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 :خلصواإلا

حٗض اإلا٩اهت التي ًدخلها اإلال٪ في الضؾخىع، امخضاصا ومإؾؿت لهٟخه الضًيُت، التي ج٨غؾذ ل٣ٗىص.     

ُت وطاجُت،  في ٞالضولت في اإلاٛغب، اهُل٣ذ مىظ البضء بدمىالث صًيُت، ؤؾهمذ، بلى ظاهب بم٩اهاث مىيٖى

ا ز٣اُٞا، مً هاخُت ؤزغي   .جىؾٗها ظٛغاُٞا، مً هاخُت وجبلىَع

  بق٩الُت البدض: تهضٝ بلى م٣اعبت املحضصاث الضًيُت التي جغج٨ؼ بليها بماعة اإلاامىحن في اإلاٛغب؟

ت اإلال٪، مً مإؾؿت ؾُاؾت "صًيُت مخمحزة"، في ْل اإلاخٛحراث  و٠ُ٦ م٨ىذ الهالخُاث الضؾخىٍع

 .َىا٥ ؟الضًيُت الىاقئت َىا و 
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ُت واإلا٨خىبت، التي م٨ىذ اإلااؾؿت  - ت الٗٞغ ٞغيُت البدض: بماعة اإلاامىحن، حك٩ل ال٣اٖضة الضؾخىٍع

خي وعمؼي، مً ؤن جدبىؤ املحىع اإلاغ٦ؼي في الحُاة الؿُاؾُت؛ وزهىنا  ا هخاط بعر جاٍع اإلال٨ُت، باٖخباَع

 .الضًيُت

 خي واإلاىهج الىن  .ٟي الخدلُليمىهجُت البدض: اؾترقضها باإلاىهج الخاٍع

 هخاثج البدض: 

دضص ٧ل اإلاهام والهالخُاث والازخهاناث والؿلِ ألازغي،  41ال ًؼا٫ الٟهل  - مً الضؾخىع، ًد٨م ٍو

ظا ٌٗني  التي ًخمخ٘ بها اإلال٪؛ زهىنا وؤهه ؤو٫ ٞهل مً خُض الترجِب ًبضؤ به الباب اإلاخٗل٤ باإلال٨ُت، َو

٣ت ؤو ؤزغي َبُٗت ٖمل باقي ٞىن ى٫ َظا الباب. ؤما ٖلى مؿخىي اإلاًمىن، ٣ٞض جم ؤهه ًدضص بٍُغ

ل الؿُاؾت الضًيُت مً َٝغ اإلال٪ وخضٍ. ٞالٓهاثغ اإلال٨ُت ال ًم٨ً الًُٗ ٞيها  الاخخٟاّ بالٓهاثغ، لخجًز

 ؤمام ال٣ًاء؛ ألنها ببؿاَت ناصعة ًٖ "ؤمحر اإلاامىحن"؛

ت وخؿب، ول٨نها بمجزلت ماؾؿت مخ٩ام - ُت نٟت ؤمحر اإلاامىحن، لِؿذ عمٍؼ لت، لها ؤؾؿها الكٖغ

ت والؿُاؾُت، ومً زمت لها اظتهاصَا الضًني، الظي ٌؿدىض بلى اليؿب الكٍغ٠، والبُٗت مً  والضؾخىٍع

، مً هاخُت  ت واإلاظَب اإلاال٩ي والخهٝى نهل مً اإلاىعور الؿني؛ زهىنا ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ هاخُت، ٍو

ت، ٢ام اإلال٪ بمإؾؿتها ٖبر مضازل   .ؤًضولىظُت وؤ٧اصًمُتؤزغي. ولخهٍغ٠ َظٍ الغٍئ

 .الكلماث املفتاحيت: املسألت الذًنيت/ النسب الشريف/البيعت/ الخليفت/ أمير املؤمنين

Abstract : 

    The king's status in the Constitution is an extension and institutionalization of his religious character, 

which has been enshrined for decades in Morocco, launched from the outset with religious payloads, has 

contributed, along with objective and subjective possibilities, to its geographical expansion, on the one 

hand and its cultural crystallization, on the other. 

- The Research problem: aims to approach the religious determinants on which the   ِِ command of the 

faithful is based in Morocco? How did this capacity enable it to establish a distinct religious policy, given 

the religious changes emerging here and there? 

- The Research hypothesis: the Command of the Faithful, forms the customary and written constitutional 

rule, which enabled the royal institution, as a output of a historical and symbolic legacy, to become the 

central focus of political life, especially religious. 
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Research methodology:  Guided by the historical and descriptive analytical approaches. 

Results: 

- Chapter 41 of the Constitution still governs and defines all the functions, powers, specialisations and 

other authorities possessed by the King, especially since it is the first chapter in the order to begin the title 

section concerning the Monarchy, which means that it determines in one way or another the nature of the 

work of of the rest of chapters of this section. and about the content level, the decrees sought to be 

retained, for religious policy to be inlaid by the king alone. The royal decrees cannot be challenged in 

court, simply because it comes from the "Amir Al mu'minin" The Commander of the Faithful; 

- The status of the Commander of the Faithful is not only symbolic, but also as an integrated institution, 

and has its legal, constitutional and political foundamentals, hence its religious jurisprudence, which is 

based on the honourable lineage and allegiance on the one hand, and which is inspired by the Sunni 

heritage, especially the Ash's doctrine, the Maliki doctrine and sufism, on the other. To reflect this vision, 

the King institutionalized it through ideological and academic entrances. 

Keywords: Religious Matter/Honorable Lineage/Allegiance/Caliph/Amir al-Mu'minin. 

 ج٣ضًم: 

ش، الػمت   ق٩لذ اإلاؿإلت الضًيُت، مىظ ٞجغ الخاٍع

ا حٗبحر ًٖ  ؤؾاؾُت في خُاة ؤلاوؿاهُت، باٖخباَع

مل؛ بًمان بىظىص" ٢ىي زاع٢ت" ٞى١  بًمان ٖو

َبُٗت البكغ ال٣ٗلُت، ولهظٍ ال٣ىي جإزحر في 

مــل، في ؤصاء ٞغاثٌ  مجغي خُاة ؤلاوؿان. ٖو

٣ىؽ مُٗىت. ولم ٠٣ً ألامغ  ٖىض َظا وقٗاثغ َو

الحض، بل ؤيخى "الخضًً" ًخضزل في جدضًض 

َبُٗت الٗال٢اث الاظخماُٖت، التي ًد٨مها 

، بما في الاججاٍ الظي  الخىٕى والازخالٝ والخهإع

ًٟط ي بلى جيؿِب اإلاُل٤ جيؿِبا اظخماُٖا ؤو 

الاعجٟإ باليؿبي الاظخماعي بلى مؿخىي اإلاُل٤، 

ُت وال٣ضاؾت ٖلى َظٍ  بهضٝ بيٟاء الكٖغ

سُت واخضة ؤو اإلا اث في لحٓاث جاٍع كغٖو

 .1مسخلٟت

لظل٪، ههذ ظل صؾاجحر الضو٫ ٖلى جدضًض      

ال٢خه بالضولت. ٟٞي اإلاٛغب، مشل  م٩اهت الضًً ٖو

ل٣ب بماعة اإلاامىحن امخضاصا لخلصالٞت ؤلاؾالمُت، 

ٗت في خٟٔ الضًً  التي حٗني هُابت ناخب الكَغ

ؤلاؾالمي وؾُاؾت الضهُا. ٞإمحر اإلاامىحن في ال٣ٟه 

لى " للضولت  َى الصلُٟت؛ ؤي الحا٦م ألٖا

ؤلاؾالمُت"، اإلا٩ل٠ بمهمت بمامت اإلاؿلمحن في 

حر  نالتهم وخماًت خُاة ومهالح اإلاؿلمحن ٚو

                                                             
يذًٕد أيٍٛ انؼانى، انذٍٚ ٔانغٛاعح، ٔسد فٙ اإلعالو انغٛاعٙ،  - 1

ذذشٚش يذًٕد أيٍٛ انؼانى، )يطثؼح انُجاح انجذٚذج، انذاس انثٛضاء، 
 تذٌٔ ذاسٚخ(، انًغشب.
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اإلاؿلمحن، وجضبحر قاون ألامت الضًيُت 

 .2والؿُاؾُت

ت الضًيُت، جمذ صؾترة ل٣ب       بىاء ٖلى َظٍ الغٍئ

م، 1962بي ؾىت ؤمحر اإلاامىحن في ؤو٫ صؾخىع مٛغ 

ب  م الصُُب، ال٣ٍغ بُلب مً الُبِب ٖبض ال٨ٍغ

ال٫ الٟاس ي، عاثض  ت ؤلازىان اإلاؿلمحن، ٖو مً عٍئ

ُم  ىُت وٖػ ما ٖٝغ في اإلاٛغب بالؿلُٟت الَى

خؼب ؤلاؾخ٣ال٫، بل جم الحٟاّ ٖلى َظا الل٣ب 

ت، بلى خضوص الٟهل  في ٧ل الخٗضًالث الضؾخىٍع

. طل٪ 2011مً  الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  41

ؿه مً َٝغ  ؤن الل٣ب اإلاظ٧ىع، ومً زال٫ ج٨َغ

اإلال٪ هٟؿه ٖلى مؿخىي زُبه الؿُاؾُت، 

ظٗل مً اإلال٨ُت اإلاٛغبُت مٗبرا ًٖ ؤلاؾالم، مً 

زال٫ زىاثُت بماعة اإلاامىحن والبُٗت، وبالخالي 

ت "صولت الصالٞت" . مما ؤُٖى 3يامىا إلؾخمغاٍع

ت،  خُض لهظا "ال٣اهىن الصلُٟي" ٢ىجه الضؾخىٍع

اجاح للمل٪ م٩اهت مخمحزة، ؾىاء مً زال٫ صوٍع 

في اإلاماعؾت الؿُاؾُت ؤو صازل الهىضؾت 

ت. وبالخالي ؤنبذ ًخٟغص بؿلُت اجساط  الضؾخىٍع

ال٣غاع في زالزت مجاالث اؾتراجُجُت: مجا٫ 

الىٓام الؿُاس ي ومجا٫ الضًً ومجا٫ 

ت الضولت  .4اؾخمغاٍع

                                                             
انذكى فٙ اإلعالو.، دساعح فٙ يفٕٓو  ػكاؽح يذًٕد. ذاسٚخ - 2

انذكى ٔذطٕسِ، )انماْشج، يؤعغح انًخراس نهُؾش ٔانرٕصٚغ، انطثؼح 
 .175(.ؿ.2002األٔنٗ 

3
 - Agnouche(Abdelatif), contribution à l’étude des 

stratégies de légitimation du pouvoir de l’institution 

califienne, le Maroc des Idrissides à nos jours, 

Thése  d’état en droit public, université Hassan II, 

Faculté de droit, Casablanca 1985, p 320. 
دمحم ضشٚف، "انذٍٚ ٔانغٛاعح فٙ انًغشب ضًٍ عؤال انؼاللح  - 4

إنٗ عؤال االعررثاع"، )يُؾٕساخ انًجهح انًغشتٛح نؼهى االجرًاع 
 .80(، ؿ. 2000ثؼح األٔنٗ، ََٕثش انغٛاعٙ، انذاس انثٛضاء، انط

إلال٪ في َظٍ اإلاجزلت التي ؤيخى ًدخلها ا       

ت، ما هي بال امخضاص ومإؾؿت  الهىضؾت الضؾخىٍع

لهٟخه الضًيُت، التي ج٨غؾذ ل٣ٗىص. ٞالضولت في 

سُا  اإلاٛغب، التي ًم٨ً ال٣ى٫ بنها حك٩لذ جاٍع

بٗض جىخُض املجخمٗاث املحلُت ال٣بلُت، اهُل٣ذ 

مىظ البضء بدمىالث صًيُت، ؤؾهمذ، بلى ظاهب 

ُت وطاجُت، في جىؾٗها ظٛغاُٞا،  بم٩اهاث مىيٖى

ا ز٣اُٞا، مً هاخُت ؤزغي. و٧ل  مً هاخُت وجبلىَع

َظا ٖلى ؤؾاؽ ألاصواع التي ٧ان، وال ًؼا٫، ًلٗبها 

اء مً ا٫  م بما قٞغ الؿالَحن/الصلٟاء باٖخباَع

ظٍ هي الؿمت الٛالبت، ؤو ًدملىن  البِذ، َو

 جهىع مظَبي مٗحن.

طل٪ ؤن الصلُٟت في الترار الؿُاس ي        

خا٦م الضولت. و٢ض ٖبر ًٖ طل٪ ؤلاؾالمي، َى 

الخٟخاػاوي ب٣ىله: "عثاؾت ٖامت في ؤمغ الضًً 

. في خحن عؤي 5والضهُا زالٞت ًٖ الىبي )ملسو هيلع هللا ىلص(

ت لصالٞت الىبىة في  اإلااوعصي ؤن: "ؤلامامت مىيٖى

خغاؾت الضًً وؾُاؾت الضهُا ". طل٪ ؤن لٟٔ 

امت والىالًت والىهغة والٛلبت، ٧لها  الصالٞت والٖؼ

ظا ما ؤ٦ض ٖلُه 6جىحي بلى مً ًمخل٪ الؿلُت . َو

عقُض عيا ٢اثال: "الصالٞت، وؤلامامت الٗٓمى 

ى  وإماعة اإلاامىحن، زالر ٧لماث مٗىاَا واخض، َو

عثاؾت الح٩ىمت ؤلاؾالمُت الجامٗت إلاهالح 

الضًً والضهُا ". وبهظا اإلاٗنى جم ازتزا٫ الُاب٘ 

ل الضًني والؿُاس ي في الصالٞت، خُض ج
ُّ
م جمش

الصلُٟت/ؤلامام/ ؤمحر اإلاامىحن، بمجزلت هاثب ًٖ 

 .7الىبي الظي َى هاثب ًٖ هللا

                                                             
 . 207ػكاؽح يذًٕد، )يشجغ يزكٕس (، ؿ  - 5
 . 206انًشجغ َفغّ، ؿ  - 6
 2ػثذ اإلنّ تهمضٚض، انذٔنح فٙ انفكش اإلعاليٙ انًؼاصش، ط  - 7

 . 92(، ؿ  2004)تٛشٔخ: يشكض دساعاخ انٕدذج انؼشتٛح، 
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ل الؿال٠ الظ٦غ، َى الظي ؾاص لٗهىع      
ّ
الخمش

في اإلاٛغب ألا٢ص ى، وٖلى ؤؾاؾه ٢امذ صو٫ 

وؾ٣ُذ ؤزغي، بال ؤن الؿلُان، لم ٨ًً َى 

ال٩ل في ال٩ل، زهىنا ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿإلت 

في خاالث مدضوصة، ٨ٖـ ما ٧ان  الضًيُت بال

ـ الغاب٘ ٖكغ، خُض اإلال٪  ؾاثضا في ٞغوؿا لَى

َى الؿُض، بمٗنى بهه َى الضولت والضولت َى، بل 

ش اإلاٛغبي ٧اهذ، بلى ظاهب الؿلُان، ٞئت  في الخاٍع

الٗلماء، التي جسخو بالجاهب الكغعي. خُض 

ش الؿُاس ي  لٗبذ ؤصواعا ؤؾاؾُت في الخاٍع

م ٢ُمحن ٖلى مُاب٣ت للمٛغب، باٖخباَع

، ؤو مغا٢بحن  ٗاث الؿلُان للكٕغ حكَغ

تها بٟخاواَم، التي بن ٧اهذ ٢ض ظٗلذ  لضؾخىٍع

منهم الٟئت الىخُضة التي ٧ان الؿلُان ًغي 

غ ؤٖماله ؤمامها، ٞةنها، في اإلا٣ابل، لم  يغوعة جبًر

جسل مً بزاعة نغاٖاث مٗه، ؾببذ لهم ٖضة 

لى مدً، مشل سجنهم مً َٝغ الؿلُان اإلاى 

ًىا ؤلاٞخاء بجىاػ بصماط  اؾماُٖل بٗضما ٞع

الٗبُض في ن٠ الجىضًت، ٦ما ٞكلىا في زل٘ 

م. بال 1819اإلاىلى ؾلُمان بالك٩ل الكغعي ؾىت 

ؤنهم جم٨ىىا مً ب٢هاء وزل٘ الؿلُان الؿٗضي 

 1576اإلاخى٧ل، الظي ٖىى بٗمه اإلاخى٧ل ؾىت 

ؼ الظي ٖىى بإزُه  م، والؿلُان ٖبض الٍٗؼ

 .8م1908ىت ٖبض الحُٟٔ ؾ

مً زال٫ ما ج٣ضم، ؾخداو٫ َظٍ الىع٢ت    

مٗالجت اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾخىع اإلاٛغبي، 

وزانت اإلاجزلت الضًيُت التي ًدخلها اإلال٪، مً 

هاخُت وججلُاتها في اإلاخىن ال٣اهىهُت واإلااؾؿاجُت 

                                                             
، )يؤعغح دمحم انًؼرصى، انُظاو انغٛاعٙ انذعرٕس٘ انًغشتٙ -8

(، ؿ. 1992إٚضٚظ نهُؾش، انذاس انثٛضاء، انطثؼح األٔنٗ ياسط 
28-29-30. 

ال٢تها الجضلُت بسضمت واؾخسضام الضًً، في  ٖو

مً هاخُت  ؾُا١ الحُاة الؿُاؾُت اإلاٛغبُت،

 ؤزغي.  

ش  - بق٩الُت البدض: مً زال٫ صعاؾت جاٍع

اإلااؾؿت اإلال٨ُت في اإلاٛغب، ًبضو ؤنها هجحذ 

ت مً  بلى خض ٦بحر في بىاء مجمٖى

ُاث"، التي جخالءم م٘ َبُٗت حك٩ل  "اإلاكغٖو

الاظخمإ الؿُاس ي اإلاٛغبي. ٞجل الباخشحن 

ًجمٗىن ٖلى ؤن الهٟت الضًيُت 

غاع خ٨مه في للؿلُان/اإلال٪ هي ؾغ اؾخم

ا وز٣اُٞا.  ت ازيُا ولٍٛى بِئت اظخماُٖت مخىٖى

وإن ٧ان بٌٗ الباخشحن في اإلا٣ابل، ٌٗلىىن، 

اث  زهىنا في ل٣اءتهم الصانت، ؤن اإلاؿٚى

ألا٧اصًمُت التي جىاولذ بماعة اإلاامىحن، 

ؤؾهمذ في ج٨َغـ ومإؾؿت الؿلُت الضًيُت 

للمل٪، ما م٨ىه مً "اخخ٩اع" املجا٫ 

حن ج٣لُضًت في لبىؽ الؿُاس ي بمًام

ت.   ٖهٍغ

لظل٪ ؾخداو٫ بق٩الُت َظا البدض، م٣اعبت       

املحضصاث الضًيُت التي جغج٨ؼ بليها بماعة اإلاامىحن 

ت  في اإلاٛغب؟ و٠ُ٦ م٨ىذ الهالخُاث الضؾخىٍع

اإلال٪، مً مإؾؿت ؾُاؾت "صًيُت مخمحزة"، في 

ىا٥ ؟.  ْل اإلاخٛحراث الضًيُت الىاقئت َىا َو

جٟترى َظٍ الىع٢ت ؤن  ٞغيُت البدض: -

ت  بماعة اإلاامىحن، حك٩ل ال٣اٖضة الضؾخىٍع

ُت واإلا٨خىبت، التي م٨ىذ اإلااؾؿت  الٗٞغ

خي وعمؼي،  ا هخاط بعر جاٍع اإلال٨ُت، باٖخباَع

مً ؤن جدبىؤ املحىع اإلاغ٦ؼي في الحُاة 

 الؿُاؾُت؛ وزهىنا الضًيُت في اإلاٛغب.
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مىهجُت البدض: ختى جإزظ الضعاؾت  -

ا الٗلمي  ، اؾترقضها باإلاىاهج الخالُت:مؿاَع

  ًٖ خي: الظي ًخدضر اإلاىهج الخاٍع

اليكإة، وكإة الخُاع الؿُاس ي؛ م٩ىهاجه 

وظظوٍع ووكإة زُابه الؿُاس ي ججاٍ 

٤ بٖاصة بىاء  مىيٕى البدض. وطل٪ مً ٍَغ

اإلااض ي، بضعاؾت ؤخضازه، اٖخماصا في 

ألاؾاؽ ٖلى الىزاث٤ وألاعق٠ُ. ٞالباخض 

٤، بخ٣ُُمها وه٣ضَا: ملؼم بٗض ظم٘ الىزاث

ٖلى اإلاؿخىي الصاعجي: مً زال٫ بعظاٖها 

ت ٧اجبها وج٣ُُم  بلى ػمنها الح٣ُ٣ي ومٗٞغ

لى اإلاؿخىي الضازلي: مً زال٫  خالتها؛ ٖو

الخد٤٣ مً اإلاٗاوي الح٣ُ٣ُت التي جدخىي 

لى ألاؾباب ال٩امىت مً  ٖليها الىز٣ُت، ٖو

وعاء بهخاظها وفي ؤي بَاع ٖام ًم٨ً وي٘ 

 .9ٞيها؟ ما ٦خب 

  اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي: الظي ٣ًىم ٖلى

ظم٘ الح٣اث٤ واإلاٗلىماث وم٣اعهتها 

ت الٗلل  ا ومٗٞغ وجدلُلها وقغخها وجٟؿحَر

للىنى٫ بلى حٗمُماث م٣بىلت،  10وألاؾباب

سُت  ٞالبدض ال ٨ًخٟي بؿغص ألاخضار الخاٍع

٦ما ًغويها مىخجها، وإهما ٌؿعى بلى جدلُل 

غح حؿائال  ث خى٫ وقغح وجىيُذ َو

زلُٟاث وؤبٗاص مى٠٢ َظٍ الحالت ؤو جل٪؛ 

ماهي الصُِ والٛاًاث مشال، وطل٪ ختى ال 

 ٣ًخهغ البدض ٖلى الىن٠ ٣ِٞ.

                                                             
يٕسٚظ أَجشط، يُٓجٛح انثذس انؼهًٙ فٙ انؼهٕو اإلَغاَٛح،  -9

ذشجًح تٕصٚذ صذشأ٘، كًال تٕؽشف ٔعؼٛذ عثؼٌٕ، انطثؼح 
 .105(، ؿ. 2006انصاَٛح)انجضائش: داس انمصثح نهُؾش 

اإلجرًاػٙ، لضاٚاِ، يُاْجّ، إجشاءاذّ،  اتشاْٛى اتشاػ، انثذس -10
)يُؾٕساخ كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللرصادٚح ٔاالجرًاػٛح تًشاكؼ، 

 .111(، ؿ. 1994 -10عهغهح انكرة، انؼذد 

املحور ألاول: محذداث املسألت الذًنيت: 

 النسب الشريف والبيعت.

احؿمذ الٗال٢ت بحن الضًني والؼمني في اإلاٛغب     

م ألا٢ص ى بالخماهي والاهههاع، وطل٪ مىظ ٢ُا

الؿلُت الؿُاؾُت ُٞه ٖلى ؤؾـ صًيُت م٘ 

م(. و٢ض جغسخ َظا  793-788اإلاىلى بصَعـ ألاو٫)

ل في اإلاماعؾت الؿُاؾُت، زهىنا، م٘ 
ّ
الخمش

حن. وطل٪ مً زال٫ الاعج٩اػ  الؿٗضًحن زم الٗلٍى

بلى ٢اٖضجحن ؤؾاؾِخحن: ألاولى طاجُت، وجخمشل في 

اهخماء الؿلُان بلى البِذ الىبىي، وما 

ت، لها و٢ٗها جغجب/ً ترجب ًٖ َظا مً ؾماث عمٍؼ

في الىعي الكٗبي الٗام، )ؤوال(، وال٣اٖضة الشاهُت 

ً جىلي الؿلُت ببُٗت  ُت، وجخجلى في َع مىيٖى

ظا ما ٌُٗي لخلحا٦م  ؤَل الحل وال٣ٗض، َو

ُت صًيُت، جنهل مً مىا٣ٞت ظماٖت  مكغٖو

 اإلاؿلمحن، )زاهُا(.

 بيت.أوال: النسب الشريف: الانتماء إلى آل ال

اء" ؤو "ؤقغاٝ"، مكخ٤        ٠ مٟغص "قٞغ  الكٍغ

ُٟض لٛت الٗلى واإلا٩ان الٗالي  . ٍو مً الكٝغ

والؿمى، والكٍغ٠ ال ٩ًىن ٦ظل٪ بال بمجض 

. ؤما في الىعي  ألاظضاص اإلاخ٣ضمحن في الكٝغ

الكٗبي ؤلاؾالمي ُٞض٫ ٖلى الاهخماء بلى آ٫ البِذ 

الىبىي الكٍغ٠. وإن ٧ان َىا٥ ازخالٝ خى٫ 

 .11 ضوص وهُا١ َظا الاهخماءخ

                                                             
ْؾاو يضٚاذٙ آيٍٛ، عٛاعح انذٔنح فٙ ذذتٛش انؾأٌ انذُٚٙ  -11

ٌٕ تانًغشب، سعانح نُٛم دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا انًؼًمح، ؽؼثح انماَ
انؼاو ٔدذج ػهى انغٛاعح ٔانمإٌَ انذعرٕس٘، كهٛح انؼهٕو انمإََٛح 
ٔااللرصادٚح ٔاالجرًاػٛح، أكذال جايؼح دمحم انخايظ، ) انشتاط، 

 .42(، ؿ. 2005-2004انغُح انجايؼٛح 
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ش        في اإلا٣ابل، ججم٘ ُظل مهاصع الخاٍع

ؤلاؾالمي ٖلى ؤن جىهِب ؤلامام ٩ًىن باالزخُاع 

وال٣ٗض والبُٗت، لضي اإلاٗتزلت، وظمُ٘ الصىاعط، 

ت، والجمهىع الٛالب مً ؤَل  وظمُ٘ ألاقٍٗغ

الؿّىت وؤصحاب الحضًض، ما ٖضا ظماٖت 

ت "، ٢ا لذ بإن ؤبا ب٨غ ٢ض نٛحرة، ؾمُذ "الب٨ٍغ

جىلى الصالٞت بىو مً الغؾى٫. و٦ظل٪ ٢الذ 

ضًت مً الكُٗت، باالزخُاع بٗض بمامت: ٖلي،  الٍؼ

والحؿً والحؿحن؛ ٞهم ٖىضَا الظًً خّضر 

الىو ٖلى بمامتهم مً الغؾى٫. َظا مً ظهت، 

ومً ظهت ؤزغي ٩ًىن بالخىهِب والخُٗحن؛ ؤي 

ى ؤن هللا َى الظي ًىهبه مً زال٫ الىو َو

ًىهب ؤلامام الظي ًلُه. و٢ض ٢الذ الكُٗت بهظا 

ىاثٟها  . 12ٖلى ازخالٝ ٞغ٢ها َو

ً ؤؾاؾُحن        َظا الاظتهاص الظي اٞغػ جهىٍع

و"مخٗاعيحن" في اإلاىٓىمت ؤلاؾالمُت: ؤَل الؿىت 

والجماٖت وؤَل الٗهمت والٗضالت، جم بًجاص 

ٜ له مً َٝغ ظل الؿالالث التي خ٨مذ  حؿَى

٤ مٟهىم اليؿب  اإلاٛغب ألا٢ص ى، وطل٪ مً ٍَغ

الكٍغ٠، الظي خل مدل اليؿب ال٣غش ي، 

ي الصالٞت، بٗضما 
ّ
ا لخىل ا يغوٍع بدُض ُظٗل قَغ

ؤصمجذ الجماٖاث الهىُٞت بٌٗ الٗىانغ 

الكُُٗت، في اإلاىٓىمت ال٣ٟهُت الؿيُت الؿاثضة؛ 

زانت خّب ؤَل البِذ وإظاللهم. و٧اهذ َظٍ 

ت في اإلاٛغب خُض خاولذ ُّ الؿاللخان  الٓاَغة ظل

ا بيؿب قٍغ٠  ُّ يُت ؤن جخدل اإلاىخضًت واإلاٍغ

ها الصلُٟي الخىّؾعي. ول٣ض ٧ان  ت مكغٖو لخ٣ٍى

اليؿب الكٍغ٠ مً بحن الٗىامل ألاؾاؾُت التي 

م٨ىذ الؿٗضًحن مً الىنى٫ بلى الؿلُت، 
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ٟا ًىدضع مً ؤًٞل ٖكاثغ  م بِخا قٍغ باٖخباَع

ى ما ججلى م٘ الّؿلُان ؤخمض ٢13َغل . َو

الظَبي، بٗضما خاو٫ اؾخٗما٫ َظا اإلاىهىع 

الضلُل الكغعي ال٣ىّي وطل٪ ؾىاء للخدّهً مً 

ه الخىؾعي .  ٣ٞام 14الٗشماهُحن ؤو لضٖم مكغٖو

ؤٖىاهه باؾخٗما٫ ألاصلت الىهُت وال٣ٟهُت 

ضَم وإزباث "خ٣ى٢ه". "  ُّ لخإ٦ُض ؤًٞلُت ؾ

ٞبٗض حٍٗغ٠ م٣خًب لخلصالٞت وحٗضاص للكغٍو 

ض ؤ
ّ
يها ؤ٦

ّ
خمض بً ال٣اض ي ؤّن ؾُضٍ اإلاُلىبت لخىل

مٝى ب٩ل الكغٍو زانت ما حٗل٤ منها ب٣غقُت 

ح بلى ؤّن الٗشماهُحن ال ًد٤ّ لهم 
ّ
اليؿب. و٢ض مل

غ قٍغ اليؿب ال٣غش ي 
ّ
َلب الصالٞت لٗضم جىٞ

ذ بظل٪. ٦ما ٢ام  ٞيهم ل٨ىه لم ًبلٜ صعظت الخهٍغ

ؼ الٟكخالي بإؾلىبه  غ اإلااّعر ٖبض الٍٗؼ الىٍػ

ال٨ٟغة في ٖهض البُٗت  اإلاىّم٤ بخٟهُل هٟـ

م. ٞبٗض 1583الظي بٗض به بلى مل٪ بىعهى ؾىت

ض ٖلى ؤّن 
ّ
الخظ٦حر ببٌٗ ألاخاصًض التي جا٦

ا في اؾخد٣ا١  ا يغوٍع اليؿب ال٣غش ي ٧ان قَغ

ل٣ب الصلُٟت ؤ٦ّض ؤن ٧ل مً ٌؿعى إلاىاٞؿت 

ضٍ ٖلى َظا اإلاىهب الضًني ما َى بال صعّي  ُّ ؾ

ٌ مباٌٗخه ؤو باٌ٘ ٚحٍر  ٞهى مجغص ِبْضعي ومً ًٞغ

. ل٣ض ٧ان إلاٟغصحي صعّي و ِبْضعي صاللت ٢ضخُت في 

الاظخماُٖت ؤلاؾالمُت. بط  -اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت 

ُت في  ٌكحر لٟٔ صعّي بلى الاصٖاءاث ٚحر الكٖغ

اليؿب والضًً. ٞالضعي َى شصّو "متهم في 

غجه ال ًامً بالضًً  ى في ؾٍغ ٣ُٖضجه الضًيُت َو

ٓهٍغ للىاؽ". ول ًُ ؿخٗمل الظي 
ُ
ًّ اللٟٓت ح ٨

                                                             
ًّذ َثٛم ُيهٍٛ،  -13 انجزٔس انذُٚٛح ٔانغٛاعٛح  –انغهطاٌ انؾشٚف يذ

نهذٔنح انًخضَٛح فٙ انًغشب، )جايؼح دمحم انخايظ، يُؾٕساخ انًؼٓذ 
انجايؼٙ نهثذس انؼهًٙ، ذشجًح ػثذ انذك انضيٕس٘ ٔ ػادل تٍ ػثذ 
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ٚالبا لخُٗحن شصو مُٗىن في وؿبه. ؤّما 

البضعّي ٞهى الصصو الظي ًماعؽ البضٖت ؤي 

طا٥ الظي ًإحي بٟٗل ؤو بمماعؾت ال ججض ؾىضَا 

 .15في نضع ؤلاؾالم ؤي ٖهغ الؿل٠ الهالح"

طاث الؿىض الكٍغ٠ اعج٨ؼث بلُه الؿاللت        

ت مىظ بضاًت خ٨مها للمٛغب م٘ دمحم  ألاو٫ الٗلٍى

ى ما اؾخمغث في اٖخماصٍ 1650-1664) م(، َو

والخإ٦ُض ٖلُه والخظ٦حر به بك٩ل ٢ىي وفي ٧ل 

اإلاىاؾباث. ٞدحن جىظه الغاخل الحؿً الشاوي، 

ماء وقٗىب الضو٫ ؤلاؾالمُت  عخمه هللا، بلى ٖػ

بمىاؾبت خلى٫ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ الهجغي، قضص 

اقغ بك٩ل زام ٖلى اهخماثه اإلاخمحز ٢اثال:" مٗ

اإلاؿلمحن بن مً ؾجن هللا ٖلى زل٣ه وعخمخه بهم 

ؤن بٗض ٞيهم ؾُضها دمحم نلىاث هللا ٖلُه عؾالت 

بلهُت هي زاجمت الغؾاالث، تهضيهم بلى محجت 

الهىاب، وجٟخذ لهم مً وظىٍ الصحر والبر ٧ل 

باب، ٞإصي الغؾالت، وبلٜ ألاماهت، وجغ٥ مً بٗضٍ 

ل، ٦خابا مد٨م آلاًاث، مً جمؿ٪ به لم ًً

ا  وؾىت وز٣ُت ألاؾاهُض والغواًاث، مً ا٢خٟى ؤزَغ

لم ًؼ٫، وا٢خًذ خ٨مت هللا، ؤن ًً٘ ٖلى ٖاج٤ 

زلٟاء اإلاؿلمحن وؤمغائهم ؤماهت زالٞخه في ألاعى 

ٞجٗل بظل٪ ٖلى عؤؽ مهامهم مؿاولُت الظوص 

ٗت والحٟاّ ٖلى الضًً وخماًت  ًٖ الكَغ

ٜ ؤو يال٫ مبحن. و٢ض  املجخم٘ ؤلاؾالمي مً ٧ل َػ

امخاػ اإلاٛغب ؤلاؾالمي بخٗا٢ب ملى٥ بغعة ظٗلىا 

الحٟاّ ٖلى ؤلاؾالم والضٞإ ٖىه ُٞما وعاء 

البداع، ووكٍغ ُٞما ظاوٍع مً ألا٩ٞاع مهمتهم 

ألاولى، وجشبُذ حٗالُمه في الىٟىؽ ٚاًتهم اإلاشلى، 

اء مً آ٫ البِذ ال٨غام، في  ومً بُنهم ملى٥ قٞغ
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ىن اإلا ىٗمىن في َلُٗتهم ؤؾالٞىا اإلالى٥ الٗلٍى

 .16صاع ؤلاؾالم..."

وبمىاؾبت خلى٫ ُٖض الٗغف، زال٫ ٧ل ؾىت،      

ت "ماعو٥  ج٣ىم الصح٠ التي جيخمي بلى مجمٖى

" اإلا٣غبت مً الح٨م، بيكغ  Maroc soirنىاع 

ىت بهىع لجمُ٘ اإلالى٥  عؾم الصجغة اإلال٨ُت مٍؼ

حن، ٦ما ًلي: " بن ناخب الجاللت اإلال٪  الٗلٍى

لؿبِ الصامـ والشالزىن الحؿً الشاوي، َى ا

م دمحم، ٖلُه ؤًٞل الهالة والؿالم،  للىبي ال٨ٍغ

غاء ونهٍغ وابً ٖمه ٖلي بً  مً ظهت ٞاَمت الَؼ

 ؤبي َالب.

وظاللت اإلال٪ الحؿً الشاوي، َى ابً دمحم   

الصامـ، بً ًىؾ٠، ابً الحؿً ألاو٫، بً دمحم 

الغاب٘، بً ٖبض الغخمً، بً َكام، بً دمحم 

ماُٖل، بً الكٍغ٠، بً ٖلي الشالض، بً بؾ

الكٍغ٠، بً دمحم ٖلي بً ًىؾ٠، بً ٖلي 

الكٍغ٠، بً الحؿً بً دمحم، بً الحؿً 

الضازل، بً ٢اؾم بً دمحم، بً ؤبي ال٣اؾم بً 

دمحم، بً الحؿً بً ٖبض هللا، بً ؤبي دمحم بً 

ت، بً الحؿً بً ؤبي ب٨غ، بً ٖلي بً  ٖٞغ

الحؿً، بً ؤخمض بً بؾماُٖل، بً ٢اؾم بً 

دمحم )الىٟـ الؼ٦ُت(، بً ٖبض هللا )ال٩امل(، بً 

الحؿً)اإلاشنى(، بً الحؿً)الؿبِ(، بً ؤلامام  

ٖلي، )الظي َى ابً ٖم الىبي(، وبً ٞاَمت 

غاء بيذ الىبي دمحم)ولض ؾىت  مُالصًت(  580الَؼ

 .17ٖلُه الهالة والؿالم"

                                                             
دمحم انطٕص٘، انًهكٛح ٔاإلعالو انغٛاعٙ فٙ انًغشب، ذشجًح  - 16

دمحم داذًٙ ٔخانذ ؽكشأ٘، )يطثؼح انُجاح انجذٚذج، انذاس انثٛضاء، 
 .75-74(، ؿ. 2001

 .75َفغّ، ؿ. انًشجغ  - 17
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ُت )      ت، الًؼا٫ légitimitéَظٍ اإلاكغٖو ( الغمٍؼ

إلال٪ دمحم الؿاصؽ، مً زال٫ زخم ٌؿدىض بليها ا

زُبه بأًاث ٢غآهُت واؾخٗما٫ حٗبحر "ظضي 

، و٦ظل٪ الخإ٦ُض ٖلى نٟت "ظاللخىا 18اإلاهُٟى"

ا، طل٪ ؤن  ٟت" في الٓهاثغ التي ًهضَع الكٍغ

الاهخماء بلى آ٫ البِذ ًًٟي ٖلى الؿلُت 

الؿُاؾُت حٗالُا ًجٗلها في مى٢٘ الَح٨م، 

ا باالهخماء ب لى وخضة جخجاوػ اهُال٢ا مً قٗىَع

ال٣بُلت وفي اؾخ٣اللُت ٖنها، مً زال٫ جل٪ 

ت "اإلا٣ضؾت" التي ًخمخ٘ بها  اإلا٩اهت الغمٍؼ

ُخه مً شصهه  الؿلُان، بدُض ٌؿخمض مكغٖو

ٓم، مً 19الكٍغ٠ ، باهخماثه بلى الغؾى٫ ألٖا

هاخُت وما ًترجب ًٖ َظا الاهخماء مً بغ٦ت، مً 

ذ هاخُت ؤزغي. طل٪ ؤن الكٍغ٠ اإلاىدضع مً بِ

ل اإلاامىحن بالهالح،" جٌُٟ ٖلى 
ّ
الغؾى٫، في جمش

هبذ، بةطن هللا، الكافي اإلاٗافي،  ًضًه البر٧اث ٍو

، وظالب  واإلاؿدؿ٣ى به، ومظَب ال٣دٍى

الصحراث والغزاء...ٞال ش يء مؿخدُل م٘ البر٦ت. 

ا، وهي ٖباعة ًٖ ٢ىة  وهي ش يء مىعور بيٍُى

ًد٤٣ مً زاللها الكٍغ٠ اإلاعجؼاث، ٞهي هٕى 

ًم٨ً اؾخٗماله بهىعة  لًىء ألاخمغ"مً "ا

٣ُت. ولها زهاثو ؤعبٗت: ال٣ىة بَبُُٗت ؤو  مبًر

 .20والصجاٖت والُا٢ت والًغاوة"

وهٓغا ل٩ىن الؿلُان الكٍغ٠ ًيخمي بلى     

ٟت، "ٞةهه ًغر بغ٦تها  الضوخت املحمضًت الكٍغ

                                                             
ٚمٕل انًهك دمحم انغادط، فٙ افرراح انذٔسج األٔنٗ يٍ انغُح  - 18

، فٙ عٛاق دذٚصّ 2003انرؾشٚؼٛح انصاَٛح يٍ انٕالٚح انغاتؼح عُح 
ػٍ يذَٔح األعشج: ")...( ٔرنك تاػرثاس "انُغاء ؽمائك نهشجال فٙ 
األدكاو"، يصذالا نمٕل جذ٘ انًصطفٗ ػهّٛ انغالو، ٔكًا ٚشٖٔ: 

 ٚكشيٍٓ إال كشٚى ٔال ٍُٚٓٛٓ إال نيٛى".  يٕلغ انًجهظ األػهٗ "ال
فٙ:  17/07/2020نهغهطح انمضائٛح، ؽْٕذ فٙ 
https://cutt.us/w4QBI 

 .45ْؾاو يضٚاذٙ آيٍٛ، )يشجغ يزكٕس(، ؿ. - 19
 .47انًشجغ َفغّ، ؿ.  - 20

ا ٢ىجه الٓاَغة  ٗخمض ٖليها في خ٨مه، باٖخباَع َو

تراٝ بها ًلؼم  والصُٟت التي جدمُه، وإن الٖا

الاخترام والخ٣ضًغ لهاخبها، ألهه بظل٪ ٩ًىن 

اٍ ٖىاًت هللا. وجب٣ى َظٍ  شصها م٣ضؾا جٖغ

البر٦ت له٣ُت به َى٫ خُاجه، وال ًم٨ً ؤن ٌٗهض 

ٟا  ُت ؤن ٩ًىن قٍغ بها بال بلى زلُٟخه قٍغ

 .21ؤًًا"

ومً زال٫ بٌٗ ألاخضار واملحُاث       

ها اإلاٛغب، سُت، التي ٖٞغ جبضو اإلا٩اهت التي  الخاٍع

ًدخلها مٟهىم البر٦ت في الىعي الكٗبي الٗام 

٠ ًب٣ى صاثما طو بغ٦ت ختى  ت. طل٪ ؤن الكٍغ ُّ ظل

في خالت انهؼامه ؤمام ؤٖضاثه. ولٗل ما و٢٘ 

ت الكغاصي ؤو ؤزىاء  للؿلُان ؾلُمان م٘ ػاٍو

م  خملخه إلزًإ "بغابغة" ٞاػاػ ؤًذ ومالى َو

طل٪. ٞبٗض  بًُ مً ننهاظت، زحر صلُل ٖلى

انهؼامه في مٗغ٦ت "ُْان" وؤؾٍغ وه٣له بلى خمى 

ال٣بُلت، وما بن قإ زبٍر ختى" ؤ٢بلذ وؿاء 

، زم  ًغبً بالضٞٝى الخي مً ٧ل ظهت ًٟغخً ٍو

ىٓغون بلُه  ظٗلً ًخمسحً بإَغاٞه جبر٧ا به ٍو

، وإلاا ظاء عظا٫ الخي  بعجابا به ختى ؤضجغٍو

م وؤظلىٍ، وؾٗىا ُٞما  آٖمىا خلىله بحن ؤْهَغ

اء ومُٗام ومكغب ب٩ل ما  الثمه مً َو ًغيُه ٍو

٣ا٫ بهه  ٢ضعوا ٖلُه، ٞلم ٣ًغ له ٢غاع مٗهم، ٍو

ب٣ي ٖىضَم زالزا ال ًإ٧ل وال ٌكغب ؤؾٟا ٖلى ما 

ؤنابه، بال ؤهه ٧ان ٌؿض عم٣ه بص يء مً الحلُب 

والخمغ، وجىهل البربغ له مما شجغ بُنهم وبِىه 

ت ختى ؤنهم وؤْهغوا له ٚاًت الصًٕى والاؾخ٩اه

                                                             
 انًشجغ َفغّ. - 21
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٦خٟىا وؿاءَم و٢ضمىًَ بلُه مؿدكٟٗحن بهً 

 .22ٖلى ٖاصتهم في طل٪"

ا، جبرػ اإلاجزلت الضًيُت التي       حَر َظٍ الى٢اج٘ ٚو

اء ٖلى مؿخىي الحـ  ًدخلها الؿالَحن الكٞغ

الجمعي، مً زال٫ اهخمائهم بلى آ٫ البِذ وما 

ت، لها جإزحر  ُت عمٍؼ ًترجب ًٖ َظا مً مكغٖو

ر الح٨م، زهىنا بٗض ما جم هىعي في جضبح

ُت الضًيُت اإلاخمشلت في البُٗت. ا باإلاكغٖو َؼ  حٍٗؼ

 العرف الذستوري املقذس. ثانيا: البيعت

ًىُىي مٟهىم البُٗت، اإلاكخ٤ مً ألانل     

ًً )بُ٘  الشالسي "بإ ": ٖلى مٗىُحن مخًاصَّ

وقغاء(. ٣ًى٫ ابً مىٓىع في َظا الهضص: 

لى اإلاباٌٗت "والبُٗت: الهٟت ٖلى بًجاب ال بُ٘ ٖو

والُاٖت "، ؤي حٗا٢ض ًلؼم ؤصحابه بالبُ٘ 

والكغاء، و٦ظا بالخٗهض بالُاٖت. والٟٗل "باٌ٘ " 

 .23ًخًمً ٦ظل٪ "ٖاَض"

ضان ُٞٗخبر: "البُٗاث ظم٘ بُ٘، وهي      ؤما ابً ٍػ

مهضع باٌ٘ ٞالن الصلُٟت ًباٌٗه مباٌٗت ومٗىاَا 

اإلاٗا٢ضة واإلاٗاَضة وهي مكبهت بالبُ٘ 

ت ؤلاؾالمُت ٣ُ24ي"الح٣ . في خحن طَبذ اإلاىؾٖى

بلى ؤن ألانل الاقخ٣اقي في )باٌ٘(، َى اللٟٔ 

)بإ(، )بمٗنى الُض ؤو الؿاٖض ؤو الظعإ(، وطل٪ 

بؿبب ؤلاقاعة بالُض ٖىض لٟٓت "بُٗت " بلى الحٟل 

                                                             
خثاس دٔل انؾٛخ أتٕ انؼثاط أدًذ انُاصش٘، كراب االعرمصا أل - 22

انًغشب األلصٗ، انذٔنح انؼهٕٚح، انمغى انصاَٙ، انجضء انصايٍ ، )داس 
 .136(، ؿ. 1997انكراب، انذاس انثٛضاء، 

انذغٍٛ تٕصُٚة،" انثٛؼح ٔاسذثاط انصذشاء تانًغشب"،  - 23
ذؾشٍٚ  20، )ٔصاسج انؾؤٌٔ انصمافٛح انًغشتٛح، 49انًُاْم، انؼذد 
 .36(، ؿ  1995انصاَٙ/َٕفًثش 

تٕسلٛح سدًح، انذٔنح ٔانغهطح ٔانًجرًغ: دساعح فٙ انصاتد  - 24
ٔانًرذٕل فٙ ػاللح انذٔنح تانمثائم فٙ انًغشب )تٛشٔخ: داس 

 . 34(، ؿ  1991انطهٛؼح، 

ت مً ألاشصام  الظي ٌٗتٝر ُٞه مجمٖى

م، بؿلُت  ًخ٩لمىن باؾمهم ؤو باؾم ٚحَر

م. لهظا ٞبُٗت الصلُٟت هي  شصو آزغ ٚحَر

ٗتٝر به  خٟل ٌٗلً ُٞه اؾم شصو ما، َو

٦غثِـ "للضولت ؤلاؾالمُت ". طل٪ ؤن البُٗت 

"مىاؾبت لالٖتراٝ ٣ِٞ بؿلُت ٢اثمت لصصو 

ظٍ هي خالت البُٗت  مٗحن وإلاٗاَضجه بالُاٖت، َو

 ؤن ًغر 
ً
اإلا٣امت لصلُٟت ظضًض، ٧ان مىخٓغا

 .25الح٨م بمىظب ٖهض ؾالٟه"

 البُٗت ًجم       
ً
ل ابً زلضون ما ج٣ضم، مٗخبرا

بمجزلت "الٗهض ٖلى الُاٖت ٧إن اإلاباٌ٘ ٌٗاَض 

ؤمحٍر ٖلى ؤهه ٌؿلم له الىٓغ في ؤمغ هٟؿه وؤمىع 

ُُٗه في  ه في ش يء مً طل٪، ٍو اإلاؿلمحن ال ًىاٖػ

، و٧اهىا  ما ٩ًلٟه به مً ألامغ ٖلى اإلايكِ واإلا٨ٍغ

٣ضوا ٖهضٍ ظٗلىا ؤًض يهم في بطا باٌٗىا ألامحر ٖو

 للٗهض ٞإقبه طل٪ ٞٗل الباٌ٘ 
ً
ًضٍ جإ٦ُضا

واإلاكتري ٞؿمي بُٗت، مهضع بإ، وناعث 

البُٗت مهاٞدت باألًضي َظا مضلىلها في ٖٝغ 

" ، الظي وعصث ُٞه، مً 26اللٛت ومٗهىص الكٕغ

 زال٫ الؿُا٢اث الخالُت: 

َؿُهْم   - ُٟ هْ
َ
ِمِىحَن ؤ

ْ
ا
ُ ْ
ًَ اإلا َرٰي ِم

َ
ت
ْ
َ اق ﴿بنَّ َّللاَّ

 
َ
ْمَىال

َ
ىَن ِفي َوؤ

ُ
٣َاِجل ًُ  

َ
ت َجىَّ

ْ
ُهُم ال

َ
نَّ ل

َ
ُهْم ِبإ

ِه  ُْ لَ َٖ ًضا  ْٖ ىَن َو
ُ
٣َْخل ٍُ ىَن َو

ُ
٣ُْخل َُ َٞ ِ

َّ
َؾِبُِل َّللا

 ًْ ٣ُْغآِن َوَم
ْ
ِجُِل َوال

ْ
ه ِ
ْ

ْىَعاِة َوؤلا ا ِفي الخَّ َخ٣ًّ

ُم 
ُ
٨ ِٗ

ُْ اْؾَخْبِكُغوا بِب
َ
ٞ ِ

َّ
ًَ َّللا ٍِ ِم ْهِض

َٗ ٰى ِب
َ
ْوف

َ
ؤ

                                                             
 . 38تٕصُٚة، )يشجغ يزكٕس(، ؿ  - 25
أتٕ صٚذ ػثذ انشدًٍ تٍ دمحم تٍ خهذٌٔ، يمذيح اتٍ خهذٌٔ،  - 26

ٔ٘ )انماْشج: داس انفضٛهح نهُؾش ذذمٛك ٔذؼهٛك دمحم صذٚك انًُؾا
 .260(، ؿ.  2005ٔانرٕصٚغ ٔانرصذٚش، 



ل التأسيس ألاول إمارة املؤمنين في الذستور املغر    2021/العذد الثالث/اكتوبر مجلت القانون و املجتمع
ُّ
 بي: جمث

95 
 

95 

ُخْم ِبِه وَ  ْٗ ٌَ ِظي َبا
َّ
ْىُػ ال َٟ َى الْ َُ ِلَ٪ 

ٰ
ط

ُُم﴾ ِٓ
َٗ  .27الْ

ِمَىاُث  -
ْ
ا
ُ ْ
ا َظاَء٥َ اإلا

َ
ِبيُّ بط َها الىَّ  يُّ

َ
ا ؤ ًَ ﴿

 
َ

ًئا َوال ِْ
َ
ِ ق

َّ
ًَ بِاَّلل

ْ
ِغ٦

ْ
ك ٌُ  

َ
ْن ال

َ
ٰى ؤ

َ
ل َٖ َىَ٪  ْٗ ٌِ َبا

ًُ

 
َ

ًَّ َوال َُ َص
َ

ْوال
َ
ًَ ؤ ٣ُْخلْ ًَ  

َ
ْؼهحَن َوال ًَ  

َ
ًَ َوال

ْ
ْؿِغ٢ ٌَ

ِرًَىُه بَ 
َ
ت ْٟ ًَ ِجحَن ِبُبْهَخاٍن 

ْ
إ ًَ ًَّ ْعُظِلِه

َ
ًَّ َوؤ ِضيِه ًْ ْحَن ؤَ

 ًَّ ُه ْٗ ٌِ َبا
َ
ٞ ٍٝ ُغو

ْٗ ِهَِىَ٪ ِفي َم ْٗ ٌَ  
َ

َوال

ىٌع  ُٟ َٚ َ َ ِبنَّ َّللاَّ ًَّ َّللاَّ ُه
َ
ْغ ل ِٟ

ْ
َواْؾَخٛ

َعِخُم﴾
28. 

-  َ
َّ

ىَن َّللا ُٗ
ٌِ َبا

ًُ َما  َ٪ بهَّ
َ
ىه ُٗ

ٌِ َبا
ًُ  ًَ ظً

ّ
﴿بنَّ اِل

َم  ِةهَّ
َ
ٞ 

َ
ض

َ
٨
َ
َمً ه

َ
ِضيِهْم ٞ ًْ ْى١َ ؤَ

َ
ٞ ِ

َّ
ُض َّللا ا ًَ

َض  ََ ا َٖ ٰى ِبَما 
َ
ْوف

َ
ًْ ؤ ِؿِه َوَم ْٟ ٰى هَ

َ
ل َٖ  

ُ
ض

ُ
ى٨ ًَ

ًُما﴾ ِٓ
َٖ ْظًغا 

َ
ِجُِه ؤ

ْ
ا ُُ َؿ

َ
ٞ َ

َّ
ُه َّللا ُْ لَ َٖ29. 

-  
ْ
ِمِىحَن بط

ْ
ا
ُ ْ
ًِ اإلا

َٖ  ُ َي َّللاَّ ٣َْض َعض ِ
َ
﴿ل

ِلَم َما ِفي  َٗ
َ
َجَغة ٞ ْدَذ الصَّ

َ
َ٪ ج

َ
ىه ُٗ

ٌِ َبا
ًُ

 
َ
ز
َ
ْيِهْم َوؤ

َ
ل َٖ  

َ
٨َُِىت هَؼ٫َ الؿَّ

َ
إ
َ
ىِبِهْم ٞ

ُ
ل
ُ
اَبُهْم ٢

ِغًٍبا﴾
َ
ْخًدا ٢

َ
ٞ30. 

 بلى َظٍ آلاًاث ال٣غآهُت، ؤ٦ضث      
ً
اؾدىاصا

الخٗالُم ال٣ٟهُت ؤن البُٗت "اجٟا١ حٗا٢ضي " 

بت اإلاىخسبحن الظًً ٌُٗىىن  ، ٚع
ً
جىظض ُٞه، ؤوال

ظا ٩ًىن ٖباعة ًٖ ٖغى م٣ضم؛  اإلاغشح، َو

بت الصصو الظي ٣ً٘ ٖلُه الازخُاع،  ، ٚع
ً
وزاهُا

 .31 ظا الُٝغ ٩ًىن ال٣بى٫ ؤي الصلُٟت، َو

 بال بٗض بُٗت        
ً
ُا طل٪ ؤن الصلُٟت ال ًهحر قٖغ

اإلاؿلمحن، التي حُٗى له بالغض ى والازخُاع ال 

باإل٦غاٍ وؤلاظباع. ومً َىا، ًجؼم اإلاضاٞٗىن ًٖ 

                                                             
 .111انمشآٌ انكشٚى، "عٕسج انرٕتح "، اٜٚح  - 27
 .12انمشآٌ انكشٚى" عٕسج انًًرذُح"، اٜٚح  - 28
 10انًصذس َفغّ، "عٕسج انفرخ" ، اٜٚح  - 29
 .18انًصذس َفغّ، "عٕسج انفرخ"،  اٜٚح  - 30
 .38غ يزكٕس(، ؿ. تٕصُٚة، )يشج - 31

َظا الغؤي، ؤن الصلُٟت ؤو عثِـ الضولت 

ٍ اإلاؿلمىن 
ّ

. 32 ؤلاؾالمُت ال ٩ًىن ٦ظل٪ بال بطا وال

٤ ؤن البُٗت بما ؤن ج٩ىن ًٖ عض ى مً مىُل

، ومً  ىاُٖت وإال ٞال حٗخبر في الكٕغ و٢ىاٖت َو

خ٤ الٟغص اإلاؿلم ؤن ًمخى٘ ًٖ اإلاباٌٗت وؤن ٌٗلً 

طل٪ ؤمام اإلاؤل صون ؤن ًخٗغى ألي ب٦غاٍ مً 

 ٌ  بلى ٞع
ً
، اؾدىاصا َٝغ عثِـ الضولت ؤو ٚحٍر

الصحابي الجلُل ؾٗض بً ٖباصة مباٌٗت ؤبي ب٨غ 

 .33ون ؤن ًخٗغى ألي ؤطيالهض٤ً، ص

م جىاٞغ اليؿب       بىاء ٖلى ما ج٣ضم، وٚع

الكٍغ٠ في اإلالى٥ اإلاٛاعبت، زهىنا الظًً 

ت الحا٦مت، بال ؤنهم  ًىدضعون مً الؿاللت الٗلٍى

ال ًخدىلىن بلى ؾالَحن/ملى٥ بال بٗض مباٌٗتهم 

مً َٝغ ممشلحن ًٖ املجخم٘. لظل٪ ًم٨ً 

 
ً
 "ٖلُه بحن ال٣ى٫ بن البُٗت حٗني "اجٟا٢ا

ً
مخٗا٢ضا

الحا٦م واملح٩ىم، بم٣خًاٍ ًخٗهض ٧ل َٝغ 

 
ً
بخٗهضاث ؤو قغٍو لآلزغ، ُٞما ٢ض ٌؿمى مُشا٢ا

 ؤو ًمحن 
ً
. ولِؿذ البُٗت هٟؿها اهخسابا

ً
ؤو ٖهضا

ت بالىالء،  والء ل٨نها مؿبى٢ت باالهخساب ومخبٖى

ٞهىا٥ َٝغ واخض َى الحا٦م الظي ال ًخٛحر، ؤما 

، خؿب الُٝغ آلازغ ٞهم اإلاؿ
ً
لمىن ٖمىما

م ؤن او٣ٗاص  ٗت ؤلاؾالمُت. ٚع مهاصع الكَغ

البُٗت في الىا٢٘، ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ظماٖت 

نٛحرة مً الىاؽ ٦ًباٍ البالٍ والجِل 

ظا هاب٘ مً 34 والبحرو٢غاَُت وال٣ُاصة الضًيُت . َو

وظىص وظهت هٓغ عؾمُت ج٣غ بىظىص "ٖال٢ت 

مباقغة ٢اثمت ٖلى عباٍ م٣ضؽ بحن الٗاَل 

                                                             
ػثذ هللا انُفٛغٙ، فٙ انغٛاعح انؾشػٛح )انكٕٚد: داس انذػٕج،  - 32

 . 77(، ؿ  1984
 .86انًشجغ َفغّ، ؿ.  - 33
تشَاسد نٕٚظ، نغح انغٛاعح فٙ اإلعالو، ذشجًح إتشاْٛى ؽرا  - 34

 . 92(، ؿ  1993)لثشؿ: داس لشطثح نهُؾش ٔانرٕشٛك ٔاألتذاز،
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ُخ  ٖلى ٚمىى بيُىي، وٖع
ً
٣ُمىن، اٖخماصا ه؛ ٍو

ُت ٖىضَم" ر ًٖ َظٍ 35ما ًمشل الكٖغ ّٗبِ . َو

الٗال٢ت في الاخخٟا٫ "الظي ج٣ُمه ألامت/الجماٖت 

ممشلت ب٩ل م٩ىهاتها، ٣ًىصَا الٗلماء، ممشلىَا 

الُبُُٗىن، ٖلى قٝغ مً ًغجًىهه لخلح٨م ؤو 

ض ػمام الح٨م ٢بله. َظٍ البُٗت، 
َّ
 إلاً ج٣ل

ً
زلٟا

جخجضص ٧ل ؾىت زال٫ الاخخٟا٫ بُٗض  التي

ألايخى، جغبِ بهىعة صاثمت الكٗب باإلال٪، 

وججّزٍِ َظا ألازحر ٖلى الهغاٖاث والخدؼباث التي 

٘ م٩اهخه  ها ألامت/الجماٖت، وجٞغ ًم٨ً ؤن حٗٞغ

غاى الصانت " ، وجسل٤ ؤلاظمإ 36ٞى١ ألٚا

خىله. طل٪ ؤن بُٗت الكٗب اإلاٛغبي، باٖخباٍع 

 مً ألامت 
ً
 ظؼءا

ً
ب اإلال٪ ؤمحرا ىّهِ

ُ
ؤلاؾالمُت، ج

ظا ألاؾاؽ اإلاىُ٘ للؿلُت َى في  للمامىحن؛ َو

الى٢ذ هٟؿه جدهحن ًهمض في وظه ٧ل مً 

ه َظا اإلاىهب ألاؾمى. ٞإي  ًداو٫ ؤن ًىاٖػ

ُت،  مًا٣ًت ؤو اهخ٣اص، ما ٖضا الىهُدت الكٖغ

ظان   للم٣ضؾاث؛ َو
ً
ٌٗخبران ظىاًت واهتها٧ا

ا اإلاى٤ُ. "بن اإلاٟهىمان ال ًىٟهالن في َظ

مهاظمخه مسالٟت ل٣اهىن م٣ضؽ وهٕؼ لل٣ضاؾت 

. وهللا  ًٖ ؤؾمى وظىٍ ال٨ُان ؤلاؾالمي وع٧اثٍؼ

إمغ ؤال جب٣ى  ًضٖى بلى اهخ٣اء مً جغجًُه ألامت، ٍو

ان الغاصٕ  ألامت بضون بمام. َظا، بطن، َى البَر

 . 37 ل٩ل ٖهُان ؤو جمغص"

ظهت،  وبالخالي ٞالبُٗت في الحالت اإلاٛغبُت مً    

مؿُغة جسخاع مً زاللها ألامت اإلال٪، ومً ظهت 

ؤزغي، ٣ٖض ًغبِ بحن اإلال٪ والكٗب؛ ؤؾاؾه 

َاٖت الجماٖت/ألامت للمل٪، الظي ههبخه إلصاعة 
                                                             

ٛخ ٔانًشٚذ، ذشجًح ػثذ انًجٛذ جذفح، ط ػثذ هللا دًٕد٘، انؾ - 35
 .37(، ؿ.  2000)انذاس انثٛضاء: داس ذٕتمال نهُؾش،  2

 انًشجغ َفغّ - 36
 انًشجغ َفغّ - 37

 ٖنها
ً
، ًلتزم بالضٞإ ًٖ  38قاونها بهٟخه و٦ُال

داٞٔ ٖلى صًنها .  39ؤمنها الضازلي والصاعجي ٍو

ُذ له وطل٪ مً زال٫ بماعة اإلاامىحن، التي جد

ُت/الضًيُت  وخضٍ، بم٩اهُت وكغ ال٣ُم الكٖغ

ا وجُب٣ُها  .40والؿهغ ٖلى جٟؿحَر

، ًخطح ؤن البُٗت ججم٘      زالنت إلاا جم ط٦ٍغ

ا  م ٖضم ط٦َغ بحن الُاب٘ الضًني والؿُاس ي، ٚع

في الضؾخىع، بط جاؾـ ٖال٢ت بحن ؤلامام/اإلال٪ 

وظماٖت اإلاامىحن/ املح٩ىمحن، ٖلى ؤؾاؽ 

ت اإلااؾؿت  ممازلتها لىمىطط البُٗت الىبٍى

َما  َ٪ ِبهَّ
َ
ىه ُٗ

ٌِ َبا
ًُ  ًَ ِظً

َّ
للؿلُت الؿُاؾُت، " ِبنَّ ال

َ "، وبالخالي ٞالبُٗت حٗبر في ق٩لها 
َّ

ىَن َّللا ُٗ
ٌِ َبا

ًُ

 .41ومًمىنها ًٖ الُمحن وال٣ٗض

ل٨ً، في اإلا٣ابل، وبالٗىصة بلى ويُٗت الٗلماء،     

زهىنا في ػمً ما بٗض الحماًت الٟغوؿُت زم 

م ؤَل الحل وال٣ٗض، ص ولت الاؾخ٣ال٫، باٖخباَع

م في  ًخطح ؤنها جدؿم بالتهمِل، بل ختى خًىَع

 صؤبذ ٖلى 
ً
مغاؾُم البُٗت، ال ًخجاوػ ٧ىهه ج٣لُضا

اًخه اإلااؾؿت اإلال٨ُت. ٞالباٖض مً وعاء  ٖع

م َى باٖض ج٣ني مدٌ، طل٪ ؤن  بخًاَع

ُت ٦كهىص ٖلى الٟغاٙ الحانل  ُٟتهم الكٖغ ْو

م ٢هض في مىهب ؤلام امت، حؿخضعي بخًاَع

                                                             
38

 - Khalid Naciri, «Le Droit politique dans 

l’ordonnancement constitutionnel: Essai 

d’inerprétation du système de gouvernement au 

Maroc,» (Thèse de doctorat, Paris, 1984), p. 558. 
39

488انًشجغ َفغّ، ؿ  -   
40

 - N. Msefer, «L’impact de la tradition, sur le 

Fonctionnement de l’état,» (Thèse d’état en droit 

public , université Hassan II, faculté des sciences 

juridiques et économiques et sociales, Casablanca 

1991), p. 23 
ػثذ هللا انؼشٔ٘، األصٕل االجرًاػٛح ٔانصمافٛح نهٕطُٛح  - 41

، ذؼشٚة دمحم داذًٙ ٔدمحم جادٔس، 1912-1830انًغشتٛح 
 .94(، ؿ. 2016)انًشكض انصمافٙ انؼشتٙ، انذاس انثٛضاء، 1ط
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ً ال٣ٗض الظي ًسّى٫ِ للمل٪ الجضًض يمان  جضٍو

ت ٖلى ٖغف اإلامل٨ت. ٞضوع الٗلماء  الاؾخمغاٍع

َىا، ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى الكهاصة ٖلى اهخ٣ا٫ 

الؿلُت وج٣ضًم الىالء، قإنهم في طل٪ قإن باقي 

َُئاث املجخم٘ ألازغي، التي ال ج٣ل ؤَمُت مً 

اء الىاخُت الؿُاؾُت والاظخ ماُٖت، مشل الكٞغ

وؤٞغاص الٗاثلت اإلال٨ُت، وشصهُاث "املصؼن" 

 .42وعئؾاء ألاخؼاب الؿُاؾُت

لُه ًم٨ً ال٣ى٫، بن البُٗت اإلاٛغبُت جخماش ى      ٖو

البُٗاث" التي ؤٞغػتها الخجاعب  م٘ نُٛت "

الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت، والتي جدىافى م٘ ال٣اٖضة 

ل٪ ؤن اإلاشالُت: "٢ّىِمىوي ولى بدض الؿ٠ُ "، ط

البُٗت، هي مً ٞجغ الهغإ ال٨بحر في وا٢ٗت 

الٟخىت ال٨بري وما ٢بلها وما بٗضَا، والتي 

ُخؿمذ ٧لها بدض الؿ٠ُ، "والؿ٠ُ ما ٧ان 

" 
ً
، وإن ٧ان َى الظي خؿم 43ًىما خ٨ما ٖضال

ش ؤلاؾالمي. وما  ؤمىع الؿُاؾت والح٨م في الخاٍع

ال٣ىلت الكهحرة التي ؤَل٣ها ابً اإلا٣ٟ٘ لحٓت 

 ٖلى طل٪، خُض ٞغي
ً
ض بال صلُال ه لبُٗت الحًز

ت(،  ٢ا٫: "زلُٟت عؾى٫ هللا َظا )وؤقاع بلى مٗاٍو

ض(، ومً ؤبى  ٞةن َل٪ ٞهظا )وؤقاع بلى ابىه الحًز

 . 44ٞهظا وؤقهغ ؾُٟه في وظىٍ الجم٘"

ا     نٟىة ال٣ى٫ بن البُٗت ُٞما ٢ض ٌٗخبر ٖٞغ

ا م٣ضؾا في بزغ ٖضم الخىهُو  صؾخىٍع

بٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩لها، هي  الضؾخىعي ٖليها،

                                                             
42

 - Mohammed Tozy, "Monarchie et islam politique 

au Maroc", 2ème éd. (Paris: Presse de sciences 

politique,  

1999), p. 80. 
عؼٛذ نكذم، انؾٛخ ػثذ انغالو ٚاعٍٛ يٍ انمٕيح َذٕ دٔنح  - 43

 .77(، ؿ. 2003انخالفح )انذاس انثٛضاء: داس انُؾش انًغشتٛح، 
سفؼد انغؼٛذ، انًرأعهًٌٕ يارا فؼهٕا تاإلعالو ٔتُا؟!  - 44

 .10 (، ؿ 2005)انًذًذٚح: يطثؼح فضانح، 

ً اخخ٩اع الؿلُت، ٞهي بخضي وؾاثل  مً حكٖغ

٘ ولي  ُت الضًيُت، بدُض جٞغ ججؿُض اإلاكغٖو

الٗهض الكٍغ٠ خُٟض عؾى٫ هللا )م( بلى ؤمحر 

اإلاامىحن، زلُٟت عؾى٫ )م(، ٞىلي الٗهض ال 

اة والضٍ، بال بٗض ال٣ُام  ًهحر مل٩ا، بٗض ٞو

٣ىؾها  .45بالبُٗت َو

 : ججلياث املسألت الذًنيت.املحور الثاني

ل٣ض ؾٗذ اإلااؾؿت اإلال٨ُت ظاَضة بٗض      

ىُت الحضًشت، بلى  ل ٦ُان الضولت الَى
ّ
حك٩

٠ُ البٗض الضًني يمً الٟلؿٟت  مًاٖٟت جْى

الؿُاؾُت لح٨مها؛ زهىنا م٘ اإلال٪ الغاخل 

الحؿً الشاوي، الظي ؤولى للمؿإلت الضًيُت م٩اهت 

لت ونغاٖه َامت في زًم جضبحٍر لكاون الضو 

ت زم  الؿُاس ي م٘ ٢ىي اإلاٗاعيت الِؿاٍع

ؤلاؾالمُت ُٞما بٗض. وطل٪ مً زال٫ اؾخمغاٍع في 

٠ُ الؿُاس ي الىاؾ٘ إلاٟاَُم اليؿب  الخْى

ا  الكٍغ٠ والبُٗت زم بماعة اإلاامىحن، باٖخباَع

سُت ؾامُت ٖلى الىز٣ُت  مغظُٗاث جاٍع

ت في ٖملُت جغؾُش ؾمى اإلااؾؿت  الضؾخىٍع

اقي الٟاٖلحن الضًيُحن والؿُاؾُحن اإلال٨ُت ٖلى ب

لُه ؤضحذ 46في اليؿ٤ الؿُاس ي اإلاٛغبي . ٖو

"اإلااؾؿت اإلال٨ُت " ؤَم ؾمت في الىٓام الؿُاس ي 

اإلاٛغبي، و٢ض ججلى طل٪ بك٩ل ٢ىي م٘ صولت ما 

بٗض الاؾخ٣ال٫، خُض ْلذ حؿخمض ٢ىتها مً 

                                                             
ػثذ انذفٛع يايٕح، انغٛاعح انذُٚٛح انجذٚذج تانًغشب، أطشٔدح  - 45

نُٛم ؽٓادج انذكرٕساِ فٙ انمإٌَ انؼاو ٔانؼهٕو انغٛاعٛح، )انغُح 
،  كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللرصادٚح  2015-2014انجايؼٛح 

 .110ٔاالجرًاػٛح، جايؼح انذغٍ األٔل، عطاخ، انًغشب(، ؿ. 
انؾؼٛش٘ يُظٕس، انُخثح انذُٚٛح فٙ انُغك ػثذ انشدًٍ  - 46

(،  أطشٔدح 2013-1999) -انؼهًاء ًَٕرجا -انغٛاعٙ انًغشتٙ 
نُٛم انذكرٕساِ، )كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللرصادٚح ٔاالجرًاػٛح، 

طُجح  2013-2013جايؼح ػثذ انًانك انغؼذ٘، انغُجح انجايؼٛح 
 .1انًغشب(، ؿ . 
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الصالٞت ومً الخ٣الُض املحلُت التي جُىعث زال٫ 

مً الاؾخ٣ال٫، لخجٗل مً الؿىىاث ألاولى 

 ل٩ل الؿلِ
ً
ُت اإلال٨ُت مهضعا  . )ؤوال(.47اإلاكغٖو

ضُّ الٟاٖل         َٗ طل٪ ؤن اإلااؾؿت اإلال٨ُت ال ح

اإلاهُمً ٖلى الح٣ل الؿُاس ي ٞدؿب، بل ٦ظل٪ 

اإلاؼوص الغثِس ي للىٓام الؿُاس ي باألق٩ا٫ 

، وطل٪ مً 48واإلاغاؾُم التي جدضص بيُاجه ال٨مُت

م مً زال٫ زالزت مجاالث مىُل٤ ؤن اإلال٪ ًد٨

ؤؾاؾُت: املجا٫ الضؾخىعي واملجا٫ الؿُاس ي طو 

الٗم٤ الضؾخىعي، ومجا٫ ؾُاس ي ٌٗخمض ٖلى 

 .49ال٣غآن والؿّىت

و٢ض ٖبر مِكل عوس ي ًٖ َظٍ ال٨ٟغة، في ٧ىن    

ُت )  ( اإلال٨ُت اإلاٛغبُت زالزُت: légitimitéمكغٖو

سُت وصًيُت وؾُاؾُت جاٍع
. ؤو لى٣ل خؿب 50

لُٟبري " بنها ٖلى ألا٢ل زىاثُت: ألاولى الُغح "ا

غاٝ التي ٢ضؾتها نالخُتها الًاعبت  ج٨مً في ألٖا

في ال٣ِضم وما جغجب ًٖ طل٪ مً جمؿ٪ الىاؽ 

ظا َى ما ًهُخلح ٖلُه بالؿُُغة  بها. َو

"الخ٣لُضًت "، ؤما الشاهُت ٞخخمشل بالؿُُغة التي 

ج٣ىم ٖلى ما ًخمخ٘ به اإلال٪/ألامحر مً وٗمت 

                                                             
غٛاعٙ انًغشتٙ"، عهغهح انمإٌَ انؼاو ػًش تُذٔسٔ، "انُظاو ان - 47

 .5(، ؿ  2002)انشتاط: يطثؼح انُجاح انجذٚذج، 
دمحم انطٕص٘، انًهكٛح ٔاإلعالو انغٛاعٙ تانًغشب، ذشجًح دمحم  - 48

داذًٙ ٔخانذ ؽكشأ٘؛ يشاجؼح ػثذ انشدٛى تٍ دادج )انذاس 
 10(، ؿ  2001انثٛضاء: يطثؼح انُجاح انجذٚذج، 

49
- Abdeltif Menouni, «Le Recours à l’article 19, 

une nouvelle lecture de la Constitution?,»( 

R.J.P.E.M Rabat, no. 15 , 1er semestre 1984), pp. 

25-31. 
50

-Michel. Rousset, «Maroc1972-1992 une 

constitution immuable ou changeante?,» (Maghreb-

Machrek, Monde arabe, no. 137 , juillet- septembre 

1992), p. 23. 

ً له الىالء شصهُت ٚ ؼما(، جاّمِ حر ٖاصًت )٧اٍع

 .51والش٣ت مً َٝغ ؤٞغاص املجخم٘

ُت الؿالٟي الظ٦غ،      ي اإلاكغٖو
َ
طل٪ ؤن همُ

ُا مىظ زغوط اإلال٨ُت مً هٓام الحماًت 
ّ
ججل

ُت ؾُاؾُت مؼصوظت:  الٟغوؿُت بمكغٖو

سُت ْهغث مً زال٫ نغإ اإلال٪  ُت جاٍع مكغٖو

٠  م٘ ؾلُاث الحماًت الٟغوؿُت، خُض ْو

مٟاَُم الترار الؿُاس ي ؤلاؾالمي يضَا، مما 

زل٠ ؤلاظمإ خى٫ مٟاَُم البُٗت والكىعي 

ُت  واهخٓام الٗمل بهما، مً ظهت، ومكغٖو

ًه الصًٕى  هًالُت ا٦دؿبها مً زال٫ ٞع

لؿلُاث الحماًت وهًاله يضَا مً ظهت 

 . 52ؤزغي 

ما ج٣ضم، ؤؾهم في صؾترة اإلاؿإلت الضًيُت،    

ي امخضاص ٖهغي، ٖلى ٞإنبذ اإلال٪ الضؾخىع 

خض حٗبحر دمحم مٗخهم، ألمحر اإلاامىحن الظي 

ٌك٩ل ٖم٣ه الاؾتراجُجي، ما ٢اص بلى جبلىع 

"َب٣خحن في الضؾخىعاهُت اإلاٛغبُت: َب٣ت ؾامُت 

تهم ؤمحر اإلاامىحن وما ًخلح٤ به مً بؾالمُت 

ُتها الضًيُت،  الضولت وق٩لها اإلال٩ي، ومكغٖو

هي في ظؼئها واهبشا١ ٧ل الؿلِ مً عثِؿها، و 

ألاؾاس ي ٚحر م٣ىىت في الضؾخىع الٗهغي بل 

حؿخمض مً ال٣اهىن الٗام ؤلاؾالمي واإلاماعؾت 

اإلاٛغبُت لخلح٨م، زم َىال٪ َب٣ت زاهُت ؾٟلى تهم 

ت مً بغإلاان  اإلال٪ الضؾخىعي وؤظهؼجه الضؾخىٍع

                                                             
ياكظ فٛثش، انؼهى ٔانغٛاعح تٕصفًٓا دشفح، إػذاد ٔنفغاَغ  - 51

يٕيغٍ، ٔنفغاَغ ؽهٕؽرش ٔتشجٛد يٕسغُثشٔد؛ ذشجًح جٕسض 
كرٕسج؛ يشاجؼح ٔذمذٚى سضٕاٌ انغٛذ، عهغهح ػهٕو إَغاَٛح 

ٔاجرًاػٛح. نجُح ذشجًح أػًال ياكظ فٛثش )تٛشٔخ: انًُظًح 
 .26(، ؿ  2011شجًح، انؼشتٛح نهر

ػثذ انهطٛف أكُٕػ، انغهطح ٔانًؤعغاخ انغٛاعٛح تٍٛ يغشب  - 52
 .163(، ؿ  1988األيظ ٔانٕٛو )انذاس انثٛضاء: يكرثح تشٔفاَظ، 
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اث مىاَىحن، وهي مضوهت في  وخ٩ىمت وخٍغ

الضؾخىع الٗهغي ومخٗغيت للخٗضًالث، ٨ٖـ 

 لُب٣ت ألاولى الشابخت.ا

اجان الُب٣خان ٚحر مىٟهلخحن؛ خُض ًخ٨ٟل  َو

( 2011مً صؾخىع  41، )الٟهل 19الٟهل 

ت الٗامت، بغبُهما  ٦مدىع للهىضؾت الضؾخىٍع

٤ ظٗله ؤمحر اإلاامىحن ؾاَغا ٖلى اخترام  ًٖ ٍَغ

اث اإلاىاَىحن  الضؾخىع ويامىا لح٣ى١ وخٍغ

 .)زاهُا(.53والجماٖاث والهُئاث"

ل التأسيس ألاول. ،مارة املؤمنينأوال: إ
ُّ
 جمث

ل٣ض ٖاف اإلاٛغب مىظ ال٣غن الشاوي ٖكغ         

وختى ٢ضوم الاؾخٗماع الٟغوس ي، في ْل هٓام 

الؿلُىت اإلابني ٖلى خ٨م ؾلُان ٌٗحن بالبُٗت، 

ٗض ؤمحرا  ُٗت، َو ماعؽ ؾلُت جىُٓمُت ال حكَغ ٍو

.  ومً 54للمامىحن مؿخ٣ال ًٖ زلُٟت اإلاكغ١ 

الهٟت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال  ججلُاث َظٍ

الحهغ، مداولت الؿلُان دمحم بً ٖبض هللا ٞغى 

ُت)م٩ىؽ( ٖلى ججاعة الؼبضة  يغاثب ٚحر قٖغ

ىث، ٞاخخج ججاع مضًىت ٞاؽ ٖلى طل٪،  والٍؼ

ٗت، ل٨ً الٗلماء  ٖلى اٖخباع اهه مسال٠ للكَغ

ؤنضعوا ٞخىي جىو ٖلى خ٤ الؿلُان، بهٟخه 

ياُٞت بطا لم خامي الضًً، في ظباًت يغاثب ب

ل ظِكه  .55ج٨ً جخىاٞغ لضًه مىاعص ؤزغي لخمٍى

لظل٪ لم حؿخُ٘ ؾلُاث الحماًت الٟغوؿُت،   

م، ججاوػ َظٍ 1912بٗض صزىلها بلى اإلاٛغب ؾىت 

الؿلُت الضًيُت للمل٪، وطل٪ مً زال٫ 

                                                             
 .82-81دمحم يؼرصى، )يشجغ يزكٕس(، ؿ.  - 53
 .31انًشجغ َفغّ، ؿ  - 54
 .07انؾٛخ أتٕ انؼثاط أدًذ انُاصش٘، )يشجغ يزكٕس(، ؿ.  - 55

جىهُو ؤو٫ بىض مً بىىصَا ٖلى املحاٞٓت ٖلى 

وخغمت  56ؾلُت الؿلُان وم٩اهخه الضًيُت

ما البىضان اللظان خُٓا باخترامها. ؤؾغجه.  َو

و٢ض جغظم َظا الاخترام بالحٟاّ ٖلى ؾُىة 

الؿلُان الخ٣لُضًت باؾخمغاع الٗمل بالبُٗت 

ُان لىاعسي  الخ٣لُضًت للٗلماء وال٣ٟهاء وألٖا

. ٦ما جم بخضار وػاعة 57م1912الٗغف بٗض 

 .58م 1915لؤلخباؽ ؾىت 

 َظٍ الهٟت الضًيُت الؿالٟت الظ٦غ،       

ت التي وظهتها  جًّمىتها اإلاظ٦غاث الضؾخىٍع

ت بلى اإلالى٥ اإلاٛاعبت  ٨ٍغ شصهُاث ؾُاؾُت ٞو

، مً ؤظل 1961م بلى م1901جباٖا ما بحن 

مُالبتها بمإؾؿت وجدضًض البالص. بال ؤن الغاخل 

الحؿً الشاوي لم ًخًُٟ لهظٍ الهٟت بك٩ل 

ص٤ُ٢، ببان ويٗه ال٣اهىن ألاؾاس ي للمل٨ت ؾىت 

ٟى بظ٦غ بؾالمُت اإلامل٨ت وصًً م، وا٦خ1961

٣ِٞ، وإن ٧ان ٢ض جُغ١ لهٟت ؤمحر  59الضولت

اإلاامىحن في صًباظت الٓهحر اإلااؾـ لىػاعة الضولت 

م 1961ًىهُى  02اإلا٩لٟت بالكاون ؤلاؾالمُت في 

ُا إلاا خباها هللا به مً بمامت اإلاؿلمحن  ٢اثال:" وٖع

ُا إلاا لجاهبىا الٗالي باهلل مً  وإماعة اإلاامىحن، وٖع

الاَخمام بكاون اإلاؿلمحن وما ؤزظهاٍ ٖلى 

اهٟؿىا مً خماًت الضًً والظب ًٖ قٗاثٍغ 

وجغازه ٢ُاما مىا بالىاظب اإلال٣ى ٖلى ٖاج٣ىا 

ا ٖلى ؾىت ؤؾالٞىا اإلا٣ضؾحن وؤظضاصها  وظٍغ

اإلا٨غمحن...". و٢ض ْهغث َظٍ الهٟت الضًيُت ؤزىاء 

                                                             
 .40-39دمحم انًؼرصى، )يشجغ يزكٕس(، ؿ.  - 56
 52-51انًشجغ َفغّ، ؿ.  - 57
 .51انًشجغ َفغّ، ؿ.  - 58
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. نالعرضادج ٚشاجغ دمحم َثٛم يهٍٛ، فكشج انذعرٕس فٙ  1467 - 1466
كٛم يٛذٚا، (، انُاؽش: ذٛم 2011-1901انًغشب، َصٕؿ ٔٔشائك،)
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؛ 1960مدا٦مت الحؼب الكُىعي اإلاٛغبي ؾىت 

لى في خ٨مه، الظي خُض اؾ دىض املجلـ ألٖا

خٓغ بمىظبه َظا الحؼب، " ٖلى ؤن الٗاَل 

اإلاامىحن"  اإلاٛغبي َى ٢بل ٧ل ش يء، مل٪ وؤمحر 
60. 

َظا الاهضٞإ هدى جمل٪ الهٟت الضًيُت      

والخٟغص بخُٟٗلها مً َٝغ الغاخل الحؿً 

ئت للخإؾِـ الضؾخىعي  الشاوي، ما َى بال جَى

٧اهذ قبه مدخ٨غة، في  للؿلُت الضًيُت، التي

دت الٗلماء. لظل٪ ق٩ل  ال٣ضًم، مً َٝغ قٍغ

سُت 1962مىذ ؤو٫ صؾخىع ؾىت م ٞغنت جاٍع

لخشبُذ َظٍ الهٟت الاؾتراجُجُت؛ طاث ألابٗاص 

واإلاضازل اإلاخٗضصة، زهىنا بٗض ؤن ؤعاص الغاخل 

ت وبهٟت نهاثُت  الحؿً الشاوي ؤن ًىهي بؿٖغ

 مٗغ٦ت م٨مً الؿُاصة. خُض ٠٨ٖ بمُٗت

ت مً الصبراء ألاظاهب ٖلى وي٘ مكغٕو  مجمٖى

ٗبي ًىم 
ّ
 18صؾخىع َغخه ٖلى الاؾخٟخاء الك

صون ؤن ٌؿدكحر ال٣ىي الؿُاؾُت  1962هىهبر 

ٗاعيت منها، التي ْلذ مدكبشت 
ُ
الؾُما اإلا

 بةخضار مجلـ جإؾِس ي مىخسب. 

 84وبٗضما ػ٧ى َظا الّضؾخىع اإلامىىح ؤ٦ثر مً      

ن خؿب الىخاثج الّغؾمُت، في اإلااثت مً اإلاهّىجح

ت مً ال٣ًاًا  خؿمذ اإلال٨ُت بظل٪ مجمٖى

ت لهالحها؛ ٦ُبُٗت الّىٓام وؾلُاث  الجىٍَغ

ت وصوع  الٗاَل اإلاُل٣ت وم٩اهت الح٩ىمت الشاهٍى

اث الٟغصًت  ألاخؼاب الهامص ي وج٣ُُض الحغٍّ

والجماُٖت. وبظل٪ ٩ًىن ألامل في بخضار هٓام 
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لشاءج فٙ ذجشتح ذأْٛم انذمم انذُٚٙ تانًغشب"،  )يشاصذ، كشاعاخ 
 .08(، ؿ. 2011، يكرثح االعكُذسٚح، 4ػهًٛح

٨م ٢ض طَب في صًم٣غاَي ٌؿىص ُٞه اإلال٪ وال ًد

ذ زهىنا بىظىص الٟهلحن  ، الظي 19مهّب الٍغ

هو ٖلى ؤن: "اإلال٪ ؤمحر اإلاامىحن، وعمؼ وخضة 

ى  ا، َو ألاّمت، ويامً صوام الّضولت واؾخمغاَع

خامي خمى الّضًً، والؿاَغ ٖلى اخترام 

اث اإلاىاَىحن  الّضؾخىع، وله نُاهت خ٣ى١ وخٍغ

ى الًامً الؾخ٣ال٫  والجماٖاث والهُئاث، َو

البالص وخىػة اإلامل٨ت في صاثغة خضوصَا الح٣ت"،  

الظي هو ٖلى ؤن :" شصو اإلال٪  23والٟهل 

ى ما مىذ اإلال٪  م٣ضؽ ال جىته٪ خغمخه". َو

ت بهٟخه  مىيٗا مخٗالُا وؾلُاث ٞى١ صؾخىٍع

ُما صًيُا ُم٣ّضؾا ٖػ
، مً ظهت ومً ظهت ؤزغي 61

٣ٞض ج٨غؽ الُاب٘ الصلُٟي للممل٨ت مً زال٫ 

اصؽ والؿاب٘ اللظان ٣ًغان الٟهلحن الؿ

بةؾالمُت الىٓام اإلاٛغبي، بة٢غاع ؤلاؾالم صًىا 

ت،  للضولت م٘ يمان مماعؾت الضًاهاث الؿماٍو

ً -وظٗل قٗاع اإلامل٨ت: هللا  . 62اإلال٪ -الَى

َظٍ اإلا٣خًُاث الضًيُت خاٞٔ ٖليها الضؾخىع      

زال٫ ٧اٞت املحُاث التي جم حٗضًله ٞيها، بل 

، 1970الضؾخىعي لؿىت ج٣ىث م٘ الخٗضًل 

ًىو ٖلى ؤن اإلال٪ ؤمحر  19بدُض ؤنبذ الٟهل 

 اإلاامىحن واإلامشل ألاؾمى لؤلمت. 

ًغي ألاؾخاط دمحم مٗخهم، ؤن مًامحن الٟهل   

انهذ اإلاكغٕو اللُبرالي الظي ٧اهذ ج٣ىصٍ  19

ىُت وتهضٝ بلى جشبُخه ٖلى مؿخىي  الحغ٦ت الَى

 الضؾخىع، بٗضما ؤضحذ َظٍ الخ٣ىُاث مجغص
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(، ؿ. 2017ش: ذٛم كٛم يٛذٚا (، )انُاؽ2011-1901ٔٔشائك،)
144. 
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. الظي 63امخضاص ٖهغي لهالخُاث ؤمحر اإلاامىحن

ُخه ال  هحج في ظٗل الخ٣لُض زؼان مكغٖو

الٗهغهت، بدُض ؤن الُاٖت والىالء الىاظب 

للمل٪ ٌٗضان في هٟـ الى٢ذ والء مً اإلاامً 

ألمحر اإلاامىحن ؾبِ الغؾى٫. واإلاالخٔ ؤن َظٍ 

ت للٟهل  ، ال 19الخ٣لُضاهُت الك٩لُت ال٣ٍى

محر اإلاامىحن ٣ِٞ، بل بنها مً ج٣خهغ ٖلى ل٣ب ؤ

٠ُ ؤلٟاّ مشل "عمؼ" و"خامي"  زال٫ جْى

ا  و"يامً"، جدمل َابٗا ؾُاؾُا وصًيُا وعمٍؼ

. و٢ض ججلى َظا ؤزىاء الصالٝ الظي و٢٘ 64مٗبرا

بحن الغاخل الحؿً الشاوي واإلاٗاعيت الاجداصًت، 

خُض ٢ا٫: " بطا ٧ان اإلال٪ الضؾخىعي ال ًم٨ىه 

محر اإلاامىحن ـ وطل٪ بىاظب ؤن ًىٓغ في ألامغ، ٞإ

 . 65ال٨خاب والؿىت ـ ٖلُه ؤن ًىٓغ في طل٪"

ت التي      ل الشىٍع
ُ
ش
ُ
في بزغ الاهخٟاياث طاث اإلا

تها اإلاى٣ُت الٗغبُت واإلاٛاعبُت ؾىت  ، 2011ٖٞغ

ؤ٢ضم اإلال٪ دمحم الؿاصؽ ٖلى حٗضًل صؾخىعي، 

مً الضؾخىع  19ظاء بخ٣ؿُم بظغاجي للٟهل 

 ٢ؿمحن:  الؿاب٤، بدُض ٢ؿم بلى

ىو ؤن" اإلال٪، ؤمحر 41الٟهل  - ، ٍو

اإلاامىحن وخامي خمى اإلالت والّضًً، والًامً 

اون الّضًيُت. ًغؤؽ 
ّ
ت مماعؾت الك لحٍغ

لى،  اإلال٪، ؤمحر اإلاامىحن، املجلـ الٗلمي ألٖا

الظي ًخىلى صعاؾت ال٣ًاًا التي ٌٗغيها 

ٗخبر املجلـ الجهت الىخُضة اإلااَلت  ٖلُه. َو

التي حٗخمض عؾمُا، في قإن إلنضاع الٟخاوي 
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 .75انًشجغ َفغّ، ؿ.  - 64
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 16/07/2020"، يٕلغ يجهظ انُٕاب، ؽْٕذ فٙ 1981اكرٕتش  09
 https://cutt.us/AtGURفٙ: 

اإلاؿاثل املحالت بلُه، اؾدىاصا بلى مباصت 

وؤخ٩ام الّضًً ؤلاؾالمي الحى٠ُ، وم٣انضٍ 

الؿمدت. جدضص ازخهاناث املجلـ 

وجإلُٟه و٦ُُٟاث ؾحٍر بٓهحر. ًماعؽ اإلال٪ 

الهالخُاث الّضًيُت اإلاخٗل٣ت بةماعة اإلاامىحن، 

ا، بم٣خط ى َظا الٟهل،  واملصىلت له خهٍغ

 ىاؾُت ْهاثغ".ب

يهضٝ َظا الٟهل بلى جىُٓم خ٣ل بماعة       

اإلاامىحن، بط لم ًُغؤ ٖلى َظا الازخهام ؤي 

حٗضًل ًظ٦غ، ل٩ىهه ًسخو بخضبحر الح٣ل 

الضًني، الظي ؤنبذ ٌك٩ل مىيٕى نغإ زاوي 

ومٗلً، بٗض ْهىع جُاعاث ؤلاؾالم الؿُاس ي، التي 

ُاتها ٖلُه. لظل٪  جداو٫ ظاَضة، جإؾِـ مكغٖو

جل٣ٟذ اإلا٩ىهاث الؿُاؾُت الغؾمُت َظا اإلاُٗى 

البذ ٖبر اإلاظ٦غاث التي ج٣ضمذ بها، بدهغ  َو

َظا الازخهام في شصو اإلال٪، ل٩ىهه في 

مهخلحت وخضة اإلاٛغب، الظي ججم٘ ظل م٩ىهاجه 

ٟا وخامال للبر٦ت  . 66ٖلى اٖخباع اإلال٪ قٍغ

الؿال٠ الظ٦غ،  41ما ًالخٔ َى ؤن الٟهل      

ًضة للمل٪، ٣ٞض ؤنبذ خامي ؤياٝ نٟاث ظض

 1996اإلالت والضًً، و٧ان الخىهُو في صؾخىع 

"خامي خمى الضًً " ٣ِٞ، وجمذ بياٞت 

ت مماعؾت الكاون الضًيُت ". وفي  "الًامً لحٍغ

الٟهل هٟؿه جمذ صؾترة املجلـ الٗلمي 

ُٟخه في صعاؾت ال٣ًاًا  لى، الظي جدضصث ْو ألٖا

اوي بكإن التي ٌٗغيها ٖلُه اإلال٪، وإنضاع الٟخ

ت  اإلاؿاثل املحالت ٖلُه، مما ٌٗني ؤن للمل٪ الحٍغ

                                                             
جٌٕ ٔاذشتٕس٘، أيٛش انًؤيٍُٛ انًهكٛح ٔانُخثح انغٛاعٛح  -66

، ؿ. 2013انًغشتٛح، يؤعغح انغُٙ نهُؾش، انشتاط، انطثؼح انصانصح، 
209. 
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٩ىن طل٪  اإلاُل٣ت في جضبحر املجا٫ الضًني، ٍو

 . 67بٓهاثغ ال جسً٘ للخى٢ُ٘ بال٠ُٗ

، هو ٖلى ؤن " اإلال٪ عثِـ 42الٟهل   -

الّضولت، وممشلها ألاؾمى، وعمؼ وخضة ألاّمت، 

ا، والح٨م  ويامً صوام الّضولت واؾخمغاَع

ماؾؿاتها، ٌؿهغ ٖلى اخترام  ألاؾمى بحن

الّضؾخىع، وخؿً ؾحر اإلااؾؿاث 

لى نُاهت الازخُاع  ت، ٖو الّضؾخىٍع

اث اإلاىاَىحن  الضًم٣غاَي، وخ٣ى١ وخٍغ

لى اخترام  واإلاىاَىاث والجماٖاث، ٖو

الخٗهضاث الّضولُت للممل٨ت. اإلال٪ َى يامً 

ة اؾخ٣ال٫ البالص وخىػة اإلامل٨ت في صاثغ 

خضوصَا الح٣ت. ًماعؽ اإلال٪ َظٍ اإلاهام، 

بم٣خط ى ْهاثغ، مً زال٫ الؿلُاث 

ى٢٘ 
ُ
املصىلت له نغاخت بىو الّضؾخىع. ج

الٓهاثغ بال٠ُٗ مً ٢بل عثِـ الح٩ىمت، 

 41ما ٖضا جل٪ اإلاىهىم ٖليها في الٟهى٫ 

)ال٣ٟغجان ألاولى  47)ال٣ٟغة الشاهُت) و  44و 

 130و  59و  57و  51والؿاصؾت( و 

 ".174)ال٣ٟغجان ألاولى والغابٗت( و 

َظا الٟهل خضص نالخُاث اإلال٪ باٖخباٍع       

عثِؿا للضولت وممشلها ألاؾمى وعمؼ الىخضة 

لى والًامً  ىُت والترابُت، والح٨م ألٖا الَى

لالزخُاع الضًم٣غاَي واإلاهالح ألاؾاؾُت للبالص. 

٦ما جم خظٝ ؤلاقاعة بلى ٢ضاؾت شصو اإلال٪ 

مً الخٗضًل الضؾخىعي  23لٟهل الىاعصة في ا

ًها بإن شصهه ال جىته٪  الؿاب٤، وحٍٗى

                                                             
تاٍَ دمحم انؾٛخ، انذٔنح فٙ فكش انجًاػاخ اإلعاليٛح فٙ  - 67

انًغشب: دساعح داالخ، عهغهح أطشٔداخ انذكرٕساِ، )يشكض 
 . 277(، ؿ.2016، تٛشٔخ، دساعاخ انٕدذج انؼشتٛح

اظب الخى٢حر والاخترام )الٟهل خغمخه، وله و 

46.) 

ل٨ً مً زال٫ اإلاماعؾت الغؾمُت، ًبضو ؤن       

دضص ٧ل اإلاهام  41الٟهل  الًؼا٫ ًد٨م ٍو

والهالخُاث والازخهاناث والؿلِ ألازغي، 

وؤهه ؤو٫ ٞهل مً التي ًخمخ٘ بها اإلال٪؛ زهىنا 

خُض الترجِب ًبضؤ به الباب اإلاخٗل٤ باإلال٨ُت، 

٣ت ؤو ؤزغي َبُٗت  ظا ٌٗني ؤهه ًدضص بٍُغ َو

ٖمل باقي ٞىنى٫ َظا الباب. ؤما ٖلى مؿخىي 

اإلاًمىن، ٣ٞض جم الاخخٟاّ بالٓهاثغ اإلال٨ُت، 

ل الؿُاؾت الضًيُت مً َٝغ اإلال٪ وخضٍ.  لخجًز

ٞيها ؤمام ٞالٓهاثغ اإلال٨ُت ال ًم٨ً الًُٗ 

ال٣ًاء؛ ألنها ببؿاَت ناصعة ًٖ ؤمحر اإلاامىحن. 

ت  ظا ما خهل في ال٣غاع الهاصع ًٖ الٛٞغ َو

لى ًىم  ت في املجلـ ألٖا ، 1970ماعؽ  20ؤلاصاٍع

ؼ، خُض اؾدىضث  ت ٖبض الٍٗؼ ُٞما ٖٝغ بمؼٖع

مً الضؾخىع، ٖلى  19خُصُاث الح٨م بلى الٟهل 

ٍت ؤؾاؽ ؤن اإلال٪ ًماعؽ ازخهاناجه الضؾخىع 

٧إمحر للمامىحن، ولظل٪ ال ًم٨ً اٖخباٍع مجغص 

ت بؿُُت. ومً زمت ٞةن اإلاخًغع مً  ؾلُت بصاٍع

٣ا ؤزغ بال ج٣ضًم  َظٍ الٓهاثغ لِـ له ٍَغ

اؾخُٗاٝ لجاللخه، َاإلاا لم ًٟىى الضؾخىع 

 . ذ ؤمغ البذ في طل٪ لٛحٍر  بك٩ل نٍغ

ًترجب ًٖ َظا، ؤن للٓهاثغ اإلال٨ُت نبٛت      

مً الهٟت الضًيُت ألمحر  ؾُاصًت، جىبش٤

اإلاامىحن، الظي ال ًم٨ً مداؾبخه ؤو مؿاءلخه، 

اٖخباعا لخل٪ "الٗهمت" ٚحر اإلاٗلىت، التي ًدؿم 

بها ؾلُل البِذ الىبىي، في الىعي الكٗبي الٗام. 

ما ٢اص بلى ججاوػ ججلُاث َظٍ الهٟت إلاا َى صًني 

ى ما اجطح ؤزىاء ٖغى  بلى ما َى ؾُاس ي. َو
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 2011الضؾخىعي لؿىت  مكغٕو الخٗضًل

ذ وػاعة ألاو٢اٝ  ذ، بدُض اهسَغ للخهٍى

والكاون الاؾالمُت في الحملت الاهخسابُت 

ذ بىٗم ٖلى الخٗضًل  الضاُٖت بلى الخهٍى

الؿال٠ الظ٦غ، وطل٪ مً زال٫ انضاع زُبت 

مىخضة ٢ام ب٣غاءتها زُباء الجمٗت، جمذ مً 

زاللها صٖىة اإلاٛاعبت بلى َاٖت ولي ألامغ 

 .68ذ بىٗم ٖلى الخٗضًل الضؾخىعيوالخهٍى

ما ؾب٤، ًبرػ ؤن نٟت ؤمحر اإلاامىحن، لِؿذ    

ت وخؿب، ول٨نها بمجزلت ماؾؿت مخ٩املت،  عمٍؼ

ت والؿُاؾُت،  ُت والضؾخىٍع لها ؤؾؿها الكٖغ

ومً زمت لها اظتهاصَا الضًني، الظي ٌؿدىض بلى 

نهل مً  اليؿب الكٍغ٠، والبُٗت ٦ما ؤؾلٟىا، ٍو

ت اإلاىعور الؿني؛  زهىنا ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

. ولخهٍغ٠ َظٍ  واإلاظَب اإلاال٩ي والخهٝى

ت، ٢ام اإلال٪ بمإؾؿتها ٖبر مضازل  الغٍئ

 بلخ.  ؤًضولىظُت وؤ٧اصًمُت.

زاهُا: ؤصواث ؾلُت ؤمحر اإلاامىحن: ألاطٕع 

 ألا٧اصًمُت. ؤلاًضًىلىظُت و

ت الضًيُت اإلاٛغبُت بلى زالزت زىابذ       جغج٨ؼ الغٍئ

ت واإلاظَب اإلاال٩ي ؤؾاؾُت: ال٣ُٗض ة ألاقٍٗغ

سُت، جمحز بها  ا مغج٨ؼاث جاٍع ، باٖخباَع والخهٝى

اإلاٛغب ًٖ ٚحٍر مً ألا٢ُاع الٗغبُت وؤلاؾالمُت. 

و٢ض ؤ٦ض ٖلى َظا اإلال٪ دمحم الؿاصؽ ٢اثال:" ل٣ض 

سه الحاٞل املجُض خهىا  ٧ان اإلاٛغب زال٫ جاٍع

مىُٗا، و٢لٗت ٖالُت لئلؾالم وإهىا لحٍغهىن ٖلى 

٣ى ٦ما ٧ان البلض الظي ًخمشل ُٞه الضًً ؤن ًب

                                                             
انذػٕج إنٗ انرصٕٚد تُؼى ػهٗ انذعرٕس يٍ طشف انفمٓاء فٙ  - 68

، ؽْٕذ فٙ 24/06/2011خطة انجًؼح، يٕلغ يغشط، تراسٚخ 
 https://cutt.us/WzOKYفٙ:  7/2020/19°

دىا  ا باٖخباٍع ؤؾاؽ م٩ىهاث ٍَى عاسصا ٢ٍى

وم٣ىماث شصهِخىا في حكبصىا باإلاظَب اإلاال٩ي 

٣ت الؿلى٥ الؿني  ٍغ ت َو وال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

م الىٟىؽ وجى٣ُت الًماثغ مما  الهاصٝ بلى ج٣ٍى

مإهِىتها"  .٦69ٟل لبالصها وخضتها َو

ًب ؤَم الؿماث لظل٪، ؾى٣ضم بك٩ل م٣خ   

 التي جدؿم بها َظٍ الشىابذ الشالزت:

ت: جخمحز، خؿب   ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

لى، بما ًلي:"  املجلـ الٗلمي ألٖا

٢ُامها ٖلى ال٨خاب والؿىت ومظَب  -1

 الؿل٠ الهالح مً ؤَل الؿىت والجماٖت؛

٧ىنها امخضاص إلاا ٧ان ٖلُه الصحابت  -2

 والخابٗىن ومً ظاء بٗضَم مً الٗلماء؛

تها؛ؾهىلتها و  -3 ٍُغ لمُتها ٞو  ويىخها ٖو

ؾالمتها في مًمىنها ومىهج ٖغى  -4

 ٢ًاًاَا؛

اٖخماصَا الى٣ل ؤنال وال٣ٗل قاعخا  -5

 ومبِىا ٖىض مىا٢كت ألاصلت والحجج؛

م٩اهت ؤبي الحؿً ألاقٗغي، وؤهه بمام  -6

اإلاخ٩لمحن في ػماهه وزُُب ؤَل الؿىت، 

واَالٖه الىاؾ٘ ٖلى مظاَب ٣ُٖضة اإلاٗتزلت 

ا؛ حَر  ٚو

٤ ٦باع صزىلها  -7 بلى اإلاٛغب ًٖ ٍَغ

ا مظَبا لهم في  ا واٖخبرَو ٖلماثه الظًً ؤ٢غَو

 ال٣ٗاثض ؤلاؾالمُت؛

                                                             
خطاب انًهك دمحم انغادط أشُاء ذُصٛة انًجهظ انؼهًٙ األػهٗ  - 69
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ا الُُب في جىخُض بالص اإلاٛغب  -8 ؤزَغ

غبها وؾاخلها؛ ٣ُا ٚو ا مً مىا٤َ بٍٞغ حَر  ٚو

بظمإ ألامت ٖليها بط هي ٣ُٖضة ٧ل  -9

غبها وؾاخلها؛ ٣ُا ٚو  مىا٤َ قما٫ بٍٞغ

ا ؤنها ٣ُٖضة -10  وؤَم ؾبب الزخُاَع

خضا٫ خُض ال ج٨ٟغ ؤخضا مً  الىؾُُت والٖا

 .70ؤَل ال٣بلت بظهب"

ت، َى        وٗخ٣ض ؤن ؤَم متن في ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

ظض٫ الى٣ل وال٣ٗل، زم وؾُُتها ومدضوصًت 

سها في اإلاٛغب؛  َامل الخ٨ٟحر ٞيها. بلى ظاهب جاٍع

ظا ما ظٗلها  خل٣ت الىنل بحن الكغ١ والٛغب. َو

ؿُاؾت الضًيُت، التي جدبىؤ َظٍ اإلا٩اهت في ال

 ًدبٗها اإلاٛغب اإلاٗانغ.

اإلاظَب اإلاال٩ي: ْل اإلاظَب اإلاال٩ي  

ل٣ٗىص، والًؼا٫، مً ؤَم زىابذ الؿُاؾت 

الضًيُت التي جيخهجها الضولت في اإلاٛغب. ل٨ً 

خًىٍع حٗؼػ في آلاوهت ألازحرة، في بزغ 

ىا٥، ما جُلب  اإلاخٛحراث الىاقئت َىا َو

ت بٖاصة ٢غاءجه، لِؿهم في حٗ ؼ وج٣ٍى ٍؼ

ُت الضًيُت للماؾؿت اإلال٨ُت، مً  اإلاكغٖو

هاخُت ومً ؤظل مدانغة الخٗبحراث الضًيُت 

الىاٞضة بلى اإلاٛغب، مً هاخُت ؤزغي. وفي 

غ ألاو٢اٝ الكاون  اع ٣ًى٫ وٍػ َظا ؤلَا

ؤلاؾالمُت الؿُض ؤخمض الخى٤ُٞ: " )... ( ٧اهذ 

هدُجت َظا الٗمل الخإؾِس ي ؤن اؾخ٣غ 

مل ؤَل ه مً مىخه٠ ال٣غن اإلاظَب ٖو

الصامـ الهجغي بلى ًىمىا َظا ٖلى جىظُه 

، مً زال٫ ؤعبٗت ظىاهب:  ؤمتهم في بَاٍع

                                                             
 .69ػثذ انذفٛع يايٕح، )يشجغ يزكٕس(، ؿ.  - 70

 الىٞاء لبُٗت ؤلامام الكغعي؛ .1

ا لل٣ُحن واٖخباع  .2 اٖخباع الٗض٫ قَغ

ٗت عب الٗاإلاحن؛ ا ل٣ُام قَغ  ال٣ُحن قَغ

الحغم ٖلى الاوسجام بحن الكٕغ  .3

ٝغ والخىٕى الش٣افي مً زال٫ الاَخمام بالٗ

 والٗمل؛ 

هم ط٦ُحن  .4 ؤلاباهت ًٖ مماعؾت ٞو

 .71للخ٣لُض"

٨ظا ًٓهغ   ؤن "مبضؤ  -ًغصٝ ؤخمض الخى٤ُٞ -َو

الىٞاء للبُٗت ًض٫ ٖلى ؤن ال٣ٟهاء لِؿىا 

اه٣البُحن، ومبضؤ اقتراٍ ال٣ُحن في خُاة 

الجماٖت اإلاخضًىت، ًبحن ؤنهم ماؾؿاجُىن وال 

حن ... ".   ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا ال زىاعط وال ٞىيٍى

وجإ٦ُضا لهظا الاظتهاص، جم اٖخماص "اإلاهخلحت 

٘، مً زال٫  ا مهضعا للدكَغ اإلاغؾلت" باٖخباَع

لى  ا املجلـ الٗلمي ألٖا الٟخىي التي ؤنضَع

ش  بُلب مً اإلال٪.  2005ؤ٦خىبغ  21بخاٍع

 ٌ ومًمىن "اإلاهخلحت اإلاغؾلت" اإلاٗني، َى جٍٟى

٘ ُٞما ًغاٍ مً مهالح للبالص  .72ؤلامام الدكَغ

٫ ما ج٣ضم، وفي ْل اإلاخٛحراث مً زال   

الحانلت، ًم٨ً ال٣ى٫ بن الاعج٩اػ بلى اإلاظَب 

اإلاال٩ي، بياٞت بلى اهدكاٍع الىاؾ٘، واعجباَه 

بخإؾِـ ؤو٫ صولت في اإلاٛغب، وهي صولت 

ألاصاعؾت، ٌٗىص بلى مغوهخه وإلى ما ًدبل به مً 

ل، وبالخالي الخٟاٖل م٘  ام٩اهاث َاثلت ٢ابلت للخإٍو

 ٗهغ.مؿخجضاث ال
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  ًدؿم الخهٝى بدمىالث : الخهٝى

عوخُت ٖم٣ُت، مً ؤبغػ ؾماتها الضٖىة بلى 

املحبت والاَخمام بتهظًب ألازال١ والؿلى٥ 

الٟغصي، والابخٗاص ًٖ الكإن الؿُاس ي. وفي 

غ ألاو٢اٝ والكاون  َظا الؿُا١ ٣ًى٫ وٍػ

لى  ؤلاؾالمُت اإلاٛغبُت ؤخمض الخى٤ُٞ: ")...( ٖو

اإلابضؤ، له اٖخباع ٧ل خا٫ ٞالخهٝى مً خُض 

اًجابي ٖىض بٌٗ الحضازُحن، هٓغا لغنُضٍ 

اإلاٗغفي اإلاىٟخذ، وألن ؤنىلُخه عوخاهُت 

ُت ي٣ُت".  ٞؿُدت، ولِؿذ خٞغ

و٢ض جم اٖخماص جهٝى الجىُض، باٖخباٍع زابذ     

مظَبي عوحي في الؿُاؾت الضًيُت للمٛغب، ٖلى 

ؤؾاؽ ؤن مظَبه ٌك٩ل مضعؾت للخهٝى 

٢ىاٖضٍ ومباصثه. ٣ًى٫  ؤخمض اإلاٛغبي، مىه ؤزظ 

الخى٤ُٞ في َظا الهضص: " )...( في ؾُا١ َظا 

ضي ْهغ اإلااؾؿىن، ومنهم ؤبى  الخمهُض الَؼ

ال٣اؾم الجىُض الظي ٌؿدىض اإلاٛاعبت بلى مكغبه 

ى ًهلي  ، ميكاٍ بالٗغا١، ماث َو في الخهٝى

ى بخٗبحر الؿب٩ي:  298ٖام  ٌ ٖلى ألاعجح، َو

ٗلم والحا٫، و٧ل ؾُض الُاثٟت، اظخم٘ له ال

ٗت،  ؤ٢ىاله جإ٦ُض ٖلى ؤن ال خ٣ُ٣ت بضون قَغ

وؤن ال باًَ بال ْاَغ، وؤَم ؤع٧ان الخهٝى 

ٖىضٍ زالزت: ط٦غ م٘ اظخمإ، ووظض م٘ ؾمإ، 

٤ مؿضوص ٖلى  ى ال٣اثل: الٍُغ مل م٘ بجبإ. َو ٖو

زل٤ هللا ٖؼ وظل بال ٖلى اإلا٣خٟحن ؤزغ عؾى٫ هللا 

 .73والخابٗحن لؿيخه"

ص اَخمام الضولت بالخهٝى بلى وظىص ٌٗى      

ش اإلاٛغب  الؼواًا التي لٗبذ اصواعا ؤؾاؾُت في جاٍع
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الضًني والؿُاس ي، وجإَُلها الُىم إلاىاظهت 

، ؤيخى يغوعة، زهىنا وؤن الىعي  الخُٝغ

، مً  الجمعي اإلاٛغبي، ًدبل بُمشل و٢ُم الخهٝى

ه َظا الىهج مً اهدكاع  هاخُت، بياٞت بلى ما ٌٗٞغ

مً هاخُت ؤزغي. ٧ل َظا ق٩ل/ٌك٩ل في الٛغب، 

ت للؿُاؾت الضًيُت في اإلاٛغب، التي  صٖاماث ٢ٍى

ا ٖبر ٢ىىاث ماؾؿاجُت؛ مً ؤَمها:  َغ ًخم جمٍغ

لى والغابُت املحمضًت لٗلماء  املجلـ الٗلمي ألٖا

اإلاٛغب. واللظان ًداوالن، بلى ظاهب ٢ىىاث 

بٖالمُت وبدشُت ؤزغي، ٣ٖلىت اليكاٍ الضًني في 

طل٪ مً زال٫ الهُاٚت اإلاىهجُت املجخم٘ و 

لل٣ٗاثض ؤلاًماهُت املحهىت للظاث الضًيُت 

الجماُٖت. والؿهغ ٖلى جىُٓم ال٣ُىؽ" 

ويمان ججضص مىاُٖضَا، وصوام مماعؾتها، وطل٪ 

لدؿهُل بصعا٥ "اإلا٣ضؽ" لضي ٖمىم اإلاامىحن 

ل )الهغمىه٣ُُا(  بىاؾُت آلُاث الخإٍو

 .74والخٟؿحر

لى: حٗ  خبر مباصعة املجلـ الٗلمي ألٖا

اإلال٪ الغخل الحؿً الشاوي بةخضار املجلـ 

لى واملجالـ الٗلمُت الا٢لُمُت  الٗلمي ألٖا

بم٣خط ى الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  1981ؾىت 

، ؤو٫ زُىة في مٛغب الاؾخ٣ال٫، 270-80-1

َضٞها مإؾؿت الٟٗل الضًني للٗلماء ٖلى 

ني، بٗض زُىة جإؾِـ  مؿخىي التراب الَى

 .1960ي قدىبر ؾىت عابُت ٖلماء اإلاٛغب ف

ل٨ً َظا املجلـ الظي جإؾـ في ؾُا١ بغوػ        

الخُاعاث الضًيُت الغاص٩ًالُت في اإلاكغ١ واهخهاع 

، ْل ٌٗاوي مً قلل 1979الشىعة ؤلاًغاهُت ؾىت 
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، خُض ٖملذ  2004قبه جام، ختى ؾىت 

اإلااؾؿت اإلال٨ُت، جٟاٖال م٘ مخُلباث يبِ 

ابُت، ماي ؤلا  16الح٣ل الضًني بٗض ؤخضار  َع

، 2003التي اؾتهضٞذ مضًىت الضاع البًُاء ؾىت 

ٖلى بٖاصة ٩َُلخه مً زال٫ بنضاع الٓهحر 

، وطل٪ لخُٟٗل صوٍع في 1-03-300الكٍغ٠ ع٢م 

الحُاة الضًيُت للمٛاعبت، مً زال٫ بقغا٥ اإلاغؤة 

في ٖمله، وجىؾُ٘ هُا٢ه وازخهاناجه، ٖبر 

خجضاث ج٩لُٟه بمؿاولُت ؤلاٞخاء في الىىاػ٫ واإلاؿ

الُاعثت جدذ وناًت عثِؿه اإلال٪ ؤمحر 

؛ باٖخباع َظا املجلـ الجهت الىخُضة 75اإلاامىحن

٘ في الح٣ل الضًني وإنضاع  اإلااَلت للدكَغ

ٗخمض عؾمُا مً َٝغ الضولت، 
ُ
الٟخاوي التي ح

ت م٘  بٗضما جم الاعج٣اء به بلى ماؾؿت صؾخىٍع

، ٦ما ط٦غها، 2011الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت 

٫ بلى طعإ بًضًىلىجي ممإؾـ، ليكغ وبظل٪ جدىّ 

 الخهىع الغؾمي للمؿإلت الضًيُت.

لى، جدذ عثاؾت            ًم املجلـ الٗلمي ألٖا ٍو

 اإلال٪، بهٟخه ؤمحرا للمامىحن، ٧ل مً: 

 غ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت؛  وٍػ

   بٌٗ ٦باع الٗلماء ٌُٗىىن بهٟت

شصهُت مً لضن اإلال٪، وال ًم٨ً ؤن 

ه٠ ٖضص عئؾاء ًخجاوػ ٖضصَم ه

 املجالـ املحلُت الٗلمُت؛

 لى؛  ال٩اجب الٗام للمجلـ الٗلمي ألٖا

 .عئؾاء املجالـ الٗلمُت املحلُت 
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جىػ ؤن حؿىض عثاؾت صوعاث املجلـ اإلاظ٧ىع       ٍو

 بلى الؿلُت اإلاُٗىت مً َٝغ اإلال٪ لهظا الٛغى.

لى اإلاهام الخالُت:  وجىاٍ باملجلـ الٗلمي ألٖا

 ٌٗغيها ٖلُه اإلال٪؛ صعاؾت ال٣ًاًا التي 

  ًبٖضاص بغهامج ٖمل ؾىىي ًخًم

ألاوكُت اإلا٣ترح ال٣ُام بها مً َٝغ 

 املجالـ الٗلمُت املحلُت؛

  الاقغاٝ ٖلى ٖمل املجالـ الٗلمُت

 املحلُت وجيؿ٤ُ ؤوكُتها؛

  بنضاع الخىظيهاث والخىنُاث الغامُت

بلى جغقُض ٖمل املجالـ الٗلمُت املحلُت 

ا في جإَحر الحُاة الضًيُت  وجُٟٗل صوَع

للمىاَىحن واإلاىاَىاث اإلاٛاعبت مً 

 اإلاؿلمحن؛

  بٖضاص الىٓام الضازلي للهُئت الٗلمُت

 اإلا٩لٟت باإلٞخاء واإلاهاص٢ت ٖلُه؛

  بخالت َلباث الاٞخاء في ال٣ًاًا

اإلاٗغويت ٖلُه بلى الهُئت اإلا٩لٟت باإلٞخاء 

 ٢هض صعاؾتها وإنضاع ٞخاوي في قإنها؛

 ٖ لمي م٘ الهُئاث ب٢امت ٖال٢اث حٗاون

واإلاىٓماث الاؾالمُت طاث الاَخمام 

ني والضولي.  اإلاكتر٥ ٖلى الهُٗض الَى

لى ب٨ُُٟت      جخم٘ املجلـ الٗلمي ألٖا ٍو

مىخٓمت مغجحن في الؿىت ٖلى ألا٢ل بضٖىة 

مً اإلال٪. ٦ما ًم٨ً ؤن ًجخم٘ بك٩ل 

جىػ لهظا املجلـ ؤن  اؾخصىاجي بإمغ مىه. ٍو

ُل الاؾدكاعة ٧ل ًضٖىا الظخماٖاجه ٖلى ؾب

شصو مً طوي الصبرة والازخهام ًغي 

ٞاثضة في الاؾخمإ بلى عؤًه. ٦ما ًخىلى 
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٦خابخه الٗامت، ٧اجب ٖام ٌٗحن مً ٢بل 

٩ل٠ ال٩اجب الٗام، الظي ًماعؽ  اإلال٪. ٍو

غ ألاو٢اٝ والكاون  مهامه بخيؿ٤ُ م٘ وٍػ

 ؤلاؾالمُت، باإلاهام الخالُت:

  بٖضاص ظضو٫ ؤٖما٫ املجلـ الٗلمي

اث  لى الظي ًخًمً خؿب ألاولٍى ألٖا

ال٣ًاًا التي ٌٗغيها ٖلُه اإلال٪، ٢هض 

ببضاء الغؤي، باإلياٞت بلى جل٪ التي ٣ًترخها 

 ؤًٖاء املجلـ والتي ًىا٤ٞ ٖليها اإلال٪؛

  لى والؿهغ ٖلى جدب٘ م٣غعاث املجلـ ألٖا

 جىُٟظَا؛

  لى الاقغاٝ ٖلى بصاعة قاون املجلـ ألٖا

مؿ٪ ظمُ٘ وإٖضاص مدايغ اظخماٖاجه و 

 الىزاث٤ اإلاخٗل٣ت بإقٛاله وخٟٓها؛

  جل٣ي َلباث الاٞخاء ٢هض ٖغيها، ٖىض

لى.  الا٢خًاء، ٖلى املجلـ الٗلمي ألٖا

٘ ال٩اجب الٗام بلى ٖلم اإلال٪     ٞغ ٍو

غ ألاو٢اٝ  دُِ وٍػ غا ًٖ مهامه ٍو ج٣ٍغ

 والكاون ؤلاؾالمُت ٖلما بإوكُت املجلـ.

في طاث الؿُا١ جم بخضار َُئت      

لى، جخ٩ىن ٖل مُت لضي املجلـ الٗلمي ألٖا

مً بحن ؤًٖاثه، وجسخو وخضَا، صون 

ا، بةنضاع الٟخاوي الغامُت بلى بُان  ٚحَر

ٗت ؤلاؾالمُت في ال٣ًاًا طاث  خ٨م الكَغ

م٨ً لهظٍ الهُئت  الهبٛت الٗامت. ٍو

حك٨ُل لجان ٖلمُت مخسههت ٌٗهض بليها 

بضعاؾت الىىاػ٫ وال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖليها 

غ في قإنها وج٣ضًم واهجا ػ ج٣اٍع

الاؾخيخاظاث اإلاخٗل٣ت بها. ٦ما ًجىػ لهظٍ 

الهُئت الاؾخٗاهت ٖلى ؾبُل الاؾدكاعة ب٩ل 

شصو مً طوي الصبرة والازخهام مً 

لى.  ٚحر ؤًٖاء املجلـ الٗلمي ألٖا

وجهضع الهُئت الٗلمُت ٞخاويها بما      

بُلب مً عثِـ املجلـ ؤو بىاء ٖلى َلب 

ـ مً لضن ال٩اجب الٗام. ٌٗغى ٖلى املجل

ولهظا الٛغى، ًخٗحن ؤن ًىظه ٧ل َلب 

لئلٞخاء بلى ال٩اجب الٗام الظي ٌٗغيه، ٖىض 

لى.  الا٢خًاء، ٖلى املجلـ ألٖا

وجخسظ الهُئت الٗلمُت ٢غاعاتها      

باإلظمإ، ٦ما ٌؿهغ املجلـ ٖلى جىز٤ُ 

ألاظىبت والٟخاوي ال٣ٟهُت الهاصعة ًٖ 

غويت ٖليها، والٗمل الهُئت في ال٣ًاًا اإلاٗ

ا جدذ بقغاٞه. نها ووكَغ  ٖلى جضٍو

ؤما ٖلى اإلاؿخىي املحلي، ٣ٞض جم     

بخضار مجالـ ٖلمُت مدلُت، ًخم 

حُٗحن عئؾائها واًٖائها بٓهحر 

، وج٣ىم بيكغ الش٣اٞت 76قٍغ٠

ؤلاؾالمُت، ٖلى ؤؾاؽ اإلاظَب اإلاال٩ي 

ت والخهٝى الؿني.  وال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

م، ًخطح الضوع مً زال٫ ما ج٣ض     

ألاؾاؽ الظي ًلٗبه املجلـ الٗلمي 

لى، زهىنا ٖلى مؿخىي الٟخاوي  ألٖا

 ٤ ا ٞو التي ًسخو وخضَا بةنضاَع

الشىابذ الضًيُت للممل٨ت، التي جغج٨ؼ 

 ٖلى بماعة اإلاامىحن. 

الغابُت املحمضًت لٗلماء اإلاٛغب: في  -

ها الٗالم  ؾُا١ اإلاخٛحراث التي ٌٗٞغ

ث الىاقئت ؤلاؾالمي، زهىنا الهغاٖا

ُاث الضًيُت، ؤٖلً اإلال٪  خى٫ اإلاكغٖو
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ل 30دمحم الؿاصؽ في زُاب   2004ؤبٍغ

لى  ؤمام ؤًٖاء املجلـ الٗلمي ألٖا

واملجالـ الٗلمُت املحلُت، ًٖ بخُاء 

عابُت ٖلماء اإلاٛغب، مً زال٫ حٗضًل 

اع ال٣اهىوي اإلاىٓم لها وحُٛحر اؾمها،  ؤلَا

ا " إلزغاظها مً ؾباتها الٗم٤ُ، وإخُائه

بك٩ل ًجٗل منها ظهاػا مخٟاٖال م٘ 

املجالـ الٗلمُت، وطل٪ بةنضاع ْهحر 

قٍغ٠ لخىُٓمها وجغ٦ُبها في بَاع ًدمل 

اؾمىا الكٍغ٠، بدُض هُل٤ ٖليها اؾم 

"الغابُت املحمضًت لٗلماء اإلاٛغب"، 

ً، الظًً  م٩ىهت مً الٗلماء اإلاى٢ٍغ

ُٟىا"  .77ًدٓىن بىؾامي عياها ٖو

٨ظا جم حُٛحر ؤلا       َاع ال٣اهىوي َو

للغابُت مً ظمُٗت زايٗت لٓهحر 

اث الٗامت الهاصع ؾىت  ، بلى 1958الحٍغ

ماؾؿت ٖمىمُت جابٗت مباقغة للمل٪، 

مً صؾخىع  19وطل٪ بمىظب الٟهل 

(، 2011مً صؾخىع  41) الٟهل 1996

بهٟت اإلال٪ ؤمحرا للمامىحن وبىاؾُت 

الهاصع  1.05.210الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م 

( 2006ٞبراًغ  14) 1427مدغم  15في 

الظي زى٫ للغابُت نٟت ماؾؿت طاث 

هٟ٘ ٖام، جدذ اؾم "الغابُت املحمضًت 

 للٗلماء".

و٢ض ؤنبذ ؤًٖاء الغابُت ٌُٗىىن      

بٓهحر، وطل٪ بما بمباصعة مً اإلال٪ ؤو 

با٢تراح مً املجلـ ألا٧اصًمي للغابُت، 
                                                             

 انًهك دمحم انغادط، "خطاب أياو انًجهظ انؼهًٙ األػهٗ - 77
ٔانًجانظ انؼهًٛح انًذهٛح"، يٕلغ ٔصاسج األٔلاف ٔانؾؤٌٔ 

فٙ:   22/07/2020، ؽْٕذ ف2004ٙأتشٚم  30اإلعاليٛح، تراسٚخ 
https://cutt.us/W5sOc 

ًاث  ؿخُٟضون مً هٟـ الخٍٗى َو

ًاء املجالـ الٗلم ُت املصىلت أٖل

 املحلُت. 

خه ماؾؿت  "بن َظا الخدى٫ الظي ٖٞغ

الغابُت مً ظمُٗت بلى ماؾؿت 

 ٖمىمُت، له زالزت ؤبٗاص عثِؿُت:

البٗض ألاو٫: مغجبِ بمؿإلت مى٘ جإؾِـ  -

 الجمُٗاث وألاخؼاب ٖلى ؤؾاؽ صًني.

البٗض الشاوي: مغجبِ بهاظـ اؾخ٨ما٫  -

صاثغة اخخ٩اع الح٣ل الضًني ومغا٢بت 

 ٖمل الٗلماء.

ٗض الشالض: مغجبِ باملجا٫ الضًني الب -

املحّٟى للمل٪، باٖخباع اإلال٪ ؤمحرا 

للمامىحن، ٞةهه ٌٗمل ٖلى ظٗل املجا٫ 

ت التي ال  الضًني مً املجاالث الحهٍغ

 ٘ ًخضزل ٞيها بال اإلال٪ وال ًخم الدكَغ

. طل٪ ؤن 78ٞيها بال بمىظب ْهاثغ"

الغابُت املحمضًت للٗلماء حؿعى بلى 

 الُت:جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخ

٠ بإخ٩ام الكٕغ ؤلاؾالمي  - ؤوال: الخٍٗغ

الحى٠ُ وم٣انضٍ الؿامُت والٗمل ٖلى 

وكغ ٢ُم ؤلاؾالم الؿمدت وحٗالُمه 

ٓت الحؿىت  الؿامُت بالح٨مت واإلاٖى

خضا٫؛  واخترام مباصت الىؾُُت والٖا

زاهُا: اإلاؿاَمت في جيكُِ الحُاة  -

الٗلمُت والش٣اُٞت في مجا٫ الضعاؾاث 

٫ جىز٤ُ ؤوانغ ؤلاؾالمُت مً زال

الخٗاون والكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث 

الجامُٗت والهُئاث الٗلمُت ألازغي طاث 

 الاَخمام اإلاكتر٥.
                                                             

 .186ػثذ انذفٛع يايٕح، ) يشجغ يزكٕس(، ؿ.  -78
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ولهظٍ الٛاًت ج٣ىم الغابُت بخيؿ٤ُ    

وز٤ُ م٘ اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاظ٧ىعة 

ما٫ الخالُت:  باأٖل

  بل٣اء مدايغاث وجىُٓم هضواث

وؤًام صعاؾُت ول٣اءاث وجٓاَغاث 

 ٖلمُت؛

 صعاؾاث وؤبدار ٖلمُت  بٖضاص

 في مسخل٠ مجاالث الٗلىم ؤلاؾالمُت؛

  غ البدض الٗمل ٖلى جٍُى

الٗلمي وجىمُخه في مجا٫ الضعاؾاث 

خىاء بهٟت زانت  ال٣ٟهُت اإلا٣اعهت والٖا

 بال٣ٟه اإلاال٩ي والخٍٗغ٠ بترازه وؤٖالمه؛

  ؤلاؾهام، بُلب مً الؿلُاث

املصخهت في بٖضاص البرامج واإلاىاهج 

ت في مسخل٠ مجاالث التربُت  التربٍى

ً؛  والخٗلُم والخ٩ٍى

  ما٫ طاث ؤلاؾهام في جيكُِ ألٖا

 الُاب٘ الاظخماعي والصحري والتربىي.

زالشا: جىز٤ُ ؤوانغ الخٗاون والخىانل  -

ً والجمُٗاث  بحن الٗلماء واإلا٨ٍٟغ

والهُئاث الٗلمُت واإلااؾؿاث الش٣اُٞت 

ىُت وألاظىبُت  .79الَى

ٗض املجلـ ألا٧اصًمي       مً ؤَم ؤظهؼة َو

الغابُت، وطل٪ مً زال٫ مماعؾخه 

 لالزخهاناث الخالُت:

                                                             
يٍ يذشو  15صادس فٙ  1.05.210ظٓٛش ؽشٚف سلى  - 79

ساتطح ػهًاء انًغشب  ( ترخٕٚم جًؼٛح2006فثشاٚش  14)1427
صفح يؤعغح راخ َفغ ػاو ذذد اعى "انشاتطح انًذًذٚح نهؼهًاء"،  

،  29/07/2020يٕلغ انشاتطح انًذًذٚح نهؼهًاء، يُؾٕس تراسٚخ 
                                                                       https://cutt.us/UR0Gqفٙ:  20/07/2020ؽْٕذ فٙ 

  ؤلاصالء بغؤًه خى٫ اإلاؿاثل التي ًدُلها

 اإلال٪ بلى الغابُت؛

 صعاؾت مكغٕو الىٓام الضازلي للغابُت؛ 

  صعاؾت البرهامج الؿىىي لؤلوكُت

 الش٣اُٞت والٗلمُت واإلاهاص٢ت ٖلُه؛

  وبغامج ٘ البذ في م٣ترخاث ومكاَع

 ار والضعاؾاث؛ألابد

  ج٣ضًم ٧ل الا٢تراخاث ؤو الخىنُاث

 الغامُت بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الغابُت؛

  ًاء الجضص في صعاؾت جغقُداث ألٖا

غيها ٖلى اإلال٪؛  الغابُت واإلاىا٣ٞت ٖليها ٖو

  غ اإلاالي غ ألاوكُت والخ٣ٍغ صعاؾت ج٣ٍغ

 .80اإلاٗغويحن ٖلُه

وباإلياٞت بلى ويُٗتها ال٣اهىهُت والؿُاؾُت     

ا بمىٓىمت باٖخب ا ماؾؿت مخلح٣ت ًٍٖى اَع

بماعة اإلاامىحن؛ جخمخ٘ الغابُت املحمضًت للٗلماء 

٦ظل٪ بد٤ الاؾخٟاصة مً الامخُاػاث املصىلت 

لخلجمُٗاث اإلاٗتٝر لها بهٟت اإلاىٟٗت الٗامت 

مً الٓهحر املحضر  25َب٣ا إلا٣خًُاث الٟهل 

ذ الغابُت املحمضًت للٗلماء جدىال  لها. ٦ما ٖٞغ

حن ؤمُنها الٗام، الظي ٧ان في ججغبت في مؿاع حُٗ

عابُت ٖلماء اإلاٛغب "ًيخسب" بخضزل ؾُاس ي 

مً ال٣هغ اإلال٩ي، زهىنا ؤزىاء ازخُاع ؤمُىيها 

الٗامُحن الؿاب٣حن الغاخلحن اإلا٩ي الىانغي 

وؤخمض بً ق٣غون. لُهبذ ألامحن الٗام للغابُت 

املحمضًت للٗلماء مىهبا صًيُا ؾامُا ًسً٘ 

مل٩ي؛ ؤي بخضزل ٢اهىوي واضح. للخُٗحن بٓهحر 

ى ما ظٗل مً عابُت ٖلماء اإلاٛغب جيخ٣ل مً  َو

َىع الاؾخ٣اللُت اليؿبُت ًٖ الؿلُت 

                                                             
 نًشجغ َفغّ.ا - 80
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ت في  ا ٖلى َامل مً الحٍغ الؿُاؾُت بخىاَٞغ

ببضاء اإلاىا٠٢ مً اإلاؿخجضاث الؿُاؾُت 

ىُت والضولُت، زهىنا في ٖهض ؤمُنها الٗام  الَى

لخبُٗت الكُش ٖبض هللا ٦ىىن، بلى مغخلت ا

اإلاُل٣ت إلااؾؿت بماعة اإلاامىحن ٦خىُٓم ٖلماجي 

عؾمي مخلح٤ بالضولت ومسخو بالكإن ألا٧اصًمي 

 الضًني. 81والش٣افي

ُُٟت الغابُت        مً زال٫ ما ؾب٤، ًدبحن ؤن ْو

املحمضًت للٗلماء، جىدهغ في الجاهب الش٣افي 

وال٨ٟغي الضًني، الظي جبشه ٖبر هضواتها 

مً مىابغ بٖالمُت وما  ومدايغاتها وما جهضٍع

ؤؾؿخه مً مغا٦ؼ للضعاؾاث وألابدار، وبالخالي 

ُٟت الغابُت هي مً  ٞةن ٖملها هسبىي، ؤي ؤن ْو

ت ومً  ظهت، اؾخ٣ُاب الىسب الضًيُت ال٨ٍٟغ

ظهت زاهُت مساَبت الٟئت الاظخماُٖت اإلاش٣ٟت، 

ظا ٖلى ٨ٖـ ٖمل املجالـ الٗلمُت، ومنها  َو

با، الظي ًخمحز بال٣غب املجلـ الٗلمي اإلاٛغبي ألوع 

. ل٨ً في 82ومىظه لٗمىم الٟئاث الاظخماُٖت

اإلا٣ابل، ٞخجلُاث بماعة اإلاامىحن ال جىدهغ في 

َظا الجاهب ٣ِٞ، بل جمخض بلى ٖمىم الكٗب، 

المُت، مشل بطاٖت دمحم  مً زال٫ اإلاضازل ؤلٖا

م و٢ىاة دمحم الؿاصؽ  الؿاصؽ لل٣غآن ال٨ٍغ

م والبىاباث ؤلال٨ت روهُت، الخابٗت لل٣غآن ال٨ٍغ

لىػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت واملجلـ 

لى والغابُت املحمضًت للٗلماء. ٧ل َظا  الٗلمي ألٖا

٠ لخهٍغ٠ جهىع الح٨م للمؿإلت الضًيُت،  ًْى

خضا٫،  بما ٣ًىص بلى جشبُذ مىهج الىؾُُت والٖا

الظي ًخُلبه الغاًَ الضازلي والصاعجي ٖلى خض 

 ؾىاء.
                                                             

 .182ػثذ انشدًٍ انؾؼٛش٘ يُظٕس، )يشجغ يزكٕس(، ؿ.  - 81
 192 ػثذ انذفٛع يايٕح، )يشجغ يزكٕس(، ؿ. - 82

 41ضم، هسلو بلى ؤن الٟهل بىاء ٖلى ما ج٣      

ت  مً الضؾخىع، ًدضص الُبُٗت الضؾخىٍع

للمؿإلت الضًيُت ومً زمت ًً٘ مً زاللها ٧ل 

اإلاهام والهالخُاث والازخهاناث والؿلِ 

ألازغي، التي ًخمخ٘ بها اإلال٪؛ زهىنا وؤهه ؤو٫ 

ٞهل مً خُض الترجِب ًبضؤ به الباب اإلاخٗل٤ 

ظا ٌٗني ؤهه ًد٨م بُغ  ٣ٍت ؤو ؤزغي باإلال٨ُت، َو

دضص َبُٗت ٖمل باقي ٞىنى٫ َظا الباب، بل  ٍو

ٞهى٫ الضؾخىع ٩٦ل. ؤما ٖلى مؿخىي 

ل  اإلاًمىن، ٣ٞض جم الاخخٟاّ بالٓهاثغ، لخجًز

الؿُاؾت الضًيُت مً َٝغ اإلال٪ وخضٍ. 

ٞالٓهاثغ اإلال٨ُت ال ًم٨ً الًُٗ ٞيها ؤمام 

ال٣ًاء؛ ألنها ببؿاَت ناصعة ًٖ ؤمحر اإلاامىحن. 

ت طل٪ ؤن ن ٟت ؤمحر اإلاامىحن، لِؿذ عمٍؼ

وخؿب، ول٨نها بمجزلت ماؾؿت مخ٩املت، لها 

ت والؿُاؾُت، ومً  ُت والضؾخىٍع ؤؾؿها الكٖغ

زمت لها اظتهاصَا الضًني، الظي ٌؿدىض بلى اليؿب 

نهل مً اإلاىعور  الكٍغ٠، والبُٗت مً هاخُت، ٍو

ت واإلاظَب  الؿني؛ زهىنا ال٣ُٗضة ألاقٍٗغ

مً هاخُت ؤزغي.  اإلاال٩ي وجهٝى الجىُض،

ت، ٢ام اإلال٪ بمإؾؿتها ٖبر  ولخهٍغ٠ َظٍ الغٍئ

مضازل ؤًضولىظُت وؤ٧اصًمُت. بلخ.
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 الثدت اإلاغاظ٘:

 باللٛت الٗغبُت: 

ىُت اإلاٛغبُت   ب دمحم خاجمي ودمحم ظاصوع، 1912-1830ٖبض هللا الٗغوي، ألانى٫ الاظخماُٖت والش٣اُٞت للَى ، حٍٗغ

 (.2016الضاع البًُاء،  )اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1ٍ

ابغاَُم ابغاف، البدض ؤلاظخماعي، ٢ًاًاٍ، مىاهجه، بظغاءاجه، )ميكىعاث ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت  

 (.1994 -10والاظخماُٖت بمغا٦ل، ؾلؿلت ال٨خب، الٗضص 

ض ٖبض الغخمً بً دمحم بً زلضون، م٣ضمت ابً زلضون، جد٤ُ٣ وحٗل٤ُ دمحم نض٤ً اإلايك  اوي )ال٣اَغة: صاع ؤبى ٍػ

٘ والخهضًغ،   (. 2005الًُٟلت لليكغ والخىَػ

يب،" البُٗت واعجباٍ الصحغاء باإلاٛغب"، اإلاىاَل، الٗضص    20، )وػاعة الكاون الش٣اُٞت اإلاٛغبُت، 49الحؿحن بىٍػ

مبر  ً الشاوي/هٞى  (. 1995حكٍغ

ت، ال٣ؿم الكُش ؤبى الٗباؽ ؤخمض الىانغي، ٦خاب الاؾخ٣ها ألزباع صو٫ اإلاٛغب ألا  ٢ص ى، الضولت الٗلٍى

 (.1997الشاوي، الجؼء الشامً ، )صاع ال٨خاب، الضاع البًُاء، 

م. -    ال٣غآن ال٨ٍغ

ادمحم ظبرون، "بق٩الُت الىُْٟت الضًيُت في الضولت اإلاٗانغة، ٢غاءة في ججغبت جإَُل الح٣ل الضًني باإلاٛغب"،   

ت، 4)مغانض، ٦غاؾاث ٖلمُت  (.2011، م٨خبت الاؾ٨ىضٍع

باهً دمحم الكُش، الضولت في ٨ٞغ الجماٖاث ؤلاؾالمُت في اإلاٛغب: صعاؾت خاالث، ؾلؿلت ؤَغوخاث الض٦خىعاٍ،  

 (.2016)مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، 

بت لليكغ والخىز٤ُ وألابدار،    ـ، لٛت الؿُاؾت في ؤلاؾالم، جغظمت ببغاَُم قخا )٢برم: صاع ٢َغ بغهاعص لَى

1993 .) 

خمت، الضولت والؿلُت واملجخم٘: صعاؾت في الشابذ واإلاخدى٫ في ٖال٢ت الضولت بال٣باثل في اإلاٛغب )بحروث: بىع٢ُت ع  

 (. 1991صاع الُلُٗت، 

ظىن واجغبىعي، ؤمحر اإلاامىحن اإلال٨ُت والىسبت الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، )ماؾؿت الٛني لليكغ، الغباٍ، الُبٗت   

 (.2013الشالشت، 

ش زُاب الغاخل الحؿً الشا  ُٟت للبرإلاان )بخاٍع  (.1981ا٦خىبغ  09وي ازىاء اٞخخاح الضوعة الصٍغ

لى واملجالـ الٗلمُت ؤلا٢لُمُت) ًىم الجمٗت    18زُاب اإلال٪ دمحم الؿاصؽ ؤزىاء جىهِب املجلـ الٗلمي ألٖا

 (.20صظىبر  15اإلاىا٤ٞ ٫  1421عمًان. 

لى واملجال  ش زُاب اإلال٪ دمحم الؿاصؽ ؤمام املجلـ الٗلمي ألٖا ل  30ـ الٗلمُت املحلُت )بخاٍع  (.2004ؤبٍغ

ُٗت الشاهُت مً الىالًت الؿابٗت ؾىت    .2003زُاب اإلال٪ دمحم الؿاصؽ، في اٞخخاح الضوعة ألاولى مً الؿىت الدكَغ

ٗذ الؿُٗض، اإلاخإؾلمىن ماطا ٞٗلىا باإلؾالم وبىا؟! )املحمضًت: مُبٗت ًٞالت،    (. 2005ٞع

ًاؾحن مً ال٣ىمت هدى صولت الصالٞت )الضاع البًُاء: صاع اليكغ اإلاٛغبُت،  ؾُٗض ل٨دل، الكُش ٖبض الؿالم 

2003.) 
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ل  22) 1425عبُ٘ ألاو٫  2ناصع في  1.03.300ْهحر قٍغ٠ ع٢م   ( بةٖاصة جىُٓم املجالـ الٗلمُت، 2004ؤبٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص   (.2004ماي  6) 1425عبُ٘ ألاو٫  16،  5210الجٍغ

ل ظمُٗت عباَت ٖلماء 2006ٞبراًغ  14)1427مً مدغم  15اصع في )ن 1.05.210ْهحر قٍغ٠ ع٢م   ( بخسٍى

 اإلاٛغب نٟت ماؾؿت طاث هٟ٘ ٖام جدذ اؾم "الغابُت املحمضًت للٗلماء"(.

ؼ، الضولت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، ٍ    (. 2004)بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،  2ٖبض ؤلاله بل٣ٍؼ
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