
  

  

  :مقدمة

  .بالبالد العامة التطورات ملسايرة مرات عدة ومراجعته تعديله مت وقد م،1962 سنة االحتالل عقب مغريب دستور أول وضع

  الدستور؟ معىن فما 

  املغريب؟ الدستور عرفه الذي التطور وما 

  املغرب؟ يف احلكم لنظام حيددها اليت اخلصائص وما 

 عليها؟ ينص اليت والواجبات احلقوق هي وما 

 : حمطات عدة عرب املغريب الدستور تطـور

  :الدستور مفهوم

 أمسى الدستور بالبالد، ويعترب والسياسية واالقتصادية االجتماعية احلياة تنظيم يف تساهم القانونية، القواعد من جمموعة هو الدستور

 أي إصدار ميكن وال قانونية، قاعدة مبثابة فصل وكل فصال، 108 يتضمن باب وكل بابا، 13 من الدستور املغريب ويتشكل البالد، قانون يف

  .البالد لدستور احملدثة القوانني مالئمة مدى مراقبة على الدستوري الس يسهر حيث خيالفه، قانون

 :املغريب الدستور تطور

 املغرب عرف وقد ،شريف ظهري  مبقتضى ملراجعته واقتراحات مشاريع على الشعب استفتاء طريق عن باملغرب الدستور تعديل يتم

 ترسيخ دف م،2011 تعديل أقره والذي حاليا به املعمول بالدستور وانتهاء ،1962 سنة دستور أول من ابتداء دساتري، مخسة اآلن حىت

 .احمللية الدميوقراطية

 : املغرب يف احلكم نظام خصائص

 : وهي املغرب، يف احلكم نظام خصائص تتعدد

 .املطلقة امللكية نظام عكس وهو ،مكتوب دستور حيددها سلطات على بناء امللك فيه حيكم نظام: دستورية ملكية �

 .البالد شؤون تسيري يف املواطنون فيه يشارك ،السلط وفصل والنقابات، األحزاب تعدد على تقوم: دميقراطية ملكية �

 .إليها ينتمون اليت االجتماعية الطبقة عن النظر بغض اتمع أفراد كل حاجات تلبية إىل يسعى نظام: اجتماعية ملكية �

 : الواجبات من جمموعة على وينص حقوق، عدة املغريب الدستور يضمن

 :احلقوق من جمموعة الدستور يكفل

 بني باملساواة يقر كما القانون، أمام سواء كلهم املغاربة وبأن األمة، إرادة عن تعبري أمسى هو القانون أن على املغريب الدستور ينص

 األحزاب يف االخنراط أو وتأسيس واالجتماع والتعبري التجول حرية املواطنني جلميع الدستور يضمن ،السياسية احلقوق يف واملرأة الرجل

، القانونية اإلجراءات حسب إال والعقاب لالعتقال التعرض وعدم العمومية، واملناصب الوظائف تقلد للجميع ويكفل والنقابات، واجلمعيات

 ميكن أنه إال امللكية، حق يضمن كما مضمون حق اإلضراب وأن السواء، على املواطنني لكل حق والشغل التربية بأن صراحة الدستور يقرو

 . الفردية املبادرة حيمي كما ،التعويض حق حفظ مع العامة املصلحة تفرضها اليت احلاالت بعض يف نزعها أو منها احلد

 :الواجبات من جمموعة الدستور يفرض

 كما خارجية، ألخطار يتعرض عندما الوطن وحدة عن الدفاع مقدمتها ويف الواجبات، من مبجموعة مواطنيه املغريب الدستور يلزم

 والفيضانات كالزالزل الطبيعية الكوارث إلحدى البالد تعرض عند االستطاعة قدر على العمومية التكاليف حتمل املواطنني مجيع على يفرض

 .التضامن روح عن كتعبري اجلفاف أو

  :ةخامت

 للأمة الأسمى القانون المغربي الدستور

https://motamadris.ma/


 عالقة تنظيم مع سلطة، كل اختصاصات وحتديد السلط، بني الفصل مبدإ وضمان الدميقراطية دعائم إرساء يف الدستور يساهم

  .؟ امللك اختصاصات أهم فماهي. السلط مبختلف امللك

https://motamadris.ma/

