،ابتداء من تاريخ انقضاء أجل
تقديم الطعون إليها .غري أن للمحكمة تجاوز هذا األجل
مبوجب قرار معلل ،إذا استوجب ذلك عدد الطعون
املرفوعة إليها ،أو استلزم ذلك الطعن املقدم إليها.
● الفصل  : 133تختص املحكمة الدّستورية بالنظر
يف ّ
كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أثري أثناء
النظر يف قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن
القانون ،الذي سيطبق يف النزاع ،ميس بالحقوق
وبالحريات التي يضمنها الدّستور .يحدد قانون
تنظيمي رشوط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
● الفصل  : 134ال ميكن إصدار األمر بتنفيذ مقتىض
تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل 123
من هذا الدّستور ،وال تطبيقه ،وينسخ ّ
كل مقتىض
تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل
 133من الدّستور ،ابتداء من التاريخ الذي حددته
املحكمة الدّستورية يف قرارها .ال تقبل قرارات املحكمة
الدّستورية أي طريق من طرق الطعن ،وتلزم ّ
كل
السلطات العا ّمة وجميع الجهات اإلدارية والقضائية.
الباب التاسع

الجهات والجماعات الترابية
األخرى

● الفصل  : 135الجامعات الرتابية للمملكة
هي الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات.
الجامعات الرتابية أشخاص اعتبارية ،خاضعة للقانون
العام ،تسري شؤونها بكيفية دميقراطية .تنتخب
مجالس الجهات والجامعات باالقرتاع العام املبارش.

تحدث ّ
كل جامعة ترابية أخرى بالقانون ،وميكن أن
تحل عند االقتضاء ،محل جامعة ترابية أو أكرث ،من
تلك املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذا الفصل.
● الفصل  : 136يرتكز التنظيم الجهوي والرتايب عىل
مبادئ التدبري الحر ،وعىل التعاون والتضامن ،ويؤمن
مشاركة الس ّكان املعنيني يف تدبري شؤونهم ،والرفع من
مساهمتهم يف التنمية البرشية املندمجة واملستدامة.
● الفصل  : 137تساهم الجهات والجامعات
الرتابية األخرى يف تفعيل السياسة العا ّمة
للدّولة ،ويف إعداد السياسات الرتابية ،من
خالل ممثليها يف مجلس املستشارين.
● الفصل  : 138يقوم رؤساء مجالس الجهات،
ورؤساء مجالس الجامعات الرتابية األخرى،
بتنفيذ مداوالت هذه املجالس ومقرراتها.
● الفصل  : 139تضع مجالس الجهات ،والجامعات
الرتابية األخرى ،آليات تشاركية للحوار والتشاور ،لتيسري
مساهمة املواطنات واملواطنني والجمعيات يف إعداد
برامج التنمية وتتبعهاُ .يكن للمواطنات واملواطنني
والجمعيات تقديم عرائض ،الهدف منها مطالبة املجلس
بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن جدول أعامله.
● الفصل  : 140للجامعات الرتابية ،وبناء عىل
مبدإ التفريع ،اختصاصات ذاتية واختصاصات
مشرتكة مع الدّولة واختصاصات منقولة إليها من
هذه األخرية .تتوفر الجهات والجامعات الرتابية
األخرى ،يف مجاالت اختصاصاتها ،وداخل دائرتها
الرتابية ،عىل سلطة تنظيمية ملامرسة صالحياتها.
● الفصل  : 141تتوفر الجهات والجامعات

الرتابية األخرى ،عىل موارد مالية ذاتية ،وموارد
مالية مرصودة من قبل الدّولةّ .
كل اختصاص
تنقله الدّولة إىل الجهات والجامعات الرتابية
األخرى يكون مقرتنا بتحويل املوارد املطابقة له.
● الفصل ُ : 142يحدث لفرتة معينة ولفائدة
الجهات صندوق للتأهيل االجتامعي ،يهدف إىل
سد العجز يف مجاالت التنمية البرشية ،والبنيات
التحتية األساسية والتجهيزاتُ .يحدث أيضا صندوق
للتضامن بني الجهات ،بهدف التوزيع املتكافئ
للموارد ،قصد التقليص من التفاوتات بينها.
● الفصل  : 143ال يجوز ألي جامعة ترابية أن متارس
وصايتها عىل جامعة أخرى .تتبوأ الجهة ،تحت إرشاف
رئيس مجلسها ،مكانة الصدارة بالنسبة للجامعات
الرتابية األخرى ،يف عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية
الجهوية ،والتصاميم الجهوية إلعداد الرتاب ،يف نطاق
احرتاماالختصاصاتالذاتيةلهذهالجامعاتالرتابية.كلام
تعلق األمر بإنجاز مرشوع يتطلب تعاون عدة جامعات
ترابية ،فإن هذه األخرية تتفق عىل كيفيات تعاونها.
● الفصل  : 144ميكن للجامعات الرتابية تأسيس
مجموعات فيام بينها ،من أجل التعاضد يف الوسائل
والربامج.
● الفصل  : 145ميثل والة الجهات وعامل
السلطة املركزية يف الجامعات
األقاليم والعامالتّ ،
الرتابية .يعمل الوالة والعامل ،باسم الحكومة ،عىل
تأمني تطبيق القانون ،وتنفيذ النصوص التنظيمية
للحكومة ومقرراتها ،كام ميارسون املراقبة اإلدارية.
يساعد الوالة والعامل رؤساء الجامعات الرتابية،
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وخاصةرؤساءاملجالسالجهوية،عىلتنفيذاملخططات
ّ
والربامج التنموية .يقوم الوالة والعامل ،تحت سلطة
الوزراء املعنيني ،بتنسيق أنشطة املصالح ّ
اللممركزة
لإلدارة املركزية ،ويسهرون عىل حسن سريها.
خاصة:
● الفصل  : 146تحدد بقانون تنظيمي بصفة ّ
 رشوط تدبري الجهات والجامعات الرتابية األخرىلشؤونها بكيفية دميقراطية ،وعدد أعضاء مجالسها،
والقواعد املتعلقة بأهلية الرتشيح ،وحاالت التنايف،
وحاالتمنعالجمعبنياالنتدابات،وكذاالنّظاماالنتخايب،
وأحكام تحسني متثيلية النساء داخل املجالس املذكورة.
• رشوط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء
مجالس الجامعات الرتابية األخرى ملداوالت
هذه املجالس ومقرراتها ،طبقا للفصل .138
• رشوط تقديم العرائض املنصوص عليها يف الفصل
 ،139من قبل املواطنات واملواطنني والجمعيات.
• االختصاصات الذاتية لفائدة الجهات
والجامعات الرتابية األخرى ،واالختصاصات
املشرتكة بينها وبني الدّولة واالختصاصات املنقولة
إليها من هذه األخرية طبقا للفصل .140
• النّظام املايل للجهات والجامعات الرتابية األخرى.
• مصدر املوارد املالية للجهات وللجامعات
الرتابية األخرى ،املنصوص عليها يف الفصل .141
• موارد وكيفيات تسيري ّ
كل من صندوق
التأهيل االجتامعي وصندوق التضامن بني
الجهات املنصوص عليها يف الفصل .142
• رشوط وكيفيات تأسيس املجموعات املشار إليها يف
الفصل .144
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• املقتضيات الهادفة إىل تشجيع تنمية التعاون
بني الجامعات ،وكذا اآلليات الرامية إىل ضامن
تكييف تط ّور التنظيم الرتايب يف هذا االتجاه.
• قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ
التدبري الحر ،وكذا مراقبة تدبري الصناديق
والربامج وتقييم األعامل وإجراءات املحاسبة.
الباب العاشر

المجلس األعلى للحسابات

● الفصل  : 147املجلس األعىل للحسابات هو
الهيئة العليا ملراقبة املالية العمومية باململكة ،ويضمن
الدّستور استقالله .ميارس املجلس األعىل للحسابات
مهمة تدعيم وحامية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة
والشفافية واملحاسبة ،بالنسبة للدّولة واألجهزة
العمومية .يتوىل املجلس األعىل للحسابات مامرسة
املراقبة العليا عىل تنفيذ قوانني املالية .ويتحقق من
سالمة العمليات املتعلقة مبداخيل ومصاريف األجهزة
الخاضعة ملراقبته مبقتىض القانون ،ويقيم كيفية
تدبريها لشؤونها ،ويتخذ ،عند االقتضاء ،عقوبات عن
ّ
كل إخالل بالقواعد السارية عىل العمليات املذكورة.
ُتناط باملجلس األعىل للحسابات مهمة مراقبة وتتبع
الترصيح باملمتلكات ،وتدقيق حسابات األحزاب
السياسية ،وفحص النفقات املتعلقة بالعمليات
االنتخابية.
● الفصل  : 148يقدم املجلس األعىل للحسابات
مساعدته للربملان يف املجاالت املتعلقة مبراقبة املالية
العا ّمة ،ويجيب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة

بوظائف الربملان يف التّرشيع واملراقبة والتقييم
املتعلقة باملالية العا ّمة .يقدم املجلس األعىل
للحسابات مساعدته ل ّلهيئات القضائية .يقدم املجلس
األعىل للحسابات مساعدته للحكومة ،يف امليادين
التي تدخل يف نطاق اختصاصاته مبقتىض القانون.
ينرش املجلس األعىل للحسابات جميع أعامله ،مبا فيها
الخاصةواملقرراتالقضائية.يرفعاملجلساألعىل
التقارير ّ
للحسابات للملك تقريرا سنويا ،يتضمن بيانا عن جميع
أعامله ،ويوجهه أيضا إىل رئيس الحكومة ،وإىل رئييس
مجليس الربملان ،وينرش بالجريدة ال ّرسمية للمملكة.
ُيقدم الرئيس األ ّول للمجلس عرضا عن أعامل املجلس
األعىل للحسابات أمام الربملان ،ويكون متبوعا مبناقشة.
● الفصل  : 149تتوىل املجالس الجهوية
للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجامعات
الرتابية األخرى وهيئاتها ،وكيفية قيامها بتدبري
شؤونها .وتعاقب عند االقتضاء ،عن ّ
كل إخالل
بالقواعد السارية عىل العمليات املذكورة.
● الفصل  : 150يحدد القانون اختصاصات املجلس
األعىل للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات،
وقواعد تنظيمها ،وكيفيات تسيريها.

املستشارين أن يستشريوا املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي يف جميع القضايا التي لها طابع
اقتصادي واجتامعي وبيئي .يديل املجلس برأيه يف
التوجهاتالعا ّمةلالقتصادالوطنيوالتنميةاملستدامة.
● الفصل  : 153يحدد قانون تنظيمي تأليف
املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،وتنظيمه،
وصالحياته ،وكيفيات تسيريه.
الباب الثاني عشر

الحكامة الجيدة
مبادئ عامة

● الفصل  : 154يتم تنظيم املرافق العمومية عىل
أساساملساواةبنياملواطناتواملواطننييفالولوجإليها،
واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني ،واالستمرارية يف
أداء الخدمات .تخضع املرافق العمومية ملعايري الجودة
والشفافية واملحاسبة واملسؤولية ،وتخضع يف تسيريها
للمبادئ والقيم الدميقراطية التي أقرها الدّستور.
● الفصل  : 155ميارس أعوان املرافق
العمومية وظائفهم ،وفقا ملبادئ احرتام القانون
والحياد والشفافية والنزاهة واملصلحة العا ّمة.
● الفصل  : 156تتلقى املرافق العمومية
مالحظات مرتفقيها ،واقرتاحاتهم وتظلامتهم،
الباب الحادي عشر
المجلس االقتصادي واالجتماعي وتؤمن تتبعها .تقدم املرافق العمومية الحساب عن
تدبريها لألموال العمومية ،طبقا للقوانني الجاري بها
والبيئي
العمل ،وتخضع يف هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
● الفصل  : 151يحدث مجلس اقتصادي
● الفصل  : 157يحدد ميثاق للمرافق العمومية
واجتامعي وبيئي.
● الفصل  : 152للحكومة وملجلس النّواب وملجلس قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة بتسيري اإلدارات
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العمومية والجهات والجامعات الرتابية األخرى
واألجهزةالعمومية.
● الفصل  : 158يجب عىل ّ
كل شخص ،منتخبا كان
أو معينا ،ميارس مسؤولية عمومية ،أن يقدم ،طبقا
للكيفياتاملحددةيفالقانون،ترصيحاكتابياباملمتلكات
واألصول التي يف حيازته ،بصفة مبارشة أو غري مبارشة،
مبجرد تسلمه ملهامه ،وخالل مامرستها وعند انتهائها.
● الفصل  : 159تكون الهيئات املكلفة
بالحكامة الجيدة مستقلة ،وتستفيد من دعم
أجهزة الدّولة ،وميكن للقانون أن ُيحدث عند
الرضورة ،عالوة عىل املؤسسات والهيئات املذكورة
بعده ،هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
● الفصل  : 160عىل املؤسسات والهيئات املشار
إليها يف الفصول  161إىل  170من هذا الدّستور
تقديم تقرير عن أعاملها ،مرة واحدة يف السنة عىل
األقل ،الذي يكون موضوع مناقشة من قبل الربملان.

وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنني،
أفرادا وجامعات ،وذلك يف نطاق الحرص التام عىل
احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا املجال.
● الفصل  : 162الوسيط مؤسسة وطنية
مستقلة ومتخصصة ،مهمتها الدفاع عن الحقوق
يف نطاق العالقات بني اإلدارة واملرتفقني ،واإلسهام
يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل
واإلنصاف ،وقيم التخليق والشفافية يف تدبري
اإلدارات واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية
السلطة العمومية.
والهيئات التي متارس صالحيات ّ
● الفصل : 163يتوىلمجلسالجاليةاملغربيةبالخارج،
عىل الخصوص ،إبداء آرائه حول توجهات السياسات
العمومية التي متكن املغاربة املقيمني بالخارج من
تأمني الحفاظ عىل عالقات متينة مع هويتهم املغربية،
وضامن حقوقهم وصيانة مصالحهم ،وكذا املساهمة يف
التنمية البرشية واملستدامة يف وطنهم املغرب وتقدمه.
● الفصل  : 164تسهر الهيأة املكلفة باملناصفة
ومحاربة جميع أشكال التمييز ،املحدثة مبوجب
خاصة،
الفصل  19من هذا الدّستور ،بصفة ّ
عىل احرتام الحقوق والحريات املنصوص عليها
يف الفصل املذكور ،مع مراعاة االختصاصات
املسندة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

● الفصل  : 161املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ،تتوىل النظر يف جميع
القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات
وحاميتها ،وبضامن مامرستها الكاملة ،والنهوض بها

● الفصل  : 165تتوىل الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي السهر عىل احرتام التعبري
التعددي لتيارات الرأي والفكر ،والحق يف املعلومة
يف امليدان السمعي البرصي ،وذلك يف إطار

مؤسسات وهيئات حماية
الحقوق والحريات والحكامة
الجيدة والتنمية البشرية
والمستدامة والديمقراطية
التشاركية ،هيئات حماية حقوق
اإلنسان والنهوض بها
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هيئات الحكامة الجيدة والتقنني

احرتام القيم الحضارية األساسية وقوانني اململكة.
● الفصل  : 166مجلس املنافسة هيئة مستقلة،
مكلفة يف إطار تنظيم منافسة حرة ومرشوعة بضامن
خاصة
الشفافية واإلنصاف يف العالقات االقتصاديةّ ،
من خالل تحليل وضبط وضعية املنافسة يف األسواق،
ومراقبة املامرسات املنافية لها واملامرسات التجارية
غري املرشوعة وعمليات الرتكيز االقتصادي واالحتكار.
● الفصل  : 167تتوىل الهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،املحدثة مبوجب
الفصل  ،36عىل الخصوص ،مهام املبادرة والتنسيق
واإلرشاف وضامن تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد،
وتلقي ونرش املعلومات يف هذا املجال ،واملساهمة
يف تخليق الحياة العا ّمة ،وترسيخ مبادئ الحكامة
الجيدة ،وثقافة املرفق العام ،وقيم املواطنة املسؤولة.

هيئات النهوض بالتنمية البرشية واملستدامة
والدميقراطيةالتشاركية

● الفصل  : 168يحدث مجلس أعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي .املجلس هيئة استشارية،
مهمتها إبداء اآلراء حول ّ
كل السياسات العمومية،
والقضايا الوطنية التي تهم الرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،وكذا حول أهداف املرافق العمومية
املكلفة بهذه امليادين وسريها .كام يساهم يف
تقييم السياسات والربامج العمومية يف هذا املجال.
● الفصل  : 169يتوىل املجلس االستشاري
لألرسة والطفولة ،املحدث مبوجب الفصل 32
من هذا الدّستور ،مهمة تأمني تتبع وضعية األرسة
والطفولة ،وإبداء آراء حول املخططات الوطنية

املتعلقة بهذه امليادين ،وتنشيط النقاش العمومي
حول السياسة العمومية يف مجال األرسة ،وضامن
تتبع وإنجاز الربامج الوطنية ،املقدمة من قبل
املختصة.
مختلف القطاعات ،والهياكل والهيئات
ّ
● الفصل  : 170يعترب املجلس االستشاري للشباب
والعمل الجمعوي ،املحدث مبوجب الفصل  33من
هذا الدّستور ،هيئة استشارية يف ميادين حامية الشباب
والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية .وهو مكلف
بدراسة وتتبع املسائل التي تهم هذه امليادين ،وتقديم
اقرتاحات حول ّ
كل موضوع اقتصادي واجتامعي
وثقايف يهم مبارشة النهوض بأوضاع الشباب والعمل
الجمعوي ،وتنمية طاقاتهم اإلبداعية ،وتحفيزهم عىل
االنخراط يف الحياة الوطنية ،بروح املواطنة املسؤولة.
● الفصل  : 171يحدد بقوانني تأليف وصالحيات
وتنظيم وقواعد تسيري املؤسسات والهيئات
املنصوص عليها يف الفصول  161إىل  170من
هذا الدّستور ،وكذا حاالت التنايف عند االقتضاء.
الباب الثالث عشر

مراجعة الدستور

● الفصل  : 172للملك ولرئيس الحكومة وملجلس
ال ّنواب وملجلس املستشارين ،حق اتخاذ املبادرة
قصد مراجعة الدّستور .للملك أن يعرض مبارشة
عىل االستفتاء ،املرشوع الذي اتخذ املبادرة بشأنه.
● الفصل  : 173ال تصح املوافقة عىل مقرتح
مراجعة الدّستور الذي يتقدم به عضو أو أكرث من
أعضاء أحد مجليس الربملانّ ،إل بتصويت أغلبية
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ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلسُ .يحال
املقرتح إىل املجلس اآلخر ،الذي يوافق عليه بنفس
أغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهمُ .يعرض
املقرتح الذي يتقدم به رئيس الحكومة عىل املجلس
الوزاري ،بعد التداول بشأنه يف مجلس الحكومة.
● الفصل  : 174تعرض مشاريع ومقرتحات مراجعة
الدّستور مبقتىض ظهري ،عىل ّ
الشعب قصد االستفتاء.
تكون املراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء .للملك
بعد استشارة رئيس املحكمة الدّستورية ،أن يعرض
بظهري ،عىل الربملان ،مرشوع مراجعة بعض مقتضيات
الدّستور .ويصادق الربملان ،املنعقد ،بدعوة من
امللك ،يف اجتامع مشرتك ملجلسيه ،عىل مرشوع هذه
املراجعة ،بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم.
يحدد النّظام الداخيل ملجلس النّواب كيفيات
تطبيق هذا املقتىض .تراقب املحكمة الدّستورية
صحة إجراءات هذه املراجعة ،وتعلن نتيجتها.
● الفصل  : 175ال ميكن أن تتناول املراجعة
األحكام املتعلقة بالدّين اإلسالمي ،وبالنّظام
املليك للدّولة ،وباالختيار الدميقراطي لألمة،
وباملكتسبات يف مجال الحريات والحقوق
األساسية املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
الباب الرابع عشر

أحكام انتقالية وختامية

● الفصل  : 176إىل حني انتخاب مجليس الربملان،
املنصوص عليهام يف هذا الدّستور ،يستمر املجلسان
القامئان حاليا يف مامرسة صالحياتهام ،ليقوما عىل
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وجه الخصوص ،بإقرار القوانني الالزمة لتنصيب
مجليس الربملان الجديدين ،وذلك دون إخالل باألحكام
املنصوص عليها يف الفصل  51من هذا الدّستور.
● الفصل  : 177يستمر املجلس الدّستوري القائم
حاليا يف مامرسة صالحياته ،إىل أن يتم تنصيب
املحكمة الدّستورية ،املنصوص عليها يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 178يستمر املجلس األعىل للقضاء يف
مامرسة صالحياته ،إىل أن يتم تنصيب املجلس األعىل
للسلطة القضائية ،املنصوص عليه يف هذا الدّستور.
● الفصل  : 179تظل النصوص املتعلقة باملؤسسات
والهيئات املذكورة يف الباب الثاين عرش من هذا
الدّستور ،وكذا تلك املتعلقة باملجلس االقتصادي
واالجتامعي وباملجلس األعىل للتعليم ،سارية املفعول،
إىل حني تعويضها ،طبقا ملقتضيات هذا الدّستور.
● الفصل  : 180مع مراعاة املقتضيات االنتقالية
الواردة يف هذا البابُ ،ينسخ نص الدّستور املراجع
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  ،1.96.157املؤرخ
يف  23من جامدى األوىل  07( 1417أكتوبر .)1996

ممال ّ
ّ
بأهم جوانب ومراحل تاريخ املغرب الدّستوري
شك فيه ّأن اإلحاطة ّ
الذي يعود إىل بداية القرن العرشين ليست حكرا عىل ث ّلة من الباحثني وق ّلة
الصحفيني وطائفة من ّ
الطلبة بل هي واجب عىل
السياسيني وفريق من ّ
من ّ
ّ
كل مواطنة ومواطن يف بلد يطمح إىل إرساء دولة القانون .ولكنّ ذلك ال
يتسنّى ّإل بتعبئة العديد من الوسائل املعرفية السيام الولوج إىل أ ّمهات
املصادر .وهذا ما مل يكن ممكنا ّ
ألن أغلب الوثائق والنّصوص التي ش ّكلت
هذا التّاريخ أو أ ّثرت عليه ماتزال دفينة أو مجهولة أو مغمورة .لذلك ارتأينا
التّنقيب عنها وتحقيقها إن اقتىض الحال وتقديم أصحابها إن كانوا معروفني
ووضعها يف سياقها التّاريخي من خالل مقدّمات مقتضبة .والنّتيجة :إتحاف
ونص دستوري
جموع يشتمل عىل واحد وعرشين وثيقة ّ
الجمهور بـــ َم ُ
من مختلف املشارب ميكن أن يكون بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد.

محمد نبيل ُمـلين على دكتوراه في التّاريخ من
حصل
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السـربون وعلى دكتوراه في العلوم السياسية
جامعة ّ
من معهد الدراسات السياسية في باريس .وهو
يعمل أستاذا باحثا في المركز الوطني للبحث العلمي
الفرنسي .له العديد من المؤلفات من بينها علماء
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بين القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين (بيروت )2011 ،والسلطان
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