
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .مراحل بعدة مر الغاية هذه ولتحقيق احلديثة، املغربية الدولة بناء م إىل1956 سنة  االستقالل على حصوله بعد املغرب اجته

  احلديثة؟ املغربية الدولة لبناء الكربى املراحل هي فما 

  ذلك؟ لتحقيق املتخذة اإلجراءات هي وما 

  :الدميقراطي النظام وإرساء الوطنية الدولة بناء مرحليت

 : 1962 إىل 1956 من احلديث املغرب بناء من االوىل املرحلة امتدت

  :متعددة ميادين مهت اليت اإلجراءات من العديد املرحلة هذه شهدت

 .مغربية حكومة تكوين: السياسي امليدان يف �

 .وأقاليم عماالت إىل املغرب تقسيم: اإلداري امليدان يف �

 .القضائي النظام وتوحيد اعلي، وجملس حديثة، حماكم وخلق املخزنية، احملاكم إلغاء: القضائي امليدان يف �

 .امللكية املسلحة القوات تكوين: العسكري امليدان يف �

 .مغربية عملة إصدارو ،املغرب بنك وتأميم ،جديد مجركي نظام إقامةو ،واملالية االقتصاد وزارة خلق: االقتصادي امليدان يف �

 األساسي النظام الشغل، قانون اجلنائي، القانون الشخصية، األحوال مدونة ،القوانني من العديد إصدار مت: التشريعي امليدان يف �

  .... العامة احلريات قانون العمومية، للوظيفة

 :1998 إىل 1962 واالجتماعي االقتصادي والبناء الدميقراطي النظام إرساء مرحلة

  :املرحلة هذه عرفت

 ،1970 سنوات تعديله سيتم ، والذي1962 سنة للمملكة دستور أول إصدار سيتم حبيث :للمملكة الدستوري البناء إرساء �

1972، 1996 ،1996. 

 .الترابية الوحدة واستكمال األجنبية، القوات جبالء وذلك :الوطنية السيادة تكريس �

 االقتصادية املخططات عرب الدولة بتدخل مرفوقا ظل والذي الليربايل، التوجه اإلطار هذا يف املغرب تبىن: مغريب وطين اقتصاد بناء �

 تقوية على كذلك الدولة عملت كما للفالحة، األولوية إعطاء مع القطاعات مبختلف النهوض استهدفت واليت ،1960 من ابتداء

 عدة الفترة هذه خالل الوطين االقتصاد سيعرف كما ،1973 سنة الوطين االقتصاد مغربة قرار إصدار عرب اخلاص الوطين الرأمسال

 .1983 سنة من ابتداء هيكلية إصالحات

 1976 شتنرب 30 يف اجلماعي التنظيم ظهري إصدار مت حيث الترابية، اإلدارية الالمركزية تبين عرب وذلك :احمللية الدميقراطية تفعيل �

 املناظرات تنظيم 1977 من ابتداء سيتم كما مايل، واستقالل معنوية، شخصية ذات ترابية وحدات احمللية اجلماعات جعل الذي

 .احمللية للجماعات الوطنية

 .االجتماعية املشاكل حلل كآلية االجتماعي احلوار اعتماد �

  :والقانون احلق دولة وترسيخ واالقتصادي الدميقراطي البناء تفعيل

 : 1992و 1975 بني فيما واالقتصادي الدميقراطي البناء تفعيل

 جمالس من واجلهوية واإلقليمية احمللية االس مهام وحتويل ،املركزية اإلدارة وصاية من احلد يف الدميقراطي البناء تفعيل يتمثل

 طريق عن االس ذه النهوض على والعمل ،1976 سنة الصادر احمللية للجماعات املنظم الظهري مبوجب تقريرية جمالس إىل استشارية

 الضرييب اإلصالح بإقرار ،1983 سنة طبق الذي اهليكلي اإلصالح مع فبدأ االقتصادي، البناء أما ،الالمركزية حول مناظرات مخس تنظيم

 الحديثة المغربية لدولة لبناء الكبرى المراحل
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 استقبال بنيات حتسني على والعمل واخلوصصة، االستثمار وقانون الصادرات قانون وإصدار اخلارجية، التجارة وإصالح، 1984 سنة

  .االستثمارات

 :1998 من ابتداء اجلديد والعهد والقانون احلق دولة ترسيخ

 :املرحلة هذه عرفت

  .1998 التناوب حكومة إطار يف مرة ألول احلكم إىل املعارضة وصول �

 ديوان إحداث( املؤسسية اإلصالحات من بالعديد والقيام للسلطة، جديد مفهوم إعطاء عرب وذلك والقانون، احلق دولة ترسيخ �

 الشغل، مدونة األسرة، مدونة التجارة، مدونة( والتشريعية ،...) االمازيغية للثقافة امللكي املعهد إحداث القضاء، إصالح املظامل،

 ....) الصحافة قانون

 باإلعمال للنهوض السادس حممد مؤسسة للتضامن، اخلامس حممد مؤسسة: االجتماعي الطابع ذات املؤسسات من العديد إحداث �

 ... والتكوين للتربية االجتماعية

 … واملصاحلة اإلنصاف كهيئة اإلنسان حقوق بانتهاكات املتعلقة امللفات لتسوية حقوقية هيئات إحداث �

 :خامتة

  .والدويل واإلقليمي الوطين الصعيد على حضورها وتعزيز احلديثة، املغربية الدولة بناء درب على كربى أشواطا املغرب قطع
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