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 تقديم:        

والقيود               واإلكراه  والقهر  السلطة  رمز  و��  الدولة،  متعارض�ن:  مفهوم�ن  أمام  أننا  وهلة  ألول  يبدو  قد 

عام،   هو  ما  ع��  تحيل  الدولة  أن  كما  القيود.  هذه  ومن  القهر  هذا  من  تحّرر  بالذات  و��  ا�حر�ة،  ثم  القانونية. 

وقبل �ّل ��يء، �أفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد    مجتم�� وتار���، بينما ا�حر�ة، غالبا ما نحّس أ��ا �عنينا، أوال

أيضا    �� وا�حر�ة  ا�حديثة.  الدولة  إ��  وصوال  القديم  الشرق  ام��اطور�ات  منذ  تار�خيا  متغ��ة  أش�ال   �� يتجّسد 

ف�ي ا�حصول ع�� االستقالل بالنسبة   مفهوم �� غاية التجر�د واإلطالقية، يجد �عيينا لھ حسب امل�ان والزمان؛

ستعَمر، و�� �� نظر املرأة تحقيق املساواة، كما قد �ع�ي التخلص من القيود ا�جتمعية بالنسبة لألجيال لشعب م

 .... 1ا�جديدة، بل �� إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو التخلص من سلطة األبو�ن �� نظر األبناء

ال املعادلة؟ أال يمكن أن يجد  ب�ن طر�� هذه  الدولة؟ وأال ولكن، هل هناك فعال �عارض مطلق  فرد حر�تھ داخل 

 يمكن للدولة أن تؤتمن ع�� حر�ة األفراد؟ بل وهل يمكن تصّور ا�حر�ة خارج نطاق الدولة؟ 

ليس هنا مجال الدخول �� تفاصيل النظر�ات املتعلقة بالدولة وا�حر�ة، وأكتفي باإلشارة إ�� االتجاه�ن الرئيسي�ن 

أو     Bakounine�ى الفلسفي لل�لمة)، جماعية �انت، كما عند با�ون�ن�� هذا املوضوع: االتجاهات الفوضو�ة (باملع

، و�� ال ترى �� الدولة غ��   M. Sterner، أو ذات نزعة فردية، كما هو ا�حال مع ماكس س��نر Proudhonبرودون 

كما   الفرد.  سلوك  ع��  قيودا  باعتبارها  إال  نفسها  القوان�ن  تتصّور  وال  بل  اإل�سان،  حر�ة  ع��  هنا  التج�ي  يمكن 

االتجاهات  من  كب��  قسم  وأيضا  بل  األفراد،  حر�ة  من  ا�حّد  أنواع  ل�ّل  الرافضة  الوجودية  التيارات  إ��  اإلشارة 

اللي��الية ال�ي نادت بأقل ما يمكن من الدولة حفاظا ع�� حر�ة األفراد ومبادرا��م. و�املقابل، هناك طبعا االتجاه  

ا�حر�ة   يرى  الذي  اسبينوزا  نھ 
ّ

دش الفيلسوف الذي  مع  دعائمھ  اكتملت  اتجاه  وهو  الضرورة،  فهم  نطاق   ��

 
هللا العروي: "لعّل �لمة حر�ة أك�� �لمات القاموس السيا��ي استعماال عند عرب اليوم، ح�ى ال�لمات ال�ي تنافسها �� الذيوع �استقالل   يقول  عبد-1

ا�حر�ة، ص   لها." مفهوم  ��ا ومو�حة  إال ملتصقة  ن�اد نجدها  بحيث ال  لها  الغالب مرادفة   �� وتنمية �ستعمل  املركز5وديمقراطية  العر   ،  �ي،  الثقا�� 

 ، الدار البيضاء  5، ط 1993
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الذي ال يتصّور حر�ة اإل�سان إال �� نطاق الدولة ال�ي يصل إ�� حّد تأل��ها جاعال م��ا املستودع     F.W. Hegelهيغل

 الرئيس للقيم واألخالق. 

العالقات املمكنة ب�ن الدولة وا�حر�ة  �عيدا عن هذه العناو�ن الفلسفية الك��ى، لدّي �عض املالحظات املوجزة عن 

 �� الرقعة املغر�ية. 

التار��� من خالل   امتدادها   �� املغر�ية  بالدولة  السياق، سأتحّدث عما �سميھ  مراحل ك��ى تخّص   ثالث�� هذا 

بمختل األور�ي  التدخل  بدء  مع  نفسها  الدولة  بمسار  الثانية  وتتعلق  قرونا،  عّمرت  ال�ي  السلطان  دولة  ف األو�� 

 أش�الھ إ�� غاية ان��اء املرحلة ال�ولونيالية، وتبحث األخ��ة �� �عض مظاهر دولة املغرب املستقل.

 دولة السلطان -1

سبق �� أن اشتغلت لسنوات ع�� ال��اث السيا��ي السلطا�ي املغر�ي، منذ املرادي، صاحب كتاب "اإلشارة �� تدب�� 

إ��   املرابطي  العهد  أوائل   �� عشر اإلمارة"  التاسع  القرن  طيلة  انتعشت  ال�ي  ا�خزنية  السياسية  األدبيات  غاية 

 . وهذه مناسبة ألعرض �عض ا�خالصات ذات الصلة بموضوع الدولة وا�حر�ة. 2ميالدي 

حّد   –أ  �� قيمة  باعتباره  الفرد  غياب   �� يتمثل  وعميق  �سيط  لسبب  نقاش  مثار  لي�ون  ا�حر�ة  موضوع  يكن  لم 

 �  �� نبحث  عبثا  مفهوم ذاتھ.  عن  اإلسالمي  الغرب   �� السيا��ي  الفكر  مجموع  مّ��ت  ال�ي  السياسية  الكتابات  ل 

 . 3عنوانھ "الفرد"، و�دون طائل نبحث عن أد�ى أثر ألي "مواطن" اف��ا��ي أو حقيقي

"املسلم"  يخاطبون  فسنجدهم  الشرعية،  وسياسا��م  الفقهاء  مدّونات  استقصينا  "املسلم" 4لو  ب�ن  والفرق   ،

سع ل�ل عباده  و"املوا
ّ
طن" فرق �� الطبيعة وا�جوهر. فاملواطنة املش��كة �� انتماء للوطن وليس للدين، والوطن يت

 املؤمن�ن وغ�� املؤمن�ن، دونما تكف�� دي�ي أو إقصاء إث�ي... 

 
 ، الر�اط 2006أحيل هنا با�خصوص ع�� كتا�ي "الفكر السيا��ي السلطا�ي، نماذج مغر�ية"، دار األمان، -2

�� كما  �� دراسة لھ حول "البعد الثقا�� للمواطنة"، يالحظ الباحث محمد الصغ�� جنجار أّن �لم�ي "مواطن" و"مواطنة" مشتقت�ن من �لمة "وطن"، و 3

ابن �� هذا    يقول  ستعمل 
ُ
� ت 

ّ
ا�جغرا��، وظل و�التا�� �انت تحيل ع�� االنتماء  ھ. 

ّ
العرب" تدّل ع�� من�ل اإل�سان ومحل �� "لسان  أّي   املع�ى بدون منظور 

ل�لمة   ك��جمة  "مواطن"  �لمة  تداول   �� ُ�شرع  ولم  أور�ا.  من  بتأث��  عشر  الثامن  القرن  أواخر  غاية  إ��  سياسية  القرن Patrioteدالالت   ��  
ّ
إال لفر�سية 

وما يل��ا .    11ف عبد الفتاح الز�ن ص  "أشغال حلقة املواطنة"  تحت إشرا  ��:التاسع عشر بتأث�� من اإليديولوجيات القومية األور�ية (أنظر التفاصيل  

 . 2008الر�اط 
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و�ن نحن عدنا إ�� كتابات الفالسفة املسلم�ن، الغر�اء عن أنفسهم وعن محيطهم، فسنجدهم يتحدثون عن كمال 

"العاقل" الن واإل�سان  اإل�سا�ي،  حلم  5وع  كما  الفاضلة  ومدينتھ  "ال�امل"  اإل�سان  ب�ن  فرق  هناك  أخرى،  ومّرة   ،

أن  دون  وتار���.وهذا  اجتما��  كحدث  التار�خ  صنعهما  كما  السياسية  ومدينتھ  "املواطن"  و��ن  الفالسفة،  ��ما 

 اإلسالمية. -�ش�� إ�� محنة الفيلسوف اإلسالمي الذي ظل طيلة تار�خھ نبتة غر�بة عن ال��بة السياسية العر�ية

بال �لل وال ملل، �لمات   السالط�ن واإلخبار��ن، فسنجدهم �ستعملون،  أدباء  إ�� كتابات  أخ��ا  و�ن عدنا 

"الرعية" و"العامة"، بل وأحيانا عبارات دونية تحمل معها أك�� من داللة، من قبيل "الّرعاع" و"السواد" و"ا�جراد" 

عية" و"املواطن" الفرد، هو فارق �� الطبيعة وا�جوهر. فاإلرعاء يتضّمن  ... ومرة أخرى، الفارق ب�ن "الر 6و"السوقة" 

ك"  
ّ
"التمل عن  Appropriationمبدأ  املد�ي  ا�جتمع  استقاللية  املواطنة  تف��ض  بينما  برعيتھ،  الرا��  يجمع  الذي 

بينما املواطن هو  الدولة السياسية. والرعية جْمع و"قطيع" (كما قال ابن منظور �� "لسان العرب")، ال مفرد لھ،  

 تحديدا �ائن فرد مستقل داخل مجتمع يحتكم لقوان�ن ومؤسسات... 

داخل   السلطا�ي،  االستبداد  من  هر�ا  يختبئون،  ولنقل  يحتمون،  القي�ي)  وليس  العددي  (باملع�ى  األفراد  �ان 

روي) أو �� تصوفهم عشائرهم وقبائلهم وحنط��م، بل وقد يجدون مالذهم �� إيما��م (تقواهم �عبارة عبد هللا الع

مناقشاتھ   �� العروي  إل��ا  أشار  ال�ي  ا�حر�ة  رموز  بالضبط هو محتوى  وهذا  السلطاني�ن.  وا�جور  األسر  هر�ا من 

 . Frantz Rosenthal 7العميقة مع �عض املستشرق�ن، و�� مقدم��م فرانز روزنتال

بمفهومها اللي��ا��، وهذا أمر ال يجادل فيھ أحد...  ما قالھ عبد هللا العروي، هو تأكيد الستحالة تصّور ا�حر�ة    –ب

 ولكن، هل �انت الدولة أصال موجودة؟ هل تر�� دولة السلطان إ�� مستوى الدولة؟ 

 
ب��وت  -4 العلمية  الكتب  (دار  والرعية"  الرا��  إصالح   �� الشرعية  السياسة  ب"  املعنون  تيمية  ابن  كتاب   �� نجده  التصور  لهذا  نموذج  )،  1988وأك�� 

 ت)-رعية" (دار الكتب العلمية بوتلميذه  ابن القيم ا�جوز�ة �� كتابھ املعنون ب"الطرق ا�حكمية �� السياسة الش

كز أنظر حول هذا املوضوع الفصل التاسع لذي خّصھ الباحث ع�� أومليل ل"مدينة الفيلسوف" �� كتابھ "السلطة الثقافية والسلطة السياسية" مر -5

وما   109وف" �� كتابھ "مفهوم الدولة" ص  ، كما يمكن الرجوع إ�� الفقرة ال�ي عنو��ا العروي ب"فردانية الفيلس1996دراسات الوحدة العر�ية ب��وت  

 ، الدار البيضاء.1981يل��ا، املركز الثقا�� العر�ي، 
سميات، أنظر دراستنا املعنونة ب"مالحظات حول الرعية �� األدب السلطا�ي" مجلة االج��اد عدد -6

ّ
 1994سنة  22حول مختلف هذه الت

 س   –ر�ة، م راجع الفصل األول من كتاب ع, العروي، مفهوم ا�ح  -7
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ف�ّل  بوسائطھ.   مستعينا  ا�جميع،  فوق  بال���ع  الفرد  ل�حاكم  سمح  سلطا�ي  وازع  وجود  ينكر  أن  يمكن  أحد  ال 

أقصد وال  حاضرة،  �انت  االستبداد  وترحيل   عالمات  و�عذيب  قتل  من  املادي،  معناه   �� االستبداد  فقط  هنا 

ومصادرة ال��وات... بل وأيضا الكث�� من عالماتھ الرمز�ة ال�ي ال تقل شأنا �� توضيح طبيعة دولة السلطان (االسم، 

ارة ح�ن قال: . ولعّل ا�جاحظ أوجز العب8اللباس، املأ�ل، املسكن، ا�جالس ا�خاصة والعامة، الظهور وا�حجبة...) 

 �� واأل��ة  والعز  ال��اء  فإّن  أحدا،  ف��ما  �شرك  أال  والهواء،  باملاء  التفرد  أمك��م  إن  امللوك  بأخالق  األمور  "وأو�� 

 .... 9التفرد." 

الدولة  �انت  املنظور  هذا  ومن  السلطة.  �خصنة  من  �ستتبعھ  وما  "التملك"،  مبدأ  ع��  السلطان  دولة  تقوم 

" و�ان  السلطان،  تحولت "خديمة"  كما  مستحقة،  غرامات  إ��  "الضرائب"  تحولت  ومعھ  ليده،  امتدادا  ا�جيش" 

لالنقياد  "رمزا  لتصبح  خدمة"  ع��  "التعو�ض   �� املتمثل  معناها  "التوظيفات"  وفقدت  "أمانة"،  إ��  "اإلدارة" 

 10والطاعة"

حيد كما قال هيغل �� حديثھ وحده ا�حاكم يفعل ما �شاء أمام مح�وم�ن تا���ن، ��يمون بدون مع�ى. هو ا�حر الو 

ا�حاكم الشر��  للهوه وهواه، كما أشار 11عن  ليتفّرغ  إ�� حاشيتھ  إذ يفّوض أمور حكمھ  إنھ ال يحكم فعليا،  ، بل 

 . 12لذلك مونتسكيو

تبّ�ن    -ج خلدون.  ابن  وأع�ي  السلطان،  لدولة  ر 
ّ
نظ من  أحسن  ا�جميع،  باع��اف  هو  ملفكر،  عدنا  لو  ماذا  وأخ��ا، 

مران" أّن التار�خ السلطا�ي هو تار�خ دائري. يبدأ من نقطة لينت�ي إل��ا ليبدأ من جديد، وهكذا دواليك، "طبائع الع

 
ص  -8 السيا��ي"،  ا�خطاب  وثوابت  بنية   �� دراسة  السلطانية،  "اآلداب  كتابنا   �� االستبداد"  ل"عالمات  خصصناها  ال�ي  الصفحات   133–  122أنظر 

 ، ال�و�ت. 2006منشورات عالم املعرفة، 
 .1970، الشركة اللبنانية للكتاب، 55ا�جاحظ، التاج �� أخالق امللوك، ص -9

 129عروي مفهوم الدولة ص عبد هللا ال-10

 ،  1981، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنو�ر 177هيغل، العقل �� التار�خ، ص -11

 . 1981وما يل��ا، دار التنو�ر  74انظر كتاب ألتوس�� "مونتسكيو، السياسة والتار�خ" ترجمة ناذر ذكرى، ص -12
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أنھ  لو  كما  مع�ى،  بدون  نفسھ  �ستن�خ  يتكرر،  تار�خ  الشر��،  ا�ُحكم  عن  مونتسكيو  قالھ  ما  مع  مث��  تماثل   ��

 ينطبق عليھ وصف هيغل لتار�خ الشرق ب�ونھ تار�خ ال تار���.

يفوق  هل   ما  عّمر  الذي  السلطا�ي  املغرب  تكرر    عشرةيدخل  فتئت  ما  ال�ي  "ا�جامدة"  ا�جتمعات  خانة   �� قرون 

إن �ان ينطبق، ولو �� حدود،   عماعن فتح أي أفق تار���؟ ال أد�� ا�جواب، ولكن يحّق التساؤل    وعاجزةنفسها،

"التمدينية" الرسالة  ال�ولونيا��     Mission civilisatriceما قالھ �ارل ماركس عن  التدخل  للهند، ع��   �� ل��يطانيا 

 الذي غزا دولة السلطان، ليدخل املغرب مرحلة جديدة وضعت بنياتھ التقليدية موضع سؤال؟ 

 املرحلة الكولونيالية  -1

النخبة  �عض  من  بإ�عاز  أو  األور�ي�ن،  من  بأمر  السلطان  دولة  �عضها  باشرت  ال�ي  الداخلية  اإلصالحات  فشلت 

ل االستعمار الفر���ي 
ّ
املنفتحة، وما �ان لهذه اإلصالحات إال أن تفشل ألسباب ال مجال للتفصيل ف��ا. هكذا �سل

ال أرض  إ��  أخ��ا  ليدخل  والديبلوماسية  التجار�ة  الطرق  لها.  �ش�ى  وحاميا  فاتحا،  االستعمار  وقد  سلطان  حافظ 

الفر���ي، ألسباب تخّص طبيعتھ وعقليتھ، مقارنة مع نظرائھ األور�ي�ن، وخاصة اإلنجل��، ع�� املنظومة السلطانية 

ل�� حدودها التقليدية (الدينية والثقافية)، وأر��ى باملقابل نظاما جديدا (إدار�ا وقانونيا وعمرانيا) يالئمھ  
ّ
��   ويش�

 ��اية املطاف البوادر األو�� مليالد الدولة املغر�ية. 

�انت  ا�خ.  قانونان،  اقتصادان،  ثقافتان،  "لغتان،  وقانو�ي،  شر��  وحديث،  تقليدي  متواز�ان،  عاملان  هناك  �ان 

إمام."و"ع  شر�ف  رأسها  ع��  أصيلة  ودولة  العام،  املقيم  يرأسها  وهيئا��ا  ونظمها  بمعاملها  وافدة  "دولة"  اد هناك 

ا�جيش وعادت اإلدارة (�� غالبي��ا مستحدثة) بيد ممثل الدولة ا�حامية (...) أما ا�جتمع األصيل (مجتمع األها��)،  

 13أ�ان عر�ي أم أمازي�� اللسان والعرف، فظّل ع�� حالھ فيما يخص عالقتھ با�حاكم السلطان..."

مع رة 
ّ

املفك النخبة  �عامل  كيفية  عن  التساؤل  هو  هنا  ��م�ي  والعقود    ما  التاسع  القرن  طيلة  املستجدة  األوضاع 

هل استطاعت هذه النخبة أن تبلور تصورا جديدا ينتقل باملغرب من دولة السلطان إ��  األو�� من القرن العشر�ن.

 
 ، الدار البيضاء.2009ركز الثقا�� العر�ي، ، امل113 - 112عبد هللا العروي، من ديوان السياسة، ص -13
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أفق   �� للمواطنة  األو��  البوادر  و�بلور  التقليدي،  ا�جما��  اإلرعاء  مفهوم  يتجاوز  جديد  تصور  الدولة،  سلطان 

 ا�حطات التالية:  إ�� ع مد�ي ودولة حديثة؟ بحثا عن �عض عناصر ا�جواب، أش�� بإيجاز تحقيق مجتم 

أكنسوس  -ا من  بدءا  املغر�ية،  النخبة  بلور��ا  ال�ي  السياسية   األدبيات  تصفحنا  ال�جائي  -1877  (لو  غاية  إ��   (

بالناصري  -1913( (  )-1897()، مرورا  الف��ة-1895واملشر��  أدباء هذه  وغ��هم من  يدع مجاال  )  بما ال  لنا  لتبّ�ن   ،

للشك، استمرار�ة الفكر السيا��ي السلطا�ي، والتنظ�� الستبداده، وا�حفاظ ع�� مفهوم "األرعاء" كضابط يحكم  

. ولعل أو�ح تصو�ر ملوقف هؤالء من ا�حر�ة، ما قالھ أثقفهم وأقصد الناصري: 14العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم

ال�ي أحد��ا الفرنج �� هذه السن�ن �� من وضع الزنادقة قطعا أل��ا �ستلزم إسقاط حقوق "واعلم أّن هذه ا�حر�ة  

هللا وحقوق الوالدين وحقوق اإل�سانية رأسا... واعلم أّن ا�حر�ة الشرعية �� ال�ي ذكرها هللا �� كتابھ و�ّي��ا رسول 

 15هللا ألمتھ وحررها الفقهاء �� باب ا�حجر من كت��م."

الداخل. املقابلو��  -ب من  ورؤ���ا  لها،  ز�ارتھ  بمناسبة  بأور�ا  ان��ر  من  عشر  التاسع  القرن  عّز   �� هناك  �ان   ،

إ�� فر�سا سنة   �� رحلتھ  املد�ي، و�كتب: "ومن جملة 1845يكتشف "الصفار"  املثال، حر�ة ا�جتمع  ، ع�� سبيل 

لويس   سلطا��م  لهم  أّسسها  ال�ي  ال  18قواني��م  أنھ  إتباعها،  واع��موا  وأن ،  رأيھ  يظهر  أن  فر�سا   �� إ�سان  يمنع 

يكتبھ و�طبعھ �شرط أال يضر بما �� القوان�ن". و�فّسر نفس ال�اتب الثورة ع�� امللك شارل العاشر ب�ونھ "أظهر  

. و�� نفس 16الن�ي عن أن يظهر أحد رأيھ أو يكتبھ و�طبعھ �� ال�از�طات إال إذا اطلع عليھ أحد من أهل الدولة." 

) إ�� حر�ة ال�حافة ونفوذها 1859ابن إدريس العمرا�ي �� رحلتھ "تحفة امللك العز�ز بمملكة بار�ز" (السياق �ش��  

 . 17وهو يتحدث عما يجري بفر�سا 

 
 س.  –حول هذا املوضوع، أنظر الفصل األخ�� من كتابنا "الفكر السيا��ي السلطا�ي، نماذج مغر�ية"، م -14

 .11س، ص    –نقال عن عبد هللا العروي، مفهوم ا�حر�ة، م -15

 .1997دار املنتخب. ب��وت  95/100: ا�خطاب اإلصال�� �� املغرب. ص  انظر : عبد اإللھ بلقز�ز-16

 . 1989. طنجة 111و  98-97ابن ادريس العمراوي: "تحفة امللك العز�ز بمملكة بار�ز تقديم و�عليق. د ز�ي مبارك. ص -17
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يمكن  الداخل،  من  أور�ا  ع��  �عرفوا  الذين  املغار�ة  الرحالة  أغلب  ع��ا  عّ��  ال�ي  األخالقية  ات 
ّ
التحفظ باستثناء 

تأكيد ان��ارهم بتنظيما��ا وقواني��ا. ومع ذلك، فإّن ما يث�� االنتباه �� كتابا��م هو حفاظهم ع�� لغ��م السلطانية 

ل �وصفهم  مختلف،  سيا��ي  فضاء  عن  يتحدثون  نقلهم وهم  أو  املثال،  سبيل  ع��  الرعية"  "وكيل  ب�ونھ  ل��ملا�ي 

ع��   ال��ملان  لتصو�ت  �إشار��م  عندهم،  لسا��م،ولغراب��ا   �� يقابلها  ما  لغياب  أصلها   ��  �� كما  لل�لمة 

 .  هل يتعلق األمر ��جز لغوي، أم هو صعو�ة تمثل مفاهيم ومؤسسات ال عهد لهم ��ا؟  (Budget)"البود��"

جان   -ج العشر�ن ومن  القرن  بداية   �� املغرب  عرفها  ال�ي  "الدستور�ة"  املشاريع  عن  يتحّدث  من  هناك  آخر،  ب 

باعتبارها سعت إ�� اإلصالح السيا��ي، بنقدها للوالة ا�خزني�ن، وفساد "الب��وقراطية" السلطانية عامة، ودعو��ا 

حاضرة ومتضمنة   ية" ا�خاضعة لسيدها ظلتإ�� تحقيق دولة "العدل"، وتقييد "البيعة". والواقع أّن عبارة "الرع 

العبارات من  سيل  انبعاث  من  الرغم  "املشاريع"ع��  هذه  با�جال   ��  وعالق��م  ا�ح�وم�ن  ع��  للداللة  ا�جديدة 

 �� يتساكن  هكذا  القاموس  السيا��ي.  يألفها  لم  حديثة  عبارات  "الرعية"مع  �لمة  استعمال  زني��"  ع��   "مشروع 

 ا�جباية  ��   و"املساواة  ،)8الفصل("التنفيذية  السلطة  مراقبة"و  ،1)الفصل(  نتخاب""اال   مثل  السياسياملغر�ي

 . )9الفصل( والضرائب"

" ال يذكر، ولو مرة واحدة، �لمة "الرعية". �حيح أنھ ال يفوه 1908وما يث�� االنتباه �� هذا الصدد، هو أن "مشروع 

املشروع، يمكن القول إّن مفهوم "املواطنة"، و�ن غاب لفظا، أيضا ب�لمة "املواطن"، غ�� أنھ، ومن خالل فصول  

رة لتحديث النظام السيا��ي. ومهما 
ّ

�ان حاضرا �� ذهن واضع أو واض�� هذا املشروع الذي يبدو أنھ محاولة مبك

مثل �ان األمر، فإن التغافل عن �لمة "الرعية" �� هذا املشروع سمح، ألول مرة، بظهور عدد من العبارات البديلة  

 18"الفرد" و"الناخب" و"الشعب" و"الس�ان" و"املغار�ة" و"األمة"... 

هل ن�ون هنا أمام قطيعة مع الفكر السيا��ي التقليدي تؤسس لتصور جديد لعالقة ا�حاكم با�ح�وم؟ ا�جواب  

رواد   ذهن   �� اتفق  كما  و�تساكنان  يتداخالن  وا�حديث،  التقليدي  معا،  املصط�ح�ن  أن  بما  ال،  هو:  هذه قطعا 

 
 1985. دار الغرب اإلسالمي  444 –  399.ص   2مظاهر يقظة املغرب ا�حديث. ج  حول هذه املشاريع، انظر محمد املنو�ي :-18
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ت، ع�� �ّل حال، ح��ا ع�� ورق، ناهيك عن غياب أّي عالقة عضو�ة تجمعها بالنسيج 
ّ
املشاريع الدستور�ة ال�ي ظل

 ا�جتم�� املغر�ي.

وا�حقيقة أن هذا التساكن، وغالبا ما ي�ون اصطناعيا وتلفيقيا، هو أمر محسوس، ليس فقط عند مص�ح�ن    -د

)؛حيث يتداخل "العدل" بأسسھ الدينية إ�� حد -1946) وابن ز�دان (-1956(أو إصالحي�ن) الحق�ن مثل ا�حجوي (

"، بل وأيضا  19التطابق مع القوان�ن بمفهومها "الوض��"، وحيث يتماثل "أهل ا�حل والعقد" مع املؤسسة "ال��ملانية

الفا��ي عند رواد ا�حركة الوطنية أنفسهم، و�� مقدم��م عالل الفا��ي. فهل ي�ون محض صدفة أن يدافع عالل  

عالل  أّن  لو  كما  فيھ  يبدو  الذي  الشريعة"؟  "مقاصد  عنوانھ  كتاب   �� السياسية،  م��ا  وخاصة  "ا�حر�ة"،  ع�� 

الفا��ي �سقط "املا��ي" ع�� مستقبل املغرب ا�حتمل، و�جهد نفسھ للعثور داخل إرثھ التار��� ع�� أسس الدولة 

  �� يرى  السياسية". هكذا  "املشاركة  أهمها  الراشدين" و"مجلس" ا�حديثة، ومن  ا�خلفاء  املدينة" و"بيعة  "دستور 

ا�خليفة عبد العز�ز ومؤسسة "ا�جماعة" القرو�ة... أسسا للمشاركة السياسية. و��ذا املع�ى تتما�� "الشورى" مع  

 "20"الديمقراطية"، وا�حر�ة مع العدل، إذ �عنيان �� ذهنھ "مشاركة املواطن �� التشريع حسب اج��اده. 

ال أدى  ب�ن  لقد  الوه�ي  التطابق  من  نوع  إ��  الصارخة،  تناقضا��ا  من  الرغم  ع��  املفاهيم،  هذه  ب�ن  تساكن 

ا�حديث،   السيا��ي  الفكر  رآها  كما  "الدولة"  رؤ�ة  ر 
ّ

و�تعذ الفوارق،  معھ  تّم��  حيث  و"الديمقراطية"  "اإلسالم" 

 دي�ي. "قيمة" مستقلة، أن تكفي ذا��ا بذا��ا دون دخيل أخال�� أو  و�اعتبارها

 

 

 

 
السياسية.-19 العلوم   �� العليا  الدراسات  دبلوم   لنيل  رسالة  ز�دان"  بن  الرحمان  عبد  فكر   �� والقانون  الدولة  "حول   : يوسف  بن  نجية   : �لية   انظر 

 .1992ا�حقوق. الر�اط 

د مس�ي ب�ن الفكر السيا��ي السلطا�ي والفكر السيا��ي عند عالل الفا��ي. �� "ا�خطاب السيا��ي عند عالل الفا��ي" انظر املقارنة ال�ي أجراها محم-20

البيضاء.   الدار  ا�حقوق.  السياسية. �لية  العلوم   �� العليا  الدراسات  نيل دبلوم  �� هذا ا�جال تحديدا مؤاخذة عالل 1996رسالة  يمكن  .. ومع ذلك ال 

 حركة الوطنية، إذ �ان همهم األساس بطبيعة ا�حال مح�وما بالسياق التار��� املتمثل �� ا�حصول أوال ع�� االستقالل السيا��ي. الفا��ي، أو رواد ا�
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 دولة االستقالل -2

ونحن اليوم �� املغرب املستقل، من ن�ون؟ رعايا طيع�ن لدولة السلطان، أم أننا مواطنون أحرار �� دولة حديثة؟ 

بھ من طاعة وانصياع أمام ج��وت 
ّ
أّي ضابط يحّدد العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم؟ هل هو مبدأ "اإلرعاء"، وما يتطل

 مبدأ "املواطنة"، وما يفرضھ من حر�ات وحقوق وواجبات ترعاها دولة ا�حق والقانون؟ ا�حاكم؟ أم تراه ي�ون 

مدى   �� تكمن  صعو�ة  و��  لھ.  مادة  ا�حديث  املغرب  من  يأخذ  موضوع  تحليل  صعو�ة  ع��  التنبيھ  يجب  بدءا، 

وثمراتھ، مّما    إم�انية النجاح �� القبض ع�� حقيقة أوضاع �� �غّ�� مستمر، ومخاض لم يف�ح �عد عن �ل أوراقھ

يدفع الباحث ال محالة ملز�د من االح��اس �� أح�امھ أو القطع �� حقائق تظل �� جوانب كث��ة م��ا رهينة ص��ورة 

 سياسية ومجتمعية ال زالت تفعل فعلها. 

، زمان املغرب السيا��ي ا�حديث قص�� جدا، بل ال �ساوي شيئا مقارنة مع زمانھ االجتما�� املمتد بثقلھ وترسباتھ

ال  زمانا  �ان  املدة  هذه  ثل�ي  من  وأك��  سنة،  ا�خمس�ن  يتعدى  ال  وتجارب   سياسيا،-فهو  استبداديا،  نقول  ال  ح�ى 

و�عديل   حذف  محط  اليوم  إ��  تزال  ال  القانونية  وترسانتھ  ومحدودة،  معدودة  عال��ا،  ع��  االنتخابية،  املغرب 

من   بكث��  أقوى  تزال،  وال  �انت،  االنطالق  وعوائق  ما��ي وتجديد،   �� سند  فال  واملواطنة.  وا�حر�ة  ا�حق  أحالم 

التغي��، وال قوة اجتماعية متبلورة حاضرا ترهن مص��ها �شرط ا�حداثة، وال  املغرب من شأنھ أن يحمل مشعل 

 نخبة ثقافية �سابق الزمن ناشرة أضواءها التنو�ر�ة... 

األ  نحو  للس��  تارة  وا�جذب  بالشد  املستقل  املغرب  تار�خ  تمّ��  هذه لقد  �ّل  الوراء.  إ��  ي��اجع  أخرى  وتارة  مام، 

النسيج ا�جتم�� املغر�ي. وعموما،  الوليدة، كما صاغت، وأعادت صياغة،  الدولة  بناء  �� مسار  أثرت  املنعرجات 

وفيما لو تجاوزنا السنوات األو�� القليلة ال�ي عقبت استقالل املغرب، وال�ي تماوجت، تارة با�شغال الدولة الوليدة 
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عيد أجهز��ا األمنية واإلدار�ة، وتارة بانفتاح محتشم ومحسوب العواقب ع�� نخب��ا "الوطنية"،يمكن ا�حديث بتق

 .21عن مرحلت�ن بارزت�ن يصعب القول بوجود قطيعة بي��ما

 منظومة سياسية سلطو�ة  -1

إذا �انت املنظومة السياسية السلطانية تتم�� بنظامها املغلق، و�عاملها مع ا�ح�وم�ن كجماعات ال �أفراد، ورعايا 

ع��  يرتكز  السيا��ي  تدب��ها  �ان  و�ذا  الطاعة،  وواجب  التملك،  مبدأ  ع��  تقوم  آليا��ا  �انت  كمواطن�ن.و�ذا  ال 

الصفات املذ�ورة تواصلت مع بداية االستقالل. و�� الف��ة    تقنيات "ال��غيب" و"ال��هيب"، يمكن القول أّن مجمل

مناض��  ومحاكمات  وقمع  االستبداد،  عالمات  بالكث�� من  تمّ��ت  ال�ي  الرصاص"  ا�جميع ب"سنوات  أسماها  ال�ي 

...)، ناهيك عن �عطيل الدستور، و�عالن  1990،  1984،  1981،  1965األحزاب "الوطنية"، و�بعض االنتفاضات (

 ستثناء، وتزو�ر االنتخابات... حالة اال 

، يتب�ن، رغم �عض 1998إ�� ح�ومة عبد الرحمان اليوسفي سنة    1959منذ إقالة ح�ومة عبد هللا إبراهيم سنة  

و  ا�جفاء  مرحلة  فمن  الوطنية:  األحزاب  و�عض  املل�ي  القصر  ب�ن  العالقة  طبع  الذي  التوتر  مدى  االنفراجات، 

م العالقة  هذه  طبعا  اللذين  محاكمات  ا�حيطة  إ��  إبراهيم،  هللا  عبد  ح�ومة  إقالة  بانتفاضة 1971نذ  مرورا   ،

دستوري  1965 من  واملوقف  وثيقة  1970و  1962،  عن  الشعبية  للقوات  الوط�ي  االتحاد  إعالن  إ��  يوليوز   20، 

املوقف   الذي تّبث ن�ج اإلصالح السيا��ي، وصوال إ��   1975، و ما تالها من قرارات املؤتمر االستثنائي سنة  1972

دستور   من  سنة  1996اإليجا�ي  التناوب  ح�ومة  مع  السيا��ي  االندماج  تأكيد  و  مجاال 1998،  السياسة  ت 
ّ
ظل  ،

محظورا طيلة مرحلة عّمرت ما يفوق الثالثة عقود... تلك �� "سنوات الرصاص" ال�ي عملت الدولة، وما تزال، ع��  

ول وزارة �حقوق اإل�سان إ�� غاية تأسيس ا�جلس الوط�ي  تذو���ا ع�� مختلف الهيئات املتعاقبة بدءا من إحداث أ

 �حقوق اإل�سان، مرورا بمختلف الهيئات ال�ي سعت لطي صفحات املا��ي األسود وتحقيق اإلنصاف واملصا�حة. 

 
النفتاح  غالبا ما يتّم التمي�� ب�ن مرحلت�ن: مرحلة االستبداد السيا��ي و"سنوات الرصاص" ال�ي طبعت حكم امللك الراحل، ا�حسن الثا�ي، ومرحلة ا-21

سنواالسيا  �� الراحل  امللك  دشنھ  الذي  السيا��ي"  "االنفتاح  بوادر  لنفي  مجال  ال  أنھ  والواقع،  السادس.  محمد  ا�حا��،  امللك  ال�ي طبعت حكم  ت ��ي 

 حكمھ األخ��ة، كما ال مجال لنفي عدد من التجاوزات السياسية ال�ي شّوشت ع�� االنفتاح السيا��ي الذي طبع "العهد ا�جديد". 
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 انفتاح املنظومة السياسية -2

را تحت مسّ�ى "العهد ا�جديد"
ّ

وما صاحبھ من توّسع   ،22من األكيد أّن االنفتاح السيا��ي الذي عرفھ املغرب مؤخ

تار�خ  �انت طيلة  �عد، كما  لم  إذ  للسياسة،  املواطن�ن  نظرة  ر �ش�ل م�حوظ ع�� 
ّ
أث العامة  ا�حر�ات  �س�ي �جال 

املغرب، مجاال محظورا، صعب الولوج، بل أصبحت �ش�ل ما، مادة يومية مصاحبة للمواطن�ن كما تدّل ع�� ذلك 

 الكث�� من املعطيات. 

ع  ا�جديد  امللك  بتفعيل عمل  السيا��ي  االنفتاح  تخّص  عّدة  مجاالت  شملت  اإلصالحات  من  عدد  إحداث   ��

الفوارق  من  التقليص  ع��  بالعمل  والهشاشة  الفقر  مواطن  ومحار�ة  السيا��ي،  االعتقال  ملف  طي  إجراءات 

لألسرة،  االجتماعية، جديدة  مدونة  بإقرار  النسائية  للمطالب  دولة    واالستجابة  قواعد  والقانون و�رساء  ا�حق 

شعار للسلطة"،  بإطالق  ا�جديد  الفكر�ة   "املفهوم  الظالمية  أوجھ  �ل  بمواجهة  السياسية  ا�حداثة  وتبّ�ي 

ا�حقل  هي�لة  إعادة  ع��  وذلك  والدعوي،  السيا��ي  ا�جال   �� الدين  استغالل  لظاهرة  والتصدي  والسياسية، 

� بإعادة االعتبار للثقافة األمازيغية. وأخ��ا إقرار دستور الدي�ي، وتأكيد التعدد الثقا�� الذي يطبع النسيج ا�جتم� 

... ناهيك عن ال��ايد امل�حوظ ل�حر�ات 23الذي رأى فيھ الكث��ون تجاوزا لعدد من معيقات الدسات�� السابقة   2011

 ... 24االحتجاجية ال�ي مّست مجاالت عّدة، سياسية ومهنية و�سائية وثقافية 

 
ا-22 �� �عض بوفاة امللك  الباحث�ن واملتتبع�ن للشأن السيا��ي املغر�ي  ابنھ محمد السادس عرش اململكة املغر�ية، رأى عدد من  الثا�ي، وتولية  �حسن 

 
ّ
أك�� من داللة، وتجل خذت طا�عا رمز�ا يحمل معھ 

ّ
ات العالمات  السياسية. وأّول هذه  الثقافة  �� تجديد  الرغبة  �� مراسيم  الوقائع عالمات دالة ع��  ت 

ل ا�خطب امللكية و�حداث "ناطق رس�ي باسم القصر املل�ي"، و�� �لها عناصر غّدت أذهان امل
ْ
تتبع�ن "البيعة"، والتخفيف من حّدة ال��وتو�ول، وش�

سلطة امللكية بتقديم صورة جديدة عن ملك جديد.غ�� أّن هناك أيضا من رأى �� �ّل هذه العالمات، اعتبارات ش�لية، أو "دواال" دون "مدلول"، وأّن ال

 �� ��، وأّن االستمرار�ة �� ما يم�� عهد امللك ا�جديد. 
د ع�� عدد من ا�حقوق وا�حر�ات السياسية واالجتماعية، كما نظم عددا من االختصاصات امللكية... ومع ذلك،  -23

ّ
أك أّن الدستور ا�جديد  ما �حيح 

ي والدولة: هل  الدين  ب�ن  العالقة  املد�ي مثال؟ هل  تزال �شو�ھ شوائب، أهمها سؤال  للزواج  شريع 
ّ
بالت أن يق��ح قانونا يطالب فيھ  ما  ل��ملا�ي  اليوم  حّق 

يق� أن  لھ  مشروع  هل  ر��؟ 
ّ

الش ا�حكم  عليھ  نّص  ما  ع��  الّتحايل  بدل  الزوجات  �عّدد  باتا  منعا  يمنع  صر�ح  بقانون  يطالب  أن  بإم�انھ  قانونا  ي�ون  �ح 

 الذكر الواحد ��  
ّ
عليھ القوان�ن، �عديال دستور�ا يفصل بالوا�ح =  =اإلرث؟ هل يحّق لفر�ق برملا�ي أن يق��ح �� إطار ما تنّص يضمن لألن�ى الواحدة حظ

 175و 64و   32ب�ن ما هو دي�ي، و��ن ما هو سيا��ي؟ ا�جواب طبعا هو "ال" بمنطوق الفصول 

يع أن يقّر أّن هللا موجود أو غ�� موجود، أّن ال�ون متناه أو غ�� متناه، �� هذا السياق، يقول عبد هللا العروي: "مفهوم أّن ال��ملان، أّي برملان، ال �ستط

تحقيقها   طرق  تحديد  مهمة  موكال  العامة،  املص�حة  ��خيص  اختصاصھ  ال��ملان.  اختصاص  خارج  ذلك  �ّل  الذوق،  العلم،  الفلسفة،  الدين،  ا�خ. 

ھ يمنع من الّتعرض مل
ّ
أن سائل مص�حية وا�حة تّم الفصل ف��ا مسّبقا (...)ال نقول إّن أح�اما شرعية أخرى ل�ح�ومة. لكن ما يمّ�� الدستور املل�ي هو 
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�ل املعطيات املذ�ورة ترسم لنا صورة ملك مغر�ي حدا�ي، وتصّب �لها نحو تأسيس ثقافة سياسية جديدة تقوم 

مل�ا   باعتباره  ا�جديد  امللك  ل�خص  التطورات  هذه  عزا  من  املتتّبع�ن  من  هناك  والقانون.  وا�حق  ا�حر�ات  ع�� 

ھ مهما
ّ
ھ يصعب األخذ بھ    شابا، ينت�ي �جيل جديد مشبع بثقافة حديثة... والواقع أن

ّ
�انت أهمية هذا العامل، فإن

حصرا دونما اعتبار لعدد من العوامل ا�حيطة بھ ال�ي سّهلت، أو ع�� األقل سمحت، بتفعيل هذه التغ��ات. ذلك  

ك��ت  مهما  واحد  عامل  إ��  امللكي�ن  وا�خطاب  السلوك   �� ا�حجم  هذا  من  تطورات  �عزو  أن  التبسيط  من  ھ 
ّ
أن

 ن ا�حديث عن تآلف عوامل عّدة �انت وراء هذا التحّول �� الثقافة السياسية للعهد ا�جديد. أهميتھ. ولكن يمك

ر وا�عدام الثقة الذي مّ�� عالقة املؤسسة امللكية بما ُسّ�ي باألحزاب التار�خية، 
ّ
ولعّل أول هذه العوامل تجاوز التوت

ت غداة  وا�ح  �ش�ل  تّم  الذي  التجاوز  وهو  الوطنية.  ا�حركة  كنتيجة سليلة  "التوافقي"  التناوب  ح�ومة  أسيس 

إ�� غاية التصو�ت اإليجا�ي ع�� دستور  ملسلسل من املفاوضات واملشاورات، بدأ تدشي��ا منذ أوائل التسعينيات 

عليھ    1996.25سنة   يطلق  أصبح  ملا  امل��ايد  ا�حضور  هو  التحوالت  هذه  تفس��  بھ  يمكن  الذي  العوامل  وثا�ي 

ج عن هذا ال��وز من غليان وحركية وانتظارات اجتماعية، �لها تدفع السلطة السياسية إ�� ا�جتمع املد�ي، وما نت

واملناهضة  ا�حافظة  القوى  �عض  وراءها  تخت�ئ  ال�ي  التقليدية  األنماط  �عض  وتجاوز  السيا��ي،  السلوك  عقلنة 

واالجتما��  السيا��ي  النسيج  يمّس  �غي��  ا�ح 26ألي  متطلبات  العوامل هو  هذه  ال�ي .وثالث  و"العوملة"  الدو��  يط 

 
، فليس فيھ ما  يجوز إهمالها إذا لم �عد فائد��ا وا�حة (...) �عليق حكم شر�� من طرف ال��ملان، ال �ع�ي ا�حكم ببطالنھ مطلقا، ال ماضيا وال مستقبال

 س  -، م 124 – 123من ديوان السياسة، ص  يدّل ع�� تكذيب أو �سفيھ أو مروق أو عقوق."
ل�ح   -24 أسبابا  االجتما��  والفقر  السيا��ي  القمع   �� يرى  الذي  املارك��ي  التحليل  رأسها  وع��  املتداولة،  األخطاء  �عض  ع��  التنبيھ  يجب  ر�ات ر�ما 

��، واالنفتاح السيا��ي املدخل لالحتجاج االجتما��. و�كفي  االحتجاجية والثورات االجتماعية، مقابل تصور "توكفيل" الذي يرى �� بداية املسلسل اللي��ا 

، بمعدل حركت�ن �ّل يوم إ�� 2005حركة سنة    700أن �ش�� هنا، فيما يخّص املغرب، إ�� التضاعف املتوا�� ل�حر�ات االحتجاجية إ�� حدود اليوم. فمن  

  56بمعدل  2013حركة ��  20000
ّ

 ح لالرتفاع.وملز�د من التفصيل �� هذا املوضوع، أنظر:حركة احتجاجية �ّل يوم. ور�ما العدد مر�

 Abderrahmane Rachik, La société contre l’Etat, mouvements sociaux et stratégies de la rue au Maroc, La croisée des chemins, 2018, 

Casablanca. 

25 - Abdallah Saaf. Maroc , l’ espérance d’Etat moderne. P 115-128. Afriqueoriont  Casablanca. 1999. 

26 -Voir le chapitre réservé à « la montée en puissance du mouvement associatif ». in Ignace Dalle. Maroc. 1961-1999. 

L’espérancebrisée Maisonneuve& Larousse. Paris 2001. 

أسمتھ ملا  بورقية  تحليل.رحمة  السياق  نفس   �� ص    وانظر  التحّول.  محك   �� املغر�ي  ا�جتمع  قضايا  مواقف.  كتا��ا:   �� االجتماعية"  القوى  ب"ضغط 

 . 2004وما يل��ا. منشورات �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية. ا�حمدية 20
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عّمقت ا�غراس عدد من القيم ال�ونية العاملية املتعلقة با�حقوق واملواطنة ودولة ا�حق والقانون، وما يفرض �ل  

ال�ونية. القيم  هذه  مع  ا�حلية  والثقافية  ا�جتمعية  القيم  تكييف  ع��  العمل  من  ال�ي    ذلك  العوامل  هذه  ورا�ع 

التطورات   هذه  بتحقيق  التقليد سمحت  ب�ن  ا�جمع   �� امللكية  املؤسسة  ع��ا  أبانت  ال�ي  ا�حسوسة  القدرة  هو 

 .27والعصرنة، ب�ن مفهوم "البيعة" وحيثيا��ا الدينية و��ن "التعاقد" ومستلزماتھ ا�حديثة

د  تلك �عض العوامل ال�ي يمكن أن نفّسر ��ا املسار الذي اتخذتھ الثقافة السياسية للعهد ا�جديد. وهو مسار يؤ 
ّ

ك

ال�ي  السياسية  املمارسة  و�وقائع  أّوال،  الدستور  بمنطوق  السيا��ي،  النظام  مركز   �� توجد  امللكية  السلطة  أّن 

توّ�ح كيف أّن وراء �ل املعطيات ا�جديدة املذ�ورة أعاله، فكرة ملكية، يوجد خلفها جهاز خاص (وال أتحّدث هنا  

يا��ي، "هيئة اإلنصاف واملصا�حة". ووراء الس�� نحو محار�ة  فوراء االنفتاح الس  عن ا�ح�ومة) �عمل ع�� تفعيلها.

 ووراء إقرار مدونة جديدة لألسرة، "التحكيم املل�ي".  مواطن الفقر والهشاشة، "املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة".

األع��   ب"ا�جلس  املنوط  الدور  وتفعيل  الرشوة"،  من  للوقاية  املركز�ة  "الهيئة  اإلدارة  تخليق  ل�حسابات". ووراء 

خطاب  الثقا��،  التعدد  تأكيد  ووراء  الدي�ي.  ا�حقل  هي�لة  إعادة  الفكر�ة،  الظالمية  محار�ة  نحو  الس��  ووراء 

إشراف  تحت  وظيف��ا  تمارس  ال�ي  "ا�جالس"  من  ذلك  غ��  األمازيغية...إ��  للثقافة  املل�ي  "املعهد  و�حداث  أجدير 

 مل�ي.

قي مدى  حول  مطروحا  يظل  السؤال  �ان  ��  إذا  النس�ي  أو  ال�امل  ونجاحها  بمهامها  (امللكية)  ا�جالس  هذه  ام 

ق 
ّ
معا�جة املهام املنوطة ��ا، فإّن سؤاال آخر يفرض نفسھ، و�ن �ان غالبا ما يبقى �� طي الكتمان، وهو ذاك املتعل

التنسيق   الطرف�ن ع��  ب�ن  العالقة  تقوم  "امللكية".  هل  األجهزة  ��ذه  ا�ح�ومي  العمل  يجمع  أد�ى بما  دونما  الّتام 

تنازع �� االختصاصات، كما يحلو لكث�� من الوزراء تأكيد ذلك؟هل تقوم هذه العالقة ع�� نوع من التعو�ض عن  

 
الكب�� يبدو وا�حا �� تأو�لهم للعالقة ب�ن  ليس القول بمحاولة ا�جمع ب�ن "التقليد" و"ا�حداثة" محط اختالف كب�� ب�ن الباحث�ن، لكن االختالف     -27

اطي و"العمق" طر�� املعادلة. فإذا �ان م��م من يرى أّن املؤسسة امللكية نجحت �� محاول��ا التوفيقية، فهناك من يرى أّن ا�جمع ب�ن "الش�ل" الدمقر 

التناقض ره�ن �عقد "ميثاق سيا��ي" ب�ن األطراف الفاعلة من   ، فيما يرى، آخرون أن تجاوز هذا27التقليدي يجعل من الدولة املغر�ية دولة "مختلطة"

 جهة، وتفعيل "اإلصالحات الدستور�ة" من جهة أخرى.



 
 الدولة والحریة: 
 حالة المغرب 

 

 

 
2021 يونیو  15   15 الصفحة     

تثاقل ونقص األداء ا�ح�ومي أمام ملفات تفرض سرعة اإلنجاز كما يرى �عض املتتبع�ن؟ هل تؤدي هذه العالقة  

 كما يرى �عض الفاعل�ن السياسي�ن؟إ�� عدم الوضوح �� االختصاصات واملسؤوليات 

بالضرورة   �� الضيق)،  الدستوري  التق�ي  مفهومها  ��ا  أقصد  (وال  ا�ح�ومة،  فإّن  ا�جتمع،  روح  الدولة  �انت  إذا 

نصاب سيا��ي حز�ي، �� يد ا�جتمع والدولة ع�� السواء. نجاحها أو فشلها �عب�� عن مدى قدرات املغرب العملية 

ق مساره. وهنا السؤال البدي�ي والعميق �� آن واحد: هل يملك املغرب فعال ح�ومة؟ أال  والذهنية �� تجاوز عوائ

ثانية،  جهة  من  ملكية  و"مجالس"  جهة،  من  ل�ح�ومة  املزدوج  الوجود  هذا  النظام   �عكس  خصوصية  من  شيئا 

خفية سلطة  مراكز  مع  التواطؤ  من  قليل  غ��  ���يء  املشو�ة  ا�حبل،  شد  لعبة  �عكس  وأال  بنية  املغر�ي؟  بقايا   ،

 تقليدية تحتضر، ولك��ا ترفض أن تموت. 

أسئلة كث��ة تطرح نفسها ع�� مغرب �عيش اليوم مخاضا محسوسا بإيقاع متسارع ال مجال فيھ لتأجيل ا�جواب...  

ا�جديد  �عا�ي  املا��ي، كما قد  و���احمان، وقد �ستميت رموز  القديم وا�حديث  يتداخل  تار�خية،  وك�ل ص��ورة 

 الدة وآالمها... من عسر الو 

 


