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تقديم
ا�ستجابت اململكة املغربية ملناخ االنتفا�ضات ال�شعبية الذي عم دول �شمال �أفريقيا ،بدء ًا بتون�س يف
دي�سمرب  ،2010بامل�سارعة �إىل �صياغة د�ستور جديد وتبنيه يف �شهر يوليو  ،2011فامتلكت ال�سبق يف هذا
اخل�صو�ص .ثم قام الأردن ب�إجراء تعديالت على د�ستوره احلايل يف �أكتوبر  .2011و�أ�صدرت م�صر د�ستور ًا
دائم ًا جديد ًا يف دي�سمرب  .2012وتنخرط تون�س وليبيا واجلزائر واليمن الآن يف عملية مراجعة د�ستورية
على اختالف �أ�شكالها ،ويرجح �أن تتبعها بلدان �أخرى يف امل�ستقبل مع ا�ستمرار عملية التغيري فيها.
و�ضمن دينامية التغيري ،البد من الإجابة على ال�س�ؤال املتعلق مبدى تلبية هذه الد�ساتري اجلديدة للتطلعات
ال�شعبية عموم ًا ،واملطالب اخلا�صة التي عرب عنها النا�س يف انتفا�ضاتهم .فعلى الرغم من �أن م�س�ألة
التطلع نحو حتقيق م�ستويات �أعلى من ال�شفافية وامل�ساءلة يف �إدارة احلكم �شكلت وبو�ضوح قوة حمركة
لالحتجاجات� ،إال �أن اجلزء الأكرب من تلك املطالب مل يرتجم �إىل مطالبات تف�صيلية وحمددة بالتغيري
على امل�ستوى الد�ستوري .ويقدم حممد مدين و�إدري�س املغروي و�سلوى الزرهوين ،معدو هذه الدرا�سة
ا�ستعرا�ض
النقدية لد�ستور املغرب لعام � ،2011آراء مهمة يف هذا اخل�صو�ص .وحتتوي هذه الدرا�سة على
ٍ
واف للظروف التاريخية وال�سيا�سية والقانونية يف املغرب ،وتتناول بالتدقيق والتمحي�ص كل ق�سم من
ٍ
�أق�سام الد�ستور على حدة وعلى �ضوء مطالب التغيري التي طرحتها حركة االحتجاجات التاريخية يف
عام .2011
وتفخر امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بن�شرها هذه الدرا�سة املمتازة ،كجزء من �سل�سلة
درا�سات حول العمليات الد�ستورية يف املنطقة تن�شر تباع ًا .ونحن على ثقة ب�أن من �ش�أن هذه الدرا�سة �أن
ت�سهم يف حتقيق فهم �أف�ضل للتطورات احلا�صلة يف منطقة �شمال �أفريقيا وغرب �آ�سيا منذ دي�سمرب ،2010
وب�أنها �ستغني كذلك اجلدل امل�ستمر حول الإ�صالح الد�ستوري يف املغرب وغريه من البلدان.
�أمين �أيوب
املدير الإقليمي
برنامج غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ()International IDEA
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ملخص تنفيذي
متثل الظروف ال�سيا�سية والد�ستورية يف املغرب حالة مثرية لالهتمام يف ال�شرق الأو�سط :فنظام احلكم
امللكي فيها ،وعلى الرغم من وجوده يف احلكم منذ �أكرث من ثالثة قرون ،مل ي�شهد �أي حتول يف ال�سنوات
الأخرية .ويف مناخ فقدت فيه الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية م�صداقيتها وقوتها ال�سيا�سية ،نزل
�إىل ال�شوارع قرابة � 200-150ألف مغربي يف  53مدينة وبلدة يف �سائر �أرجاء البالد يف  20فرباير ،2011
للمطالبة مبزيد من الدميقراطية والتغيري .وان�ضم �إىل هذه احلركة ٌ
طيف وا�س ٌع من اجلماعات ال�سيا�سية،
توحدها فقط معار�ضتها للحكم اال�ستبدادي
ف�شمل خليط ًا ع�شوائي ًا من املواقف الإيديولوجية املختلفةّ ،
مبختلف جت ّلياته .واعرتف امللك باحلاجة �إىل عقد اجتماعي ،ثم �إ�صالح د�ستوري ،لت�سري العملية
الإ�صالحية وفق �أجندة و�ضعها هو .والتقت اللجنة امللكية للإ�صالحات الد�ستورية ممثلني عن الأحزاب
ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين املختلفة ،لكن غالبية هذه الأحزاب ف�شلت عموم ًا يف امل�شاركة يف
�أية حوارات ذات �أهمية حول الف�صول الأ�سا�سية للد�ستور .ويف نهاية املطاف ،مت �إقرار الد�ستور من قبل
احلكومة امللكية قبل �إجراء اال�ستفتاء ،و�أيدته معظم الأحزاب ال�سيا�سية عند طرحه لال�ستفتاء ،ودعت
�أع�ضاءها �إىل املوافقة عليه على الرغم من غياب �أي م�ساهمة جدية لها فيه .ويف ظل هذه الظروف
ال�سيا�سية ،مل يكن اال�ستفتاء الذي جرى يف الأول من يوليو � 2011أكرث من جتديد لبيعة الوالء التقليدية
بني �سلطان ورعاياه .وو�ضع الد�ستور اجلديد مو�ضع التنفيذ يف  29يوليو .2011
ين�ص الد�ستور اجلديد على العديد من حقوق الإن�سان التي مل ي�سبق �أن اعرتف بها يف املغرب؛ خطوة
للأمام دون �شك ،لكن العديد من هذه احلقوق يفتقر �إىل م�ضمون معياري دقيق .فعلى �سبيل املثال مل
يرتافق حق احلياة والكرامة اجل�سدية مع �إلغاء �صريح لعقوبة الإعدام .كما ين�ص الد�ستور على �أنه �سيتم
تعريف وتنظيم بع�ض احلقوق بقوانني عادية �أو تنظيمية ،ال يزال الكثري منها ينتظر الإ�صدار ورمبا
يكون مقيد ًا ،كما هو احلال مع حرية ال�صحافة� ،إذ �أنها م�ضمونة لكن الت�شريع �سيحدد قواعد تنظيم
و�ضبط و�سائل االت�صاالت العامة .وتنطوي بع�ض الن�صو�ص اخلا�صة باحلقوق واحلريات الأخرى على
تناق�ضات .فالف�صل ( )19ين�ص على امل�ساواة بني املر�أة والرجل لكنه ي�شرتط ان�سجام ذلك مع "ثوابت
اململكة" .كذلك ،مل يحدد الد�ستور اجلديد ال�شروط والإجراءات التي ميكن ا�ستخدامها لالعرتا�ض على
الت�شريعات �أمام املحكمة الد�ستورية ،وبقي دور االتفاقيات الدولية فيه غام�ض ًا.
ويف م�س�ألة احلوكمة ،ال يزال امللك يف مركز احلياة ال�سيا�سية والد�ستورية مبوجب الد�ستور اجلديد.
فب�إمكانه وحده مراجعة الد�ستور ،ولي�ست �سلطات رئي�س احلكومة والربملان �إال �شكلي ًة .ومما يلفت االنتباه
�أن امللك يعني رئي�س احلكومة ويعني �أع�ضائها الآخرين بناء على اقرتاح من رئي�س احلكومة ،على عك�س
�إ�سبانيا التي يقرتح فيها امللك مر�شح ًا لرئا�سة احلكومة بالت�شاور مع ممثلي الكتل ال�سيا�سية املمثلة يف
الربملان.
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ويحتفظ امللك �أي�ض ًا ب�سطوة كبرية على عملية �صنع القرار يف احلكومة .ومييز الد�ستور متييز ًا وا�ضح ًا
بني املجل�س احلكومي واملجل�س الوزاري :فعندما جتتمع احلكومة برئا�سة رئي�س احلكومة ي�سمى "املجل�س
احلكومي"� ،أما �إذا تر�أ�س امللك اجتماع احلكومة في�سمى "املجل�س الوزاري" .ولهذا الأخري حق الفيتو �ضد
�أي قرار يتخذ يف جمل�س احلكومة ،ما يعطيه دور املتحكم والثاين دور اخلا�ضع له .وال تخ�ضع قرارات
جمل�س الوزراء للت�صويت ،فامللك هو من يرت�أ�س املجل�س ،ومن غري املمكن فر�ض نتيجة الت�صويت عليه.
وعدم �إخ�ضاع الد�ستور املغربي اجتماعات جمل�س الوزراء لأية �شروط ،على خالف جمل�سي الوزراء يف
فرن�سا و�إ�سبانيا حيث االجتماعات �أ�سبوعية الزامية ،يظهر بو�ضوح خ�ضوع احلكومة املغربية للملك.
ويفر�ض الد�ستور قيود ًا كبرية على العملية الت�شريعية �أي�ض ًا .فاملجتمع املدين ال يحظى بتمثيل كاف يف
الربملان ،كما �أن اجتماعات اللجنة �سرية عموم ًا ،والربملان خا�ضع للحكومة وبالتايل للملكية .ويحتفظ
امللك ب�سلطات وا�سعة وغري حمدودة يف حاالت الطوارئ ،وهي ال تتطلب موافقة الربملان .و�أ�صبح مبد�أ
منع عزل الق�ضاة عموم ًا ال�ضامن ال�ستقاللية الق�ضاء يف د�ستور  ،2011لكنه يقت�صر على ق�ضاة الأحكام.
وعلى امل�ستوى العمودي ،ال ي�ؤ�س�س الد�ستور حلكم المركزي فع ًال .فهو ين�ص على �أن املغرب "دولة موحدة"
ويحدد �إطار الالمركزية واجلهوية املتقدمة .وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،ينق�سم املغرب اليوم �إىل ثالث
م�ستويات �إدارية )1 :اجلهات ويرت�أ�سها الوالة (حكام اجلهات) وجمل�س ممثلي الوالية )2 ،العماالت
والأقاليم )3 ،جماعات ريفية وح�ضرية .غري �أن امل�ستوي العمايل والإقليمي يخ�ضع ل�سيطرة �شديدة من
الدولة ،وال تعدو هذه امل�ستويات �أن تكون جمرد ا�ستطاالت للإدارة املركزية وو�سيلة لل�سيطرة الرتابية على
ال�سكان ،يف حني يفرت�ض بها �أن تكون و�سيلة تتمكن املجتمعات املحلية عربها من تنظيم تقدمي اخلدمات
على امل�ستوى املحلي.
ينبغي على ال�شعب املغربي ،ومب�ساعدة �أحزاب �سيا�سية متجددة وم�ستقلة� ،أن ي�ضع عقد ًا اجتماعي ًا جديد ًا
يتخلى عن البيعة يف �سبيل تر�سيخ الدميقراطية احلقة .ومن التو�صيات الأ�سا�سية جد ًا ل�صياغة د�ستور
دميقراطي جديد ما يلي:
• يقوم جمل�س ت�أ�سي�سي منتخب بالإ�صالحات.
• تف�سري البنود اخلا�صة باحلقوق الأ�سا�سية واحلريات التي يعرتف الد�ستور بها ،مبا ين�سجم مع
"الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان" واملعاهدات املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية.
• تعزيز �سلطات رئي�س احلكومة �أكرث ،و�أن يكون جمل�س احلكومة مركز ال�سلطات التنفيذية
الفعلي.
• تعزيز ا�ستقالل الربملان والق�ضاء عن ال�سلطة التنفيذية.
7

• �أن يرتافق حق احلياة والكرامة اجل�سدية مع الغاء �صريح لعقوبة الإعدام.
• االعرتاف بامل�ساواة بني اجلن�سني دون قيود.
• الإقرار ب�سمو املعاهدات التي �صادق املغرب عليها و�أولويتها على الت�شريعات الوطنية.
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أوالً  -مقدمة

1

تهدف هذه الدرا�سة �إىل مراجعة وحتليل �أبرز التغريات التي حدثت نتيجة الد�ستور املغربي لعام ،2011
والنظر يف بع�ض تداعياتها املحتملة وبعيدة املدى على النظام ال�سيا�سي املغربي .ونحن �إذ نخو�ض غمار
هذه امل�س�ألة ،ف�إننا نعرف متام املعرفة �أنّ النظام ال�سيا�سي والد�ستور املغربيني ي�ش ّكالن حالة ملفتة لالنتباه
يف ال�شرق الأو�سط ،نظر ًا لوجود عائلة مالكة تتولىّ مقاليد احلكم منذ �أكرث من ثالثة قرون ،وتط ّورت مع
مرور الأعوام ،خا�صة خالل العقدين الأخريين ،ويف ال�سنتني املا�ضيتني على وجه التحديد ،حينما �شرعت
بالإ�صالحات الد�ستورية .وعلينا �أي�ض ًا �أن نتوخى احلذر يف هذا املو�ضوع ،لأنّ الإ�صالحات الد�ستورية يجب
�أن تـُختبـَر من الناحية النظرية ملعرفة مدى قابلية وفعالية تطبيقها وحتويلها �إىل �أعراف وقوانني .كما �أنها
تنطوي على تداعيات �سيا�سية غري متو ّقعة .وحيث �أن الإ�صالحات الد�ستورية املغربية مل ت� ِأت من فراغ،
فال ب َّد من تقييمها من منظور ال�سيا�سة الداخلية و�ضمن �سياق �أ�شمل ملا بات ُيعرف بـ "الربيع العربي".
ومع �أن من املمكن املغامرة باخلو�ض يف خ�ضم فنّ التوقعات و�سوق احلجج والت�أويالت ب�ش�أن ما �ستكون
عليه تداعيات �إ�صالحات الد�ستور املغربي ،ف�إن من امل�ستحيل �أن نتو ّقع ما قد ت�ؤدي �إليه حق ًا وحقيقة .ومع
�أن ثمة �أ�ساليب ووجهات نظر متعددة لتحليل �أي د�ستور ،ف�إننا نريد التو�ضيح منذ البداية �أنّ حتليلنا هذا
نواح �أخرى يف تعديل الد�ستوراملغربي للعام  2011ميكن حتليلها
لي�س مع ّمق ًا ولي�س �شام ًال وال كام ًال ،وثمة ٍ
والتو�سع فيها ب�شكل مع ّمق �أكرث.
ّ
ولقد اخرتنا خالل مقاربتنا هذه ما اعتربناه الأكرث �أهمية بت�سليط ال�ضوء على �أبرز التغيريات وامليزات
الإيجابية الواردة يف الد�ستور اجلديد ،بالإ�ضافة �إىل التناق�ضات الأكرث و�ضوح ًا والتي تعك�س الطبيعة غري
تعط �أولوية للن�ص الد�ستوري على
الليربالية امل�ستم ّرة يف النظام ال�سيا�سي املغربي .كما �أنّ هذه املقاربة مل ِ
ح�ساب ال�سياقني التاريخي وال�سيا�سي� ،أو على ح�ساب الإجراءات التي �أدت �إىل والدة الد�ستور املغربي
اجلديد .وتت�ألف هذه الدرا�سة النقدية للد�ستور املغربي لعام  ،2011من ثالث خطوات رئي�سية� .أو ًال،
�سنتحدث عن ال�سياق ال�سيا�سي العام الذي �أب�صرت هذه الإ�صالحات فيه النور من �أجل �شرح البيئة
ال�سيا�سية التي �أنتجتها ،وتو�ضيح امل�شاكل الإجرائية املرتبطة بو�ضع هذا الد�ستور .ثاني ًا ،بعد الإدالء
ببع�ض املالحظات حول الد�ستور ،ننتقل ملناق�شة قيمه الأ�سا�سية ،وتنظيم ال�سلطة على ال�صعيدين
الوطني واملحلي ،والربملان ،وال�سلطة التنفيذية للحكومة ،وال�سلطة الق�ضائية ،وعملية مراجعة الد�ستور.
وقد حاولنا ،حيثما ر�أينا �ضرورة ذلك� ،إجراء مقارنة بني الد�ستور املغربي والد�ساتري الأخرى يف ال�شرق
الأو�سط وخارج املنطقة .و�أخري ًا ،اقرتحنا طرق ًا حمتملة لإجراء التح�سينات يف امل�ستقبل ،وقدمنا تو�صيات
�آملني �أن نكون قد ُوف ِّـقـنـا فيها و�أن ي�ساعد بع�ضها على حت�سني البيئة ال�سيا�سية املغربية يف امل�ستقبل.
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يتعني علينا ،من �أجل فهم عميق للد�ستور املغربي اجلديد وتداعياته املحتملة� ،أن نفهم ال�سياق
التاريخي الذي تط ّورت فيه الإ�صالحات الد�ستورية ،واحلركات االجتماعية الأخرية التي دفعت �إىل
�إجراء الإ�صالحات .ففي مناخ فقدت فيه الأحزاب ال�سيا�سية م�صداقيتها وقوتها ال�سيا�سية ،نزل �إىل
ال�شوارع قرابة � 200-150ألف مغربي يف  53مدينة من �سائر �أرجاء البالد يف  20فرباير  ،2011للمطالبة
بالدميقراطية والتغيري حتت ال�شعار العربي ال�شهري "ال�شعب يريد د�ستور ًا جديد ًا" .وباتت هذه احلركة
تعرف با�سم "حركة  20فرباير" .وعلى خطى الثورات يف تون�س وم�صر ،ومب�ساعدة �شبكات التوا�صل
ان�ضم �آالف ال�شباب املغاربة �إىل احلركة و�أ�صبحوا نا�شطني الحق ًا يف
عرب االنرتنيت كموقع الفي�سبوكّ ،
التظاهرات .ولكن ال ميكن النظر ببب�ساطة �إىل حركة " 20فرباير" كنتيجة للربيع العربي فح�سب ،لأن
املغرب يتم ّيز مبجتمع مدين ديناميكي ظ ّل نا�شط ًا يف املا�ضي حتى وقت قريب (املغروي  .)2008ولعل ما
فعله الربيع العربي هو �إعطاء احلركة مزيد ًا من َ
اجل َلد ،ما �أدى �إىل �ضخ مزيد من احليوية يف امليدان
ال�سيا�سي املغربي الذي ظل بعيد ًا ك ّل البعد عن ال�سيا�سة طوال العقد الأخري (املغروي .)2002
وقد �إن�ضمت �إىل حركة " 20فرباير" �إحدى �أكرب اجلماعات الإ�سالمية املعار�ضة القوية غري الر�سمية
التي تُعرف بـ "جماعة العدل والإح�سان" ،2بالإ�ضافة �إىل عدد �أقل من الأحزاب الي�سارية ال�صغرية.
كما �أظهرت دعمها للحركة �أي�ض ًا كل من اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان ( )AMDHواملنظمة
املغربية حلقوق الإن�سان ( )OMDHاللتني حتظيان بنفوذ كبري .وحظيت احلركة بدعم فئات �صغرية
من الأحزاب الي�سارية ال�سيا�سية واالحتادات العمالية ،كاحلزب الإ�شرتاكي املوحد ( ،)PSUوالنهج
الدميقراطي ،وحزب الطليعة الدميقراطي اال�شرتاكي ( .)PADSويف بع�ض احلاالت� ،أعلن �أع�ضاء حتى
من �أحزاب "الإجماع ال�سيا�سي" ،على غرار "احتاديو  20فرباير" (�شباب االحتاد اال�شرتاكي للقوات
ال�شعبية  )USFPعن �إن�ضمامهم للحركة ،وهم عبارة عن جمموعات �شبابية خاب �أملها من اخليارات
والتوجهات ال�سيا�سية لأحزابها .و�أخري ًا ،وجد عدد من املنظمات الأمازيغية يف احلركة فر�ص ًا جديدة
لل�ضغط ب�ش�أن م�سائل ثقافية جوهرية يف �سيا�سة الهوية.
وعلى غرار معظم احلركات االجتماعية التي اجتاحت عدة بلدان يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
توحدها فقط معار�ضتها
�أفريقيا ،متثل حركة " 20فرباير" مزيج ًا من توجهات ايديولوجية خمتلفة ّ
للحكم ال�سلطوي مبختلف جت ّلياته .وعلى الرغم من �أنّ املتظاهرين طالبوا مبزيد من العدالة االجتماعية
وباحل�صول على خدمات الدعم االجتماعي يف جماالت ال�صحة ،والتعليم ،وال�سكن ،ف�إن ُج ّل مطالبهم
تركزت على امل�سائل ال�سيا�سية .ولعل ما �أدّى �إىل توحيد احلركة هو جملة من املظامل التي تعبرّ بجالء
عن م�شاكل رئي�سية طبعت النظام ال�سيا�سي املغربي منذ ن�ش�أته .وا�شتملت تلك املطالب على �ضرورة و�ضع
3
د�ستور �أكرث دميقراطية ي�ستند يف �أ�سا�سه �إىل �سيادة ال�شعب ،وا�ستقالل الق�ضاء ،وف�صل ال�سلطات.
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و�أما يف ما يتع ّلق ب�سلطة امللك ،فقد ر َّدد املتظاهرون �شعار "امللك ميلك وال يحكم" .كما طالبوا بحرية
ال�صحافة والإعالم امل�ستقل ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع ح ّد للف�ساد ،وتعزيز ال�شفافية ،والف�صل الوا�ضح بني
قطاع الأعمال وال�سيا�سة.
التوجهات الأيديولوجية املتباينة للنا�شطني
وعلى الرغم من �أنّ �شعارات حركة " 20فرباير" تك�شف عن ّ
فيها ،ف�إن التغيري املقرتح كان قا�سم ًا م�شرتك ًا هام ًا بينهم .وبخ�صو�ص الد�ستور ،نادت �شعارات كثرية
ين�ص على �أنّ "امللك هو �أمري امل�ؤمنني واملمثل الأ�سمى للأمة ورمز
ب�إلغاء الف�صل  19من الد�ستور الذي ّ
وحدتها و�ضامن دوام الدولة وا�ستمرارها ،وهو حامي حمى الدين وال�ساهر على احرتام الد�ستور ،وله
�صيانة حقوق وحريات املواطنني واجلماعات والهيئات".
ومينح الف�صل  ،19بالإ�ضافة �إىل الف�صول  ،627 ،524 ،423و ،730امللك �سلطات غري حمدودة ،بينما مل
يتم احرتام مبد�أ ف�صل ال�سلطات يف د�ستور عام � ،1996أو �أي د�ستور �سابق يف تاريخ املغرب .ورد ًا على
ّ
ما �س ّمي "احلراك الإجتماعي" ،ق ّرر امللك �إجراء �إ�صالحات د�ستورية ي�ص ّوت عليها ال�شعب املغربي يف
ا�ستفتاء عام.
يف موعد �إجراء اال�ستفتاء عام  ،2011كان املغرب ي�ضم  35حزب ًا �سيا�سي ًا ونظام ًا متعدّد الأحزاب �أدّى
بطرائق متناق�ضة �إىل نوع من "الإجماع الوطني املفرط" حتت و�صاية نظام املخزن 8.وعلى العموم،
�أظهرت غالبية الأحزاب ال�سيا�سية دعم ًا كبري ًا وطلبت من �أع�ضائها الت�صويت بـ"نعم" .ومل تخ�ض
الأحزاب �أي نقا�شات تُذكر ب�ش�أن الف�صول الرئي�سية املتعلقة ب�صالحيات امللك :الف�صول � ،23 ،19أو
 29الواردة يف د�ستور العام  .1996كما حظي الد�ستور اجلديد بدعم كبري من �أبرز الأحزاب ال�سيا�سية،
والنقابات العمالية ،وو�سائل الإعالم .ونا�شدت معظم ال�صحف احلزبية املواطنني املغاربة بالت�صويت
على الد�ستور اجلديد بـ"نعم" .وقد طلب حزب اال�ستقالل الذي يحظى بال�شعبية يف املغرب عرب �صحيفته
"لوبينيون" (" )L'Opinionامل�شاركة والت�صويت ل�صالح الد�ستور اجلديد" .ويف �سياق مت�صل ،كتبت
�صحيفة االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية "ليربا�سيون" ( )Libérationعلى �صفحتها الأوىل "نعم
للد�ستور" .كما كان من الطبيعي �أن يدعم هذا الد�ستور حزب الأ�صالة واملعا�صرة ( )PAMحديث الن�ش�أة،
بينما �أعلن حزب العدالة والتنمية ( )PJDالذي مي ّثل املعار�ضة التزامه املتحم�س باخلطط والنتائج التي
اقرتحها امللك يف خطاباته.
وقد كانت مواقف الأحزاب حيال الإ�صالحات الد�ستورية يف العام  2011خري مثال على "تدجينها" من
ِقبل النظام امللكي وبرهنت على خ�ضوعها التام لنظام املخزن .لذا بدت الأحزاب املغربية مرتاحة �أكرث
لعدم �أخذ املبادرة وتركت �أبواب ال�ساحة ال�سيا�سية م�ش ّرعة �أمام امللك .وكان هذا وا�ضح ًا من االقرتاحات
الغام�ضة واملحدودة �سيا�سي ًا التي عر�ضتها معظم الأحزاب على اللجنة اال�ست�شارية ملراجعة الد�ستور
( )CCRCعندما طلب امللك ذلك (تيل كيل  9.)2011فقد كانت اقرتاحات الأحزاب عموم ًا �سطحية وغري
11

يدي امللك .واكتفت الأحزاب بدعم التغيريات
حقيقية ومل تتط ّرق جدي ًا �إىل م�س�ألة تركز ال�سلطات يف ّ
الد�ستورية التي اقرتحها امللك يف خطابه ،مبا فيها جعل الأمازيغية لغة ر�سمية (اقرتاح من �أحد �أع�ضاء
الربملان)� ،أو تعزيز دور رئي�س الوزراء الذي ذكره حزب التقدم واال�شرتاكية� ،أو �إ�صرار حزب العدالة
والتنمية على الطبيعة الإ�سالمية للدولة� ،أو دعم الو�ضع الد�ستوري القائم من قبل حزب اال�ستقالل
10
(العدالة .)2011
ومل تكن العملية الإ�صالحية �أي�ض ًا مو�ضع �إجماع ،حيث ارتبطت املقرتحات بالأحزاب ال�سيا�سية املوالية،
بينما مل ت َر حركة " 20فرباير" يف خطط ومقاربة امللك للإ�صالحات الد�ستورية تغيري ًا دميقراطي ًا بينوي ًا
حقيقي ًا .كما �أنّ اللجنة اال�ست�شارية ملراجعة الد�ستور ،التي �ش َّكلها الق�صر للعمل على �إ�صالح الد�ستور ،قد
ُع ِّينت من الق�صر امللكي ،وهي تعمل يف نهاية املطاف �ضمن قيود حمدّدة هيكلي ًا؛ حيث �أنها كانت تنطوي
مث ًال على العالقات ال�سيا�سية املخت ّلة بني الق�صر والأحزاب ال�سيا�سية وال�سلطة الت�شريعية ،وعلى �ضعف
الأحزاب ال�سيا�سية ور�ضوخها ،عالوة على �أنّ عملية الإ�صالح الد�ستوري برمتها ت�سري وفق الربنامج
ال�سيا�سي للملك .وبهذا املعني ،تغدو ُخطب امللك هي املرجعية الوحيدة املتاحة� .صحي ٌح �أنّ اللجنة امللكية
للإ�صالحات الد�ستورية اجتمعت مع ممثلي �أحزاب �سيا�سية ومنظمات جمتمع مدين خمتلفة ،لكن مل
تكن هناك قواعد وا�ضحة ت�ضمن احرتام املقرتحات املقدمة من هذه القوى ال�سيا�سية ،ما من �ش�أنه يف
النهاية �أن يجعل اللجنة امللكية يتوىل "�إعادة �صياغة" الد�ستور و"امل�صادقة عليه" قبل عر�ضه لال�ستفتاء.
وبالتايل جرى الرتويج للد�ستور يف و�سائل الإعالم التابعة للحكومة بد ًال من عر�ضه على النقا�ش العام
فعلي ًا.
ويف ظل هذه الظروف و�ضمن هذه القيود ،اعتربت حركة " 20فرباير" �أنّ مقاربة املخزن هي عملية معيبة
بنيوي ًا وجوهري ًا ،ما دفع احلركة �إىل ت�سميته بـ"الد�ستور املمنوح" .ولي�س م�صادفة �أنّ احلركة رف�ضت
الدعوة �إىل تقدمي مقرتحات �إىل اللجنة اال�ست�شارية؛ فالعديد من النا�شطني خل�صوا �إىل �أن اللجنة تفتقر
�إىل ال�شرعية وال حترتم مبد�أ �سيادة ال�شعب .و�شجبت حركة " 20فرباير" العملية التي �أنتجت الإ�صالحات
ودعت �إىل مقاطعة اال�ستفتاء الذي كانت نتيجته مقررة وحم�سومة �سلف ًا .وكانت الإ�صالحات الد�ستورية
اجلديدة بر�أي املتظاهرين �شكلية وال تطال النظام ال�سيا�سي الذي بقي �سلطويا برتكيبته .و�أظهرت
احلركة بو�ضوح يف عدد من البيانات على موقع الفي�سبوك وغريه من املواقع الإلكرتونية رف�ضها القاطع ملا
�أ�سمته "لعبة �سيا�سية" يتح ّكم بها النظام امللكي على الدوام.
ب) الظروف الدستورية التاريخية

من بني الإ�صالحات الد�ستورية الثمانية التي عرفها املغرب بعد اال�ستقالل� ،11أجريت �سبعة �إ�صالحات
�أثناء حكم امللك احل�سن الثاين .فقد �صدرت الوثيقة الد�ستورية الأوىل بعد ا�ستقالل املغرب يف
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 14دي�سمرب  ،1962وتك ّر�ست مبوجبها �سيادة الق�صر ال�سيا�سية و�أ�س�ست "مللكية د�ستورية" ي�سود امللك فيها
ويحكم .ومل ي�صبح ذلك الد�ستور �ساري املفعول حتى  18نوفمرب  ،1963مع افتتاح الدورة الأوىل لربملان
كان قد انتُخب يف العام عينه .ولكن �سرعان ما ُ�ش ّل الربملان اجلديد ج ّراء العالقات املت�ضاربة وعدم
ح�صول � ٍّأي من احلزبني الرئي�سيني �آنذاك� ،أي اال�ستقالل واالحتاد الوطني للقوات ال�شعبية ،على الأغلبية.
ويف مواجهة ا�ستحالة �إن�شاء حكومة وحدة وطنية وعدم التو�صل �إىل �أغلبية برملانية وا�ضحة ،ا�ستخدم امللك
حل ّل الأزمة الف�صل  35من الد�ستور الذي �أعطاه احلق ب�إعالن حالة اال�ستثناء .وطوال خم�سة �أعوام ،حكم
امللك من دون الأحزاب مب�ساعدة م�ست�شاريه املدنيني والع�سكريني وبدعم �شبكة وا�سعة من النخب املحلية.
ويف  31يوليو  ،1970انتهت حالة اال�ستثناء ر�سمي ًا مع �إ�صدار الد�ستور اجلديد ،لكن نظام "�سلطات
اال�ستثناء " امت ّد ب�أ�شكال خمتلفة ولأ�سباب �شتى �إىل ما بعد ذاك التاريخ.
�ساهم د�ستور عام  1970ب�إ�ضعاف الأحزاب ال�سيا�سية وو ّفر واجهة برملانية ملا بات حكم ًا ملكي ًا مطلق ًا
بجوهره .وبلغت قوة النظام امللكي ذروتها عام  ،1970ومل يعد بو�سع الأحزاب املعار�ضة جلم هيمنته
ال�سيا�سية .وهكذا بدا الق�صر وك�أنه جنح يف حتييد �أحزاب املعار�ضة لأجل غري م�س ّمى ،حيث غدت
الأحزاب معزولة عن اجلماهري وحمرومة من كثري من م�ؤيديها نتيجة التدابري القمعية .ولكن �سرعان
ما بد�أت تطفو على ال�سطح تبعات �سوء ا�ستخدام ال�سلطة ال�سيا�سية� ،إذ �أدى تهمي�ش الأحزاب ال�سيا�سية
�إىل تو�سيع دور اجلي�ش ،ما �أدى يف النهاية �إىل حدوث حماولة انقالب يف يوليو  ،1971ما ا�ضطر امللك �إىل
التوا�صل مع حز َبي املعار�ضة (االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية واال�ستقالل).
وك�شف د�ستور  10مار�س  1972امل�ستوى احلقيقي لالنفتاح ال�سيا�سي اجلديد على املعار�ضة .وعاد الد�ستور
ن�ص عام  ،1962لكنه مل يدخل حيز التطبيق فعلي ًا حتى �أكتوبر  .1977ورغم �أنّ
اجلديد �إىل �أحكام ّ
�أحزاب الكتلة (املعار�ضة) دعت �إىل مقاطعة اال�ستفتاء ،فقد حافظت على �صالت مع امللك ظن ًا منها �أن
االنقالب الثاين يف �أغ�سط�س � 1972سيتيح لها فر�صة التو�صل �إىل اتفاق على برنامج الإ�صالحات وت�شكيل
حكومة ائتالفية.
ومع نهاية عام  ،1972ت�صدعت وحدة الكتلة ج ّراء االن�شقاقات داخل االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية.
وتولىّ الق�صر يف هذه الأثناء زمام الأمور بدعوته �إىل الوحدة الوطنية وااللتفاف حول العر�ش ،وبلعب ورقة
الوحدة الوطنية ومطالبته با�سرتجاع الأقاليم اجلنوبية التي كانت حتت االحتالل الإ�سباين .ولكن امليدان
ال�سيا�سي مل ي�شهد انفراج ًا ن�سبي ًا حتى انتخابات يونيو  .1977وعلى الرغم من �إدخال الأحزاب �إىل اللعبة
ال�سيا�سية من جديد يف الفرتة  ،1977-1972مبوجب الف�صل  102من د�ستور عام  1972املتعلق بالأحكام
االنتقالية ،ف�إن ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ظلتا مرتكزتني بيد امللك احل�سن الثاين.
وب�ضغط من الكتلة الدميقراطية (املعار�ضة) يف فرتة الت�سعينيات ،ويف �أجواء دولية غري م�سبوقة
بعد �سقوط جدار برلني ،طرح امللك م�شروع ًا جديد ًا ملراجعة د�ستور � 20أغ�سط�س  .1992وا�ستجاب
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د�ستور  1992جزئي ًا ملطالب املذكرة التي تقدمت بها الكتلة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ التعديالت التي �أجريت
الن�ص الد�ستوري يف الأعوام  1970و 1972و 1980و 1995و� 1996أتاحت للملك ا�سرتاتيجي ًا املحافظة
على ّ
على عالقة جيدة مع املعار�ضة وتخفيف االحتقان ال�سيا�سي يف الوقت نف�سه.
و�أما د�ستور عام  1996املعدل ،فقد جاء نتيجة اتفاق بني نخب املعار�ضة (�أحزاب عريقة) والنظام امللكي،
و�أف�سح املجال �أمام ما �س ّمي بـ"التداول التوافقي" ،ما عنى �إن�شاء حكومة ائتالفية برئا�سة حزب املعار�ضة
النافذ �آنذاك (حزب االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية) .وبعد اعتالء امللك حممد ال�ساد�س العر�ش
عام � ،1999أعاد ت�أكيد نواياه باحلكم وال�سيادة ورف�ض �أي تلميح �إىل وجود ت�شابه بني امللكية املغربية
وامللكية الإ�سبانية .وكثري ًا ما و�صف نظام احلكم املغربي ب�أنه "ملكية تنفيذية" ،12وا�ستعان على نحو
ين�ص على �أنّ " :امللك �أمري امل�ؤمنني واملمثل الأ�سمى للأمة
منتظم بالف�صل  19من د�ستور  1996الذي ّ
ورمز وحدتها و�ضامن دوام الدولة وا�ستمرارها ،وهو حامي حمى الدين وال�ساهر على احرتام الد�ستور.
وله �صيانة حقوق وحريات املواطنني واجلماعات والهيئات .وهو ال�ضامن ال�ستقالل البالد وحوزة اململكة
يف دائرة حدودها احلقة" .وعندما واجه امللك اجلديد مطالب بالإ�صالح الد�ستوري� ،أ�ص ّر على �ضرورة
�إ�صالح الأحزاب ال�سيا�سية "واالرتقاء بها" بد ًال من ذلك.
ومنذ اعتالئه العر�ش عام  1999وحتى خطابه يف  9مار�س  ،2011مل ي�شر امللك حممد ال�ساد�س قط
�إىل الإ�صالحات الد�ستورية ب�صراحة .وطوال ع�شر �سنوات ،جتنبت خطبه املتنوعة اخلو�ض مبا�شر ًة يف
هذه امل�س�ألة .وحتى اخلطاب الذي اقرتح فيه منح ال�صحراء الغربية حكم ًا ذاتي ًا كجزء من "ح ّل �سيا�سي
تفاو�ضي" ،جت ّنب احلديث عن �أي �إ�صالح د�ستوري رغم �أنه كان �ضمني ًا جزء ًا من �صفقة �شاملة 13.وبد ًال
من ذلك� ،أ�شارت اللغة امل�ستخدمة �إىل مفاهيم وتعابري �أخرى مثل "احلوكمة امل�ؤ�س�سية" �أو "الإ�صالح
امللحة 14.ويف خطاب افتتاح الدورة الربملانية يف �أكتوبر � ،2009شدّد
امل�ؤ�س�سي" كطريقة ملعاجلة الق�ضايا ّ
ً
امللك على املقومات الثالثة لـ"الإ�صالح امل�ؤ�س�سي العميق" قا�صدا "الإ�صالح اجلوهري للق�ضاء ،واجلهوية
املتقدمة ،والالمركزية الوا�سعة" 15.ومل ت�صبح الإ�صالحات الد�ستورية جزء ًا من الربنامج ال�سيا�سي
للنظام امللكي �إ ّال بعد " 20فرباير".
ج) الظروف اإلجرائية لدستور عام 20 1 1

�أتت ردة فعل امللك الأوىل على حركة " 20فرباير" يف خطاب �ألقاه بتاريخ  21فرباير و�أعلن فيه �إن�شاء
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وتعيني وزير الداخلية ال�سابق ال�سيد �شكيب بنمو�سى رئي�س ًا له .ووفق ًا
ملا جاء يف اخلطاب ،ف�إن "اخت�صا�ص املجل�س يكمن يف تقدمي �آراء ا�ست�شارية ،وتقارير ا�ست�شرافية،
للحكومة والربملان" .وحدد اخلطاب الأولوية يف "بلورة ميثاق اجتماعي جديد ،قائم على تعاقدات كربى،
كفيلة بتوفري املناخ ال�سليم ،لك�سب رهان حتديث االقت�صاد ،وزيادة تناف�سيته ،وحتفيز اال�ستثمار املنتج،
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واالنخراط اجلماعي يف جهود التنمية ،وت�سريع وتريتها" .وتال �إن�شاء املجل�س االجتماعي واالقت�صادي
�إعالن امللك يف  3مار�س �إن�شاء املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ( ،)NHRCالذي ح ّل مكان املجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ( ،)CCHRالذي �أن�شئ عام  .1990وعلى خالف املجل�س اال�ست�شاري ،ال
يفرت�ض باملجل�س اجلديد حلقوق الإن�سان �أن ي�ضم �أع�ضاء من احلكومة ولكن  16من �أ�صل  27ع�ضو ًا
يع ّينهم �إما امللك �أو الربملان .وين�ص الظهري 16الذي ت�شكل املجل�س مبوجبه على �أن الأخري �سيتوىل
"مراقبة وتقييم �أو�ضاع حقوق الإن�سان وك�شف احلقائق بهذا ال�صدد بالإ�ضافة اىل �إثراء النقا�ش املتعلق
بحقوق االن�سان  ...ودرا�سة االنتهاكات �أو املزاعم بانتهاك حقوق الإن�سان و�إجراء التحقيقات املنا�سبة".
وكانت ردة الفعل الأ�شهر من النظام امللكي على حركة " 20فرباير" قد �إرتبطت مبا �س ّمي "خطاب
 9مار�س" .ففي هذا اخلطاب الهام جد ًا� ،أعلن امللك ما بدا �أنها �إ�صالحات د�ستورية دميقراطية مهمة.
واعرتف امللك �ضمني ًا ب�شرعية مطالب حركة " 20فرباير" .و�أع ّد الق�صر خطة و�أجندة وقواعد ل�صياغة
م�سودّة د�ستور جديد بتعيني اللجنة اال�ست�شارية ملراجعة الد�ستور ،التي ُعهد �إليها مبهمة العمل على �إ�صالح
الد�ستور يف �أقل من �أربعة �أ�شهر وتقدمي الإ�صالحات الد�ستورية املقرتحة لال�ستفتاء يف الأول من يوليو.
تن�سق مع الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات وغريها من الفعاليات ال�سيا�سية القرتاح
وكان ُيفرت�ض باللجنة �أن ّ
الإ�صالحات الد�ستورية على الق�صر .وما بدا �أنه خطوة �إيجابية ا�ستجاب ًة لل�ضغط ال�شعبي من �أجل التغيري
�أعاقته –للمفارقة -ثالث وقائع على الأقل :الأوىل �أنّ الإ�صالحات الد�ستورية جرت ب�سرعة كبرية .ففي
مثل هذه التغيريات الد�ستورية الهامة واحلا�سمة ،التي بقيت ملحة لعقود يف تاريخ املغرب ال�سيا�سي،
من الوا�ضح �أنّ املهلة الزمنية ال�ضيقة التي خ�ص�صت ل�صياغة د�ستور جديد مل تكن منطقية وحتركها
دوافع ا�سرتاتيجية .وقد جعلت من امل�ستحيل على الفعاليات ال�سيا�سية املختلفة �أن تنتقد امل�سودّة على
نحو ف ّعال �أو ت� ّؤجل طرحها على اال�ستفتاء .والثانية �أنّ الربيع العربي ،وهو �أ�شبه بتفاعل مت�سل�سل بد�أ يف
دول �أخرى ب�أ�شكال �أكرث عنف ًا ،جعل املغرب يبدو منوذج ًا �إيجابي ًا جد ًا للتغيري؛ �أي
تون�س ثم انتقل �إىل ٍ
�أنّ الواقع الدويل خدم النظام املغربي على نحو جيد .والثالثة �أنّ امللك هو يف النهاية َمن عينّ اللجنة
اال�ست�شارية ملراجعة الد�ستور ومهمتها تقت�صر على تقدمي االقرتاحات ال �أكرث .وعلى الرغم من �أن اللجنة
كانت برئا�سة عبد اللطيف املنوين ،وهو فقيه قانوين يحظى باحرتام وا�سع ،و�أنه �سعى �إىل الت�شاور مع
خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية واالحتادات التجارية والقوى ال�سيا�سية الأخرى ،فقد كان
حممد معت�صم امل�ست�شار املقرب من امللك هو يف احلقيقة القوة الرئي�سة وراء م�سودّة الد�ستور النهائية
واملهند�س الذي قام ب�إعدادها.
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مفاجئة يف نظر الكثري من املعلقني املغاربة �شديدي التفا�ؤل جلهة �سعة الإ�صالحات املقرتحة
بدت امل�سودّة ِ
وعمقها .ولهذا عربت النخب ال�سيا�سية لدى العديد من الأحزاب والف�صائل ال�سيا�سية الكربى عن
ت�أييدها ال�شديد لها .ولكن يبقى جلـ ّي ًا �أ ّنه يف حني كان النظام امللكي ي�ستجيب �صراح ًة لأكرث ال�ضغوط
االجتماعية وال�سيا�سية الأخرية ،كان وا�ضعو م�سودّة الد�ستور اجلديد ي�ستجيبون مبا�شر ًة لإرادة املخزن
التقليدي ويعملون يف ظل حكم �سلطوي مت� ّأ�صل ومديد .وقد جرى �إقرار الد�ستور اجلديد يف ا�ستفتاء عام
يف  1يوليو .2011
ويف ظل تلك الظروف ال�سيا�سية ،بدا �أن اال�ستفتاء �أ�شبه بلحظة جتديد للبيعة التقليدية بني ال�سلطان
ورعاياه .ومن هذا املنظور ،بدا الت�صويت بـ"نعم" وك�أنه ق�سم والء يربط ال�شعب املغربي ربط ًا وثيق ًا مبلكه،
وهي حقيقة ت�ضع امللك مبن�أى عن �أي انق�سامات وفوق الد�ستور .كان الت�صويت بـ"نعم" على الد�ستور �أ�شبه
باتّخاذ �صفة "ال�شاهد القانوين" وت�أدية "واجب وطني" .ومن هذا املنطلق ،ف�إن االعرتا�ض على م�شروع
امللك كان لي ُف�سـِّر على �أنه �إنتهاك قانوين وخروج عن ال�ضوابط التي ي�ضعها "املجتمع" ،وليقارب التدني�س
واخلروج على "الواجب املقد�س".
و�صدر الد�ستور اجلديد يف  29يوليو  ،2011و�ألغى بذلك د�ستور � 7أكتوبر  .1996واحتوى على مقدّمة ت�ش ّكل
جزء ًا ال يتجز�أ منه �إ�ضافة �إىل  180ف�ص ًال ،يف حني كان د�ستور  1996يت�ألف من  108ف�صول فح�سب .وقد
جرت كتابة العديد من الف�صول بطريقة مبهمة للغايةُ ،
وخ ّ�ص�ص باب للمبادئ العامة املتعلقة بـ"احلكم
الر�شيد" (الباب الثاين ع�شر) .وت�ضمن الد�ستور اجلديد مطالب فئات اجتماعية رئي�سية كالنا�شطني
الأمازيغيني (االعرتاف بالأمازيغية لغة ر�سمية يف الف�صل  )5واجلمعيات الن�سائية (امل�ساواة يف
الف�صل � )19أو املغاربة املقيمني يف اخلارج (االعرتاف بحقوق املواطنة الكاملة يف الف�صل  )17والنقابات
(االحتفاظ مبجل�س امل�ست�شارين يف الف�صل  )63والنخب ال�شبابية (�إحداث جمل�س ا�ست�شاري لل�شباب
والن�شاط املجتمعي يف الف�صل  )170والأحزاب املت�صدّرة يف االنتخابات مثل حزب العدالة والتنمية
(بجرعة �إ�سالمية �إ�ضافية) �أو االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية.
وقد �أثارت الت�سوية ،التي �شكلت �أ�سا�س ًا للد�ستور ،الكثري من االلتبا�س وال�شكوك .وكانت الن�سخة الفرن�سية
تختلف عن الن�ص العربي قلي ًال وكان الن�ص الأ�صلي قاب ًال لت�أويالت عدة بح�سب قراءته �إما من منظور
دميقراطية ليربالية �أو من وجهة نظر الهوية الوطنية التي ال تقبل اجلدل .و�إذا �أخذنا الف�صل الثاين من
الد�ستور كمثال ،ف�إنّ الن�صني الفرن�سي والإنكليزي ي�شريان �إىل �أنّ "ال�سيادة" تعود �إىل ال�شعب "،"nation
ولكن الكلمة املوازية يف اللغة العربية ت�صبح "الأمة" ،وهي حتمل دالالت دينية .من الأوجه الأخرى املثرية
لالهتمام يف الد�ستور اجلديد �أنه يتجاهل متام ًا مفهوم "ال�شعب" بو�صفه �صاحب �سيادة� ،أو ما ي�شار �إليه
عموم ًا بعبارة "�سيادة ال�شعب" ،بل هو بالأحرى ير ّكز على مفهوم "�سيادة الأمة".
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ومن الوا�ضح �أن تلك التناق�ضات تف�سح املجال �أمام تباين الت�أويالت ،بيد �أن مثل هذا النزاع جزء ال يتج ّز أ�
من العملية الد�ستورية ،وهو �شائع �أي�ض ًا يف دول �أخرى .ولكن عملية الت�أويل واتخاذ القرارات يف املغرب
ال يقوم بها حكم حمايد (القا�ضي مث ًال) بل امللك .وعليه ،ف�إن ا�ستطعنا القول �أنّ الد�ستور يف الواليات
املتحدة "هو ما تن�ص عليه املحكمة العليا" ،فمن الإن�صاف القول �أن الد�ستور يف املغرب "هو ما يقوله
امللك" ،نظر ًا ل�ضعف الق�ضاء.
و�أما ما يتعلق بن�ص الد�ستور ،ف�إن جمرد حتليل �سريع يـُظهر �أن الن�ص اجلديد �شهد تغيريات هامة
مقارن ًة مع د�ستور عام  1996يف نقاط عدة مثل :االعرتاف بحقوق جديدة ،االعرتاف بالأمازيغية كلغة
ر�سمية ،بناء قدرات الربملان واحلكومة ،جعل الهيئات التنظيمية د�ستورية ،بالإ�ضافة �إىل النهو�ض بحقوق
الإن�سان .ولكنّ الد�ستور مل ي�ؤ�س�س مللكية برملانية حقيقية .وعليه ،ف�إن امللك يبقى يف مركز احلياة ال�سيا�سية
والد�ستورية ويوا�صل تركيز كل ال�سلطات يف يده.
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ثانيًا – مبادئ الدستور وقيمه األساسية
ي�شري د�ستور عام � 2011إىل حقوق الإن�سان كما هو معرتف بها عاملي ًا من جهة و�إىل الهوية ،والإ�سالم
و"ثوابت اململكة" من جهة �أخرى .ولكن هذه الإ�شارة املنطوية على االزدواجية ت�سبب التبا�س ًا يف فهم
وتف�سري ن�ص ي�صبو �إىل مراعاة مبادئ الدميقراطية الليربالية ومبادئ تدّعي االعتماد على تف�سري خا�ص
"للتقليد" يف �آن مع ًا.
أ) النظام السياسي وأسسه

ُيع ِّرف الف�صل الأول من الد�ستور النظام ب�أنه "ملكية د�ستورية ،دميقراطية برملانية واجتماعية" .ومن
املفرت�ض يف النظام ال�سيا�سي �أن يرتكز على ف�صل ال�سلطات والتوازن والتعاون فيما بينها� ،إ�ضافة �إىل
املواطن والدميقراطية الت�شاركية .ولكن يجدر الت�شديد على �أنّ مفهوم امللكية الد�ستورية يف املغرب
خمتلف جد ًا عن امللكية الربيطانية ،و�أنّ ال �صلة لها �أبد ًا مبفهوم امللكية الربملانية التي ع ّرفها الد�ستور
الإ�سباين لعام  .1978فبموجب الد�ستور املغربي ،ف�إن امللك ميلك ويحكم و�سلطاته لي�ست رمزية فح�سب.
وحتى �إن كان الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور يفيد ب�أنّ "القانون هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة الأمة" و�أنّ
"اجلميع� ،أ�شخا�ص ًا ذاتيني واعتباريني ،مبا فيهم ال�سلطات العمومية ،مت�ساوون �أمامه ،وملزمون باالمتثال
له" ،ف�إنه ال ي�ضع امللك بال�ضرورة حتت �أي قيود قانونية� ،إذ �أن بنية الد�ستور ب�أكمله يف الواقع متنح امللك
منزل ًة عليا ت�سمو على امل�ساءلة واملحا�سبة .ويف املقابل ف�إنّ مفهوم "امللكية االجتماعية" هنا ي�شري �إىل
احلقوق االجتماعية ودور امللكية يف حمايتها ،وهو على الأرجح �أقرب �إىل مفهوم "دولة الرفاه" كما هو
موجود يف د�ساتري �أخرى.
ب) هوية المملكة

من الوا�ضح �أنّ الد�ستور اجلديد يعترب �أكرث انفتاح ًا ،مقارن ًة بالد�ساتري ال�سابقة التي كانت تُعلي الهوية
تن�ص املقدّمة على �أنّ الوحدة الوطنية قد �صيغت بان�صهار املكونات
االنتقائية (عربية و�إ�سالمية)� ،إذ ّ
العربية-الإ�سالمية ،والأمازيغية ،وال�صحراوية-احل�سانية والغنية مبرياثها "الإفريقي والأندل�سي
والعربي واملتو�سطي" .ومل تعد اللغة العربية وحدها لغة الدولة الر�سمية فقد �أ�صبحت اللغة الأمازيغية لغة
ر�سمية �أي�ض ًا وجزء ًا من مرياث م�شرتك بني جميع املغاربة دون ا�ستثناء (الف�صل .)5
كما تنوي الدولة �أي�ض ًا العمل على �صيانة الثقافة احل�سانية كجزء من الهوية الثقافية املغربية .و�سيكون
املجل�س الوطني ل ّلغات بالتايل م�س�ؤو ًال عن حماية اللغات وخمتلف التعبريات الثقافية وتنميتها .لكن
الإ�سالم يحتل مكانة بارزة يف الأحكام املتعلقة بهوية املغرب التعددية.
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ج) األحكام اإلسالمية

ت�صف مقدمة الد�ستور اململكة ب�أنها دولة �إ�سالمية ذات �سيادة كاملة ،وي�شدد على �أهمية الدين الإ�سالمي
يف �شخ�صية الأمة متعددة الثقافات .ويحدد منت الد�ستور م�ضمون هذا املفهوم :يع ّد املغرب دولة
�إ�سالمية مبعنى �أنّ معظم مواطنيه م�سلمون .وين�ص الف�صل  3على �أنّ "الإ�سالم دين الدولة ،والدولة
ت�ضمن لكل واحد حرية ممار�سة �ش�ؤونه الدينية" .وتختلف هذه ال�صياغة اخلا�صة عن تلك املوجودة
يف بع�ض الد�ساتري التي جتعل الإ�سالم "م�صدر ًا للت�شريع" �أو "امل�صدر الوحيد للت�شريع " �أو "امل�صدر
الرئي�سي للت�شريع" (انظر العراق وم�صر على �سبيل املثال) .كما جند �أحكام ًا مماثلة للف�صل  3من
الد�ستور املغربي يف د�ساتري عربية و�أوروبية �أخرى .فاملادة  2من د�ستور اململكة الأردنية مث ًال تن�ص على �أنّ
"الإ�سالم دين الدولة" .بينما ت�ضمن د�ساتري �أوروبية دميقراطية �أخرى وجود كني�سة الدولة (املادة  4من
الد�ستور الهولندي لعام � )1953أو دين ر�سمي �أو �سائد (املادة  ،2الفقرة الثانية من الد�ستور الرنويجي
لعام  1814واملادة  3من الد�ستور اليوناين لعام  .)1975وميكننا �أي�ض ًا الإ�شارة �إىل د�ستور ليختن�شتاين
الذي "يق ّر ب�أهمية الكني�سة الرومانية الكاثوليكية" ب�إعالنها "الكني�سة الوطنية" ،املادة  37الفقرة .2
ويبدو مفهوم "دين الدولة" يف الف�صل � 3صيغ ًة �أكرث مرونة من مفهوم "دين الدولة الر�سمي" (املادة 4
من القانون املغربي الأ�سا�سي لعام  .)1961ولعل �إعتبار الإ�سالم "دين الدولة" يقت�ضي �ضمن ًا ب�أنّ منظومة
ال�شعب املغربي تتداخل مع منظومة الأمة الإ�سالمية القائمة يف املنطقة .وبني ظهراين هذا ال�شعب العربي
الإ�سالمي يعي�ش غري امل�سلمني :فاليهود ،ك�أفراد ،يتمتعون باحلقوق ال�سيا�سية عينها التي يتمتع بها �أبناء
البلد امل�سلمون ولكنهم ،كجماعة ،ال ي�ستفيدون �إ ّال من حرية العبادة .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنّ وجود "دين
كحام.
دولة" يخول الدولة التدخل حلماية هذه الأقلية .وهذه بالتحديد من مهام امللك الأ�سا�سية ٍ
ت�ضمن الدولة للجميع حرية ممار�سة "العبادة" ،لكنها ال تعرتف بحرية املعتقد والدين .ويف املقابل،
تبنت الدميقراطيات الأوروبية كاف ًة حرية املرء يف التفكري واملعتقد والدين ك�أ�سا�س م�شرتك كما حتدد
املادة  9من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سانّ ،
بغ�ض النظر عن العالقة بني الدولة والكني�سة (ف�صل تام
�أو تعاي�ش ودي ،تك ّيف ،تعاون� ،أو �ضرب من الكني�سة املدعومة �أو الكني�سة ّ
املف�ضلة/كني�سة الدولة كالنموذج
الإ�سكندنايف).
واملغرب دولة �إ�سالمية �أي�ض ًا لأ ّنها برئا�سة ملك تتوافق مكانته مع التف�سري اال�سرتاتيجي �سيا�سي ًا للتقاليد.
وين�ص الف�صل � 41أنّ امللك ،ب�صفته "�أمري امل�ؤمنني" ي�ضمن االلتزام بالإ�سالم .فهو ي�ضمن حرية ممار�سة
الدين وير�أ�س جمل�س العلماء ،وهو هيئة خمولة ب�إ�صدار الفتاوى �أو الآراء الدينية يف امل�سائل التي تر َفع
�إليها .وبهذا املعنى ،يكون جمل�س العلماء هيئة د�ستورية نوع ًا ما ،منوطة مبراقبة الهوية الإ�سالمية
للقوانني والأفعال .وتت�ضافر �صفة رئي�س الدولة والزعيم الروحي للمجتمع يف �شخ�ص واحد .وال تخلو هذه
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الإ�شارة �إىل "�أمري امل�ؤمنني" من امل�شاكل لفهم ن�ص يزعم �أي�ض ًا ب�أنّ حقوق الإن�سان معرتف بها للجميع
دون ا�ستثناء.
د) حقوق اإلنسان

يورد د�ستور عام  2011جمموعة من احلقوق اجلديدة التي مل يكن يت�ضمنها د�ستور عام  ،1996وت�شمل:
• احلق يف احلياة.
• احلق يف الأمن ال�شخ�صي.
• احلق يف ال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية.
• احلق يف حماية احلياة اخلا�صة.
• قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة.
• حق احل�صول على العدالة.
• حق احل�صول على املعلومات.
• احلق يف الرعاية ال�صحية.
• احلق يف ال�ضمان االجتماعي.
• احلق يف ال�سكن الالئق.
• احلق يف تقدمي عرائ�ض� ،إ�ضافة �إىل حقوق �أخرى.
�إ ّال �أنّ بنود ًا عدة هي جمرد عبارات بدون م�ضمون معياري ،وهي ت�شري �إىل قوانني عادية �أو تنظيمية.
فاحلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية مل يرتافق مع �إلغاء �صريح لعقوبة الإعدام.
وتنطوي �صياغة حقوق وحريات �أخرى على تناق�ضات .فالف�صل  19مث ًال ير�سخ امل�ساواة بني املر�أة والرجل
ولكنه ي�ضيف �أنها تتم يف �سياق مراعاة "ثوابت اململكة" .ومن �أهم الأ�سئلة التي ميكن �أن تُطرح هي كيف
ميكن �ضمان احلقوق امل�ص ّرح بها �أعاله� .إذ يبدو مث ًال �أنّ احلق يف الرعاية ال�صحية وال�ضمان االجتماعي
والتعليم الع�صري والتكوين املهني والعمل وال�سكن الالئق والو�صول �إىل الوظائف العمومية على �أ�سا�س
اجلدارة واحل�صول على املاء والتنمية امل�ستدامة تتوقف كلها على موارد الفرد وقدرته على حتقيقها بد ًال
من النتائج القابلة للتحقيق على ح�ساب الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية وال�سلطات املحلية (الف�صل .)31
ويح ُّق للم�شرع يف معظم احلاالت احلد من ممار�سة احلقوق الأخرى .ويعترب تدخل امل�ش ّرع يف الدول
الدميقراطية �أمر ًا �شائع احلدوث ،ولكنه يف الظروف املغربية �أم ٌر �إ�شكايل ،لأنّ الربملان هو حتت و�صاية
امللك عملي ًا .ونتيجة لذلك ،ثمة خطر ب�أن يفقد عدد من احلقوق اتّ�ساقها �إما من خالل القوانني العادية �أو
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القوانني التنظيمية .وعلى غرار بلدان �أخرى مت�أ ّثرة بالتقاليد الق�ضائية الفرن�سية (اجلزائر وتون�س و�أفريقيا
الفرانكفونية) ،يفرت�ض بـ"القوانني التنظيمية" املغربية �أن تك ّمل الد�ستور .ويتم �إقرار هذه القوانني وفق
ن�ص القانون �إىل الت�صويت بعد
�إجراء معينّ مي ّيزها عن "القوانني العادية" .على�سبيل املثال ،يخ�ضع ّ
وين�ص الف�صل  85على �أنه "ال يتم التداول يف م�شاريع ومقرتحات القوانني
مهلة زمنية حمدّدة فح�سبّ .
التنظيمية من قبل جمل�س النواب� ،إال بعد م�ضي ع�شرة �أيام من �إيداعها لدى جمل�سهم" .وموافقة جمل�س
امل�ست�شارين �ضرورية لإقرار القوانني التنظيمية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،على املحكمة الد�ستورية �أن ت�ضمن
توافق القوانني التنظيمية مع الد�ستور .ومن ال�ضروري �أن ال نن�سى �أنّ القانون التنظيمي يقع بني الد�ستور
(القانون الأعلى) والقانون العادي ،حيث �أن الد�ستور ين�ص على ت�شريع القوانني التنظيمية يف جماالت
معينة ،على �أن ت�صادق عليها املحكمة الد�ستورية قبل نفاذها .وتهدف القوانني التنظيمية نظري ًا �إىل
تكملة الد�ستور عرب حماية مزيد من احلقوق ،لكن بو�سعها على العك�س متام ًا �أن حت ّد من تلك احلقوق.
ويتو ّقع �أن ي�صدر مبوجب الد�ستور ب�شكله احلايل  20قانون ًا تنظيمي ًا .ويف املمار�سة الد�ستورية املغربية ،قد
ال ت�صدر بال�ضرورة القوانني التنظيمية ،كما هو �ش�أن حق الإ�ضراب الذي ما زال ينتظر قانون ًا تنظيمي ًا
منذ عام  .1962ويفتح هذا الواقع املجال �أمام ت�أويالت مق ِّيدة قد ت�صل ح ّد جترمي احلق يف الإ�ضراب.
ن�ص على �أن "تعر�ض القوانني التنظيمية املن�صو�ص عليها
لكنّ تغيري ًا ب�سيط ًا �أدخل مع الف�صل  ،86الذي ّ
يف هذا الد�ستور وجوب ًا ق�صد امل�صادقة عليها من قبل الربملان ،يف �أجل ال يتعدّى مدة الوالية الت�شريعية
الأوىل التي تلي �صدور الأمر بتنفيذ هذا الد�ستور" .وهناك قوانني تنظيمية �أخرى ،مثل القانون التنظيمي
املتعلق بانتخاب جمل�س النواب ،حت ّد من حق املغاربة املقيمني يف اخلارج عرب فر�ض الت�صويت بالتفوي�ض.
ويقدّم الف�صل  49مثا ًال �آخر على القوانني التنظيمية وهو يتع ّلق ب�صالحيات امللك ورئي�س احلكومة يف
تعيني �أ�شخا�ص يف "وظائف ا�سرتاتيجية" �ضمن م�ؤ�س�سات الدولة .والقانون التنظيمي اجلديد الذي �أق ّره
الربملان دقيق جد ًا ب�ش�أن و�صف  20م�ؤ�س�سة عامة و� 70شركة عامة ب�أنها "ا�سرتاتيجية" ،وهو واقع يخ ّول
امللك تلقائي ًا احلق احل�صري يف تعيني كبار املوظفني فيها .وهنا جتدر الإ�شارة �إىل نقطتني� :أولهما� ،أنه
لي�س هناك من حتديد وا�ضح ملعنى "امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية" ،مما يجعل مفهوم "اال�سرتاتيجي" مبهم ًا
جد ًا .والنقطة الثانية هي انعدام ال�شفافية املرتبطة باملعايري وامل�ؤهّ الت الدقيقة التي يتم مبوجبها اختيار
الأ�شخا�ص ل�شغل تلك الوظائف.
وبالن�سبة �إىل احلقوق الأخرى ،يح ُّق للم�ش ّرع يف معظم احلاالت احلد من ممار�ستها .فالد�ستور ي�ضمن
حريات االجتماع والتظاهر ال�سلمي ،وحق التجمع  ،واالنتماء النقابي وال�سيا�سي ولكن القانون يحدّد
�شروط ممار�سة هذه احلريات (الف�صل  .)29والقانون الذي ينظم جمعيات املجتمع املدين والقانون
التنظيمي ب�ش�أن الأحزاب ال�سيا�سية ي�ضبط حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات واالنتماء �إىل الأحزاب ال�سيا�سية
ب�صرامة .ومن الوا�ضح �أنّ الد�ستور ي�ضمن حق الإ�ضراب ولكن القانون التنظيمي يحدّد �شروط وكيفيات
ممار�سته (الف�صل  29الفقرة  .)2وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ املغرب ما زال ينتظر هذا القانون التنظيمي
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منذ العام  .1962وقد �صيغ م�شروع قانون عام  2009ولكنه مل يق ّر ب�سبب معار�ضة النقابات .ومن الناحية
العمليةُ ،ت�ستخدَ م املادة  288من قانون العقوبات ملعاقبة بع�ض حاالت "التوقف اجلماعي عن العمل".
وحق امللكية م�ضمون ولكن ميكن احلد من نطاقه وممار�سته مبوجب القانون� ،إذا اقت�ضت ذلك متطلبات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد (الف�صل  .)35وت�ضمن الدولة �أي�ض ًا حرية املبادرة واملقاولة
واملناف�سة احلرة (الف�صل  35الفقرة  .)3وال يجوز انتهاك حرمة املنازل ،لكن التفتي�ش ممكن وفق �شروط
و�إجراءات يحددها القانون (الف�صل  .)24وحق احل�صول على املعلومات م�صون وم�ضمون ولكن القانون
قد يق ّيده "بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحماية �أمن الدولة الداخلي واخلارجي واحلياة
اخلا�صة للأفراد ،وللوقاية من امل�س باحلريات واحلقوق الأ�سا�سية وحماية م�صادر املعلومات واملجاالت
التي يحدّدها القانون بدقة" (الف�صل  .)27ومن الوا�ضح �أنّ احلق يف املعلومات قد مت �إفراغه من جوهره
نتيجة هذه القيود التي ي�ضعها القانون التنظيمي.
وثمة منوال مت�سق قد تغدو معه مبادئ احلقوق املحددة يف الد�ستور بال طائل ج َّراء القوانني املق ِّيدة.
فحرية ال�صحافة م�ضمونة ،لكن القانون يحدّد قواعد تنظيم و�سائل الإعالم العمومية ومراقبتها
(الف�صل  .)28وللمواطنات واملواطنني� ،ضمن �شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ،احلق يف تقدمي
التما�سات يف جمال الت�شريع (الف�صل  .)14وللمواطنات واملواطنني احلق يف تقدمي عرائ�ض �إىل ال�سلطات
العمومية ،ويحدد قانون تنظيمي �شروط وكيفيات ممار�سة هذا احلق (الف�صل  .)15ويتمتع املغاربة
املقيمون يف اخلارج بحقوق املواطنة كاملة ،ويحدد القانون املعايري اخلا�صة بالأهلية لالنتخاب وحاالت
التعار�ض (الف�صل .)17
كما �أن احلق يف تقدمي العرائ�ض للمحكمة الد�ستورية م�ضمون عندما يدعي �أحد طريف دعوى ق�ضائية
�أن القانون الذي ا�ستقرت مبوجبه نتيجة الدعوى مي�س باحلقوق واحلريات امل�ضمونة بالد�ستور .وين�ص
الف�صل  133على ما يلي" :تخت�ص املحكمة الد�ستورية بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم د�ستورية قانون� ،أُثري
�أثناء النظر يف ق�ضية ،وذلك �إذا دفع �أحد الأطراف ب�أن القانون ،الذي �سيطبق يف النزاع ،مي�س باحلقوق
وباحلريات التي ي�ضمنها الد�ستور" .ولكن قانون ًا تنظيمي ًا هو الذي يحدد �شروط و�إجراءات ممار�سة هذا
احلق.
وعلى الرغم من �إن�شاء حمكمة د�ستورية (الف�صل  ،)129ف�إنّ حماية احلريات غري م�ضمونة من الناحية
امل�ؤ�س�ساتية� .إذ يتم تعيني ثلثي �أع�ضاء هذه املحكمة من قبل هيئات ال ينتخب �أع�ضائها باالقرتاع العام
وجمل�س
جمل�س النواب
املبا�شر .فامللك ُيعينّ �ستة من �أع�ضاء هذه املحكمة وينتخب ال�ست َة الباقني
ُ
ُ
امل�ست�شارينَ ،
املنتخب باالقرتاع غري املبا�شر .عالوة على ذلك ،يجري اختيار رئي�س املحكمة من بني
�أع�ضائها ويع ّينه امللك .وتلتئم املحكمة فقط ملراقبة د�ستورية عدد من القوانني واملرا�سيم ،وال متار�س
مهمة حماية الد�ستور.
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د�ستوري ينطوي على قوانني حت ّد من ممار�سة حريات ال تتنافى مع
عالوة على ذلك ،يواجهنا واق ٌع
ٌّ
ً
الد�ستور ،ف�ض ًال عن التعار�ض بني مبد�أ ال�شرعية ومبد�أ مقام امللك ،الذي قد ي�ش ّكل تهديدا حلقوق
املواطنني� .صحيح �أنّ امللك مبوجب الف�صل  42هو حامي "االختيار الدميقراطي ،وحقوق وحريات
املواطنني واملواطنات واجلماعات" �إ ّال �أنّ الف�صل  41مينح "�أمري امل�ؤمنني" �سلطة �ضمان احرتام الدين
الإ�سالمي� .أفلي�س بو�سع امللك تقييد احلقوق واحلريات باال�ستناد �إىل الف�صل 41؟
على الرغم من �أنّ الد�ستور ين�ص على �أنّ "القا�ضي م�س�ؤول عن حماية احلقوق واحلريات" و�أنّ ال�سلطة
الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية (الف�صل  107الفقرة الأوىل) ،ف�إن امللك هو
ال�ضامن ال�ستقالل الق�ضاء (الف�صل  107الفقرة  )2وهو َمن ير�أ�س املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،
وهو كذلك الرئي�س الفعلي لل�سلطة التنفيذية.
ثمة نقطة �أخرية هي مكانة االتفاقيات الدولية يف الد�ستور ،والتي ال تزال مبهم ًة .كما �أن �صياغة املقدّمة
أدخلت ت�شمل حماية
يف الد�ستور غام�ضة ويطرح م�ضمونها عدد ًا من امل�شاكل .فاملبادئ اجلديدة التي � ِ
التدابري املتعلقة بحقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين وتعزيزها "مع مراعاة الطابع الكوين لتلك
احلقوق ،وعدم قابليتها للتجزئة" .ولكن الإ�شارة �إىل �أنّ املعاهدات الدولية ت�سمو على الت�شريعات
الوطنية متخمة برطانة مبهمة جت ّردها من �أي فعالية قانونية .وبذلك ،فقد التزمت اململكة يف
الف�صل  19بـ"االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،وكل ذلك يف نطاق �أحكام الد�ستور
ين�ص بو�ضوح على �أولوية
وثوابت اململكة وقوانينها" .ومن املن�صف اال�ستنتاج ب�أنّ الد�ستور اجلديد ال ّ
املعاهدات الدولية على الت�شريعات املحلية .وهذا االلتبا�س ال ي�س ّهل عمل الق�ضاء ،فما من مادة وا�ضحة
تلزم الق�ضاة بدعم تطبيق القانون الدويل مبا يف ذلك حقوق الإن�سان.
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ثالثًا – تنظيم السلطات على المستوى
الوطني
أ) السلطة التنفيذية

يعرتف الد�ستور املغربي بال�سلطة امللكية ك�سلطة منف�صلة ،على عك�س الد�ستور الأردين الذي يعترب �سلطات
امللك يف الأردن جزء ًا من ال�سلطة التنفيذية� .إ ّال �أنّ قراء ًة دقيق ًة للد�ستور تك�شف �أنّ امللك يف املغرب هو
رئي�س ال�سلطة التنفيذية الفعلي.
 )1السلطات الملكية

�إن �أول �شكل من �أ�شكال ال�سلطة التي يحدّدها الد�ستور هي �سلطة "�أمري امل�ؤمنني" .ويعترب الف�صل 41
�أول ف�صل يع ّرف امل َلكية (الباب الثالث من الد�ستور) .فامللك هو �أو ًال "�أمري امل�ؤمنني" قبل �أن يكون "رئي�س
الدولة" .ويحدّد الف�صالن  41و 42وظائف امللك املتعددة بو�صفه "�أمري امل�ؤمنني" و"رئي�س الدولة" .فهو
ي�ضمن احرتام الإ�سالم والد�ستور وح�سن �سري امل�ؤ�س�سات واحرتام تعهدات املغرب الدولية .كما �أنه حامي
االختيار الدميقراطي وحقوق وحريات املواطنني واملواطنات واجلماعات .وهو ي�ضمن �أخري ًا ا�ستقالل
البالد ووحدة �أرا�ضيها .وتتكرر كل واحدة من هذه الوظائف وتظهر يف �أحكام �أخرى من الد�ستور .وللملك
خم�ص�صات مالية ملكية .كما ين�ص الف�صل  46على �أنّ "�شخ�ص امللك ال تنتهك حرمته ،وللملك واجب
التوقري واالحرتام" .وتتمتع مرا�سيم امللك باحل�صانة املطلقة.
وال يخ�ضع امللك مبوجب الد�ستور لأي م�ساءلة من �أي م�ؤ�س�سة .ورغم �أن امللك مل يعد "مقد�س ًا" مبوجب
الد�ستور اجلديد ،ف�إن الف�صل  46ين�ص على �أنّ "�شخ�ص امللك ال تنتهك حرمته" .وللملك �سلطة تعيني
رئي�س احلكومة (الف�صل  )47ووزراء احلكومة ،بينما يفرت�ض به رمزي ًا �أن يفعل ذلك بناء على اقرتاح
من رئي�س احلكومة .وللملك �أن يعفي وزراء احلكومة من مهامهم ،وبعد "ا�ست�شارة" رئي�س احلكومة
(الف�صل  .)47ومبوجب الف�صل  ،48ير�أ�س امللك اجتماعات املجل�س الوزاري ،وله �سلطة ح ّل الربملان
با�ستخدام مرا�سيم ت�سمى "الظهائر" (الف�صل  .)51وامللك هو "القائد الأعلى للقوات امل�سلحة"
(الف�صل  ،)53ويعني ال�سفراء (الف�صل  ،)55وهو �أمري امل�ؤمنني مبوجب الف�صل � ،41أعلى �سلطة دينية يف
البالد .وب�شكل عام ،مل َّ
يتخل امللك عن �أي من �صالحياته و�سيظل له حق نق�ض جميع القرارات الكربى.
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 )2حصانة الظهائر

كان امللك ميار�س �سلطاته بوا�سطة املرا�سيم مبوجب الد�ستور الأول ( .)1962منذ اليوم الأول من �شهر
يناير عام  ،1969ويف ظل حالة اال�ستثناء� ،أعطيت املرا�سيم امللكية ا�سم ًا جديد ًا يعرف بـ"الظهائر" .وهذه
العودة �إىل العرف التقليدي لي�ست جمرد �شكليات .فالظهائر هي جزء من القرارات امللكية التي تتخذ يف
جماالت متعددة متعلقة بالإدارة والت�شريعات و�آليات تنظيمية �أخرى .كما �أن القدرة على �إ�صدار الظهائر
هي تاريخي ًا خري مثال على �سلطات امللك املغربي الد�ستورية غري املحدودة .ويف �سياق �سيا�سي تاريخي ال
يتّ�صف �أ�سا�س ًا باملمار�سات الدميقراطية ،ف�إن �إ�صدار الظهائر ميثل جزء ًا ال يتجز�أ من الثقافة ال�سيا�سية،
حتى �أن الأحزاب ال�سيا�سية ال�سائدة ال تعرت�ض عليها .ولطاملا �ش ّكلت الظهائر �إحدى اخل�صائ�ص الرئي�سية
يف نظام املغرب ال�سيا�سي .ويختلف ا�ستخدام الظهري (مبعنى املر�سوم) يف املغرب عن �أ�شكال ال�سلطات
االجتهادية الأخرى التي قد توجد يف النظم غري الرئا�سية ،لأنه مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�سلطة امللك الدينية
ويكاد بالتايل يعتبرَ ن�ص ًا مقد�س ًا ال يتم الطعن فيه قط.
وعليه ،ف�إن �سلطة الظهري امللكية االجتهادية متثل �أحد �أهم م�صادر الت�شريع .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
القرارات امللكية املهمة ت�صاغ تلقائي ًا على �شكل ظهائر ،وهذا واقع قانوين ي�ضعها فوق القانون وفوق
الد�ستور .ويوقع �أمري امل�ؤمنني على الظهائر وتط َّبق الحق ًا بو�صفها قوانني .ومن �ش�أن االحتجاج بالطابع
الديني للظهائر �أن يجعلها مقد�سة ،فال يجوز بالتايل �إبطالها .ويجري اللجوء �إىل الظهائر بانتظام يف
معظم التعيينات امللكية ،وبذلك تبقى مبن�أى عن �أي مراقبة ق�ضائية.
وال يزال امللك ميار�س �سلطاته بو�ساطة الظهري يف الد�ستور احلايل .وهناك نوعان من الظهائر :تلك
التي ت�سمح للملك مبمار�سة �صالحياته الدينية (الف�صل  )41وتلك املرتبطة مبوقعه كرئي�س الدولة .لكن
وجود هذا التمييز ال يعني �أنّ هناك فرق ًا يف طبيعتهما .ومي ّيز الد�ستور �أي�ض ًا بني الظهائر التي يوقع عليها
رئي�س احلكومة بالعطف وتلك التي يوقع عليها امللك وحده .بتاريخ  18يونيو � ،1960أر�ست الغرفة الإدارية
للمجل�س الأعلى يف حكم الروندا� ( ،صفحة  )RACS adm. 157-30 ،136مبد�أ ح�صانة املرا�سيم
امللكية .وهذه املرا�سيم "غري قابلة للجدل وال عيب فيها" .ففي ق�ضية روندا ،واجهت الغرفة الإدارية
كقا�ض.
للمجل�س الأعلى طعن ًا ق�ضائي ًا لإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �ضد ظهري �أعلن ف�صل املدّعي من من�صبه ٍ
وا�ستنتجت الغرفة �أنّ الطعن يجب �أن ير َف�ض بناء على الأ�س�س التالية" :مبوجب بنود الف�صل الأ ّول من
ظهري� 27سبتمرب  1957الذي ُين�شئ املجل�س الأعلى ،للمجل�س �صالحية البت يف الدعاوى لإبطال �إ�ساءة
ا�ستعمال ال�سلطة �ضد قرارات تتخذها ال�سلطات الإدارية .ومن املتوقع �أنّ الدعوى التي رفعها ال�سيد روندا
موجهة �ضد قرار �صادر عن ال�سلطة الإدارية بل �ضد مر�سوم �صادر عن جهة �سيادية ،ولأنه اتّخذ
لي�ست ّ
خمت�ص للف�صل يف الدعوى املذكورة".
�شكل ظهري ،ف�إنّ املجل�س الأعلى غري
ّ
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كما �أعاد املجل�س الأعلى ت�أكيد عدم اخت�صا�صه يف الف�صل يف قانونية مر�سوم �إداري بعينه ي�صدره امللك
على �شكل ظهري يف ق�ضية بن�سودة ( 15يوليو � ،1965-1961 ،RACS adm 1963صفحة  )173ورزقي
تيجاين ( 15يوليو  ،1963املرجع نف�سه� ،صفحة  .)177وقد �أعفي القا�ضيان البديالن من مهامهما
الق�ضائية .لقد اقت�صر املجل�س الأعلى يف هذه الق�ضايا الثالث بب�ساطة على التف�سري املق ِّيد للظهري
ال�صادر بتاريخ � 27سبتمرب  ،1957ما �أر�سى �سابق ًة للمجل�س الأعلى تق�ضي بعدم االخت�صا�ص .ويف ق�ضية
�أخرى تعرف بـ"امللكية الزراعية ملزرعة عبد العزيز" والتي جاءت �ضمن حالة اال�ستثناء� ،أ�شارت املحكمة
�إىل ظهري  1957لت�سند قرارها بعدم االخت�صا�ص على املادتني  19و ،83اللتني تن�صان على �أنّ "الأحكام
ت�صدر وتنفَّذ با�سم امللك" والد�ستور .يف هذا احلكم بالتحديد ،ابتكر املجل�س الأعلى مبد�أ الإمامة ،الذي
من �ش�أنه منع املحكمة من الف�صل مبرا�سيم ملكية ،م�ضيف ًا ب�أنّ هذه الأحكام ممكنة فقط �إذا كانت جزء ًا
من ا�ستئناف غري ر�سمي.
ُ )3خطب الملك

يوجه امللك خطاباته �إىل الأمة والربملان .وهي تُـتلى �أمام كال املجل�سني ،وال ميكن �أن يخ�ضع م�ضمونها
ّ
يوجه خطاب ًا �إىل الأمة عندما يريد تطبيق �أحكام حاالت
لأي نقا�ش (الف�صل  .)52وميكن للملك �أي�ض ًا �أن ّ
الطوارئ (الف�صل � ،)59أو من �أجل ح ّل الربملان �أو �أي من املجل�سني (الف�صل � ،)96أو من �أجل �إعالن
يوجه خطاب ًا لكال املجل�سني
احلرب بعد �إبالغ الربملان .وكجزء من الإجراءات الت�شريعية ،ميكن للملك �أن ّ
لتنفيذ قراءة جديدة لأي م�شروع �أو مقرتح قانون (الف�صل  .)95ويذكر �أن الد�ستور مل ُي ِ�شر �إىل �ضرورة
�أن يلقي امللك خطبة ملكية لتعديل الد�ستور �أو لطرح تعديل مقرتح على اال�ستفتاء العام ،لكن ذلك ما
يحدث كممار�سة مقبولة.
�أ�صبحت ُخطب امللك على مر ال�سنني املرجع الأ�سا�سي للأحزاب ال�سيا�سية وغالب ًا ما ت�ستخدَ م كمبادئ
توجيهية للحكومة والأحزاب ال�سيا�سية .واخلطابات هي املحرك لكل تغيري ،واخلارطة التي ت�سري على
هديها جميع الإجراءات ،واملركز الذي تُبنى حوله �سيا�سة الإجماع .ويرجع معظم الزعماء ال�سيا�سيني
�إليها ،وال ميكن ل ٍّأي كان االعرتا�ض على حمتواها الأ�سا�سي .ولهذا �أ�سا�س د�ستوري �صيغ يف الف�صل  28من
ين�ص على �أنّ "للملك �أن يخاطب الأمة والربملان .ويتلى خطابه �أمام كال املجل�سني،
د�ستور  ،1996الذي ّ
وال ميكن �أن يكون م�ضمونه مو�ضوع �أي نقا�ش" .وهذا الأ�سا�س الد�ستوري الذي ا�ستند �إليه حظر مناق�شة
خطابات امللك هو الآن بعينه جزء من الف�صل  52من د�ستور .2011
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ب) صالحيات الملك فيما يتعلق بالحكومة
 )1تعيين رئيس الحكومة

يعينّ امللك رئي�س احلكومة و�أع�ضاءها الآخرين بنا ًء على اقرتاح من رئي�س احلكومة .ويعد تعيني رئي�س
احلكومة �إحدى �صالحيات امللك الد�ستورية ،لأن ذلك يفرت�ض �أن يكون اختيار ًا �شخ�صي ًا من قبل احلزب
الذي فاز يف االنتخابات واحتل املرتبة الأوىل .وهذا التف�سري يقت�ضي �أنّ رئي�س الدولة مرغم على اختيار
زعيم احلزب الذي فاز يف االنتخابات .وجتدر الإ�شارة من جهة �أخرى �إىل �أنّ امللك حممد ال�ساد�س قد
عني رئي�س ًا للحكومة خالل االنتخابات الربملانية الأخرية عبد الإله بن كريان� ،أمني عام حزب العدالة
والتنمية الذي فاز بالأغلبية يف االنتخابات يف  25نوفمرب  .2011ويعني امللك رئي�س احلكومة بوا�سطة
ظهري يوقع عليه مبفرده (تن�ص الفقرة الأوىل من الف�صل  47على �أنّ ال �سلطة �أخرى توقع بالعطف على
التعيني) .بينما يف �إ�سبانيا ،يوقع رئي�س الكونغر�س بالعطف على تعيني امللك لرئي�س احلكومة .وال يفر�ض
الف�صل � 47أي موعد لذلك .ويتوقف على امللك اتخاذ القرار ب�ش�أن ما يرت�أيه الأن�سب .ويت�صرف امللك
عاد ًة من دون مهلة زمنية حمددة .وي�ؤدي رئي�س احلكومة بعد تعيينه الق�سم �أمام امللك ،وهو ما ال ين�ص
الد�ستور عليه� .إنّ تعيني امللك لرئي�س احلكومة يكفي ملنحه كامل م�س�ؤولية املن�صب ،وهو لي�س خا�ضع ًا
�صراحة لت�صويت الربملان.
يف �إ�سبانيا ،يقرتح امللك مر�شح ًا لرئا�سة احلكومة (من خالل رئي�س الكونغر�س) بالت�شاور مع ممثلني
ت�سميهم الكتل ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان .ويطرح املر�شح املقرتح على الكونغر�س الربنامج ال�سيا�سي
للحكومة التي ينوي ت�شكيلها ويطلب ثقة املجل�س .ف�إذا منح جمل�س النواب موافقته للمر�شح ب�أغلبية
�أع�ضائه املطلقة ،ميكن للملك
عندئذ �أن يعينه رئي�س ًا للحكومة .و�أما �إذا مل يح�صل على هذه الأغلبية ،ف�إنّ
ٍ
االقرتاح عينه يخ�ضع �إىل ت�صويت جديد بعد � 48ساعة من الأول ،ويعتبرَ �أ ّنه ح�صل على الثقة �إذا منحته
�إياها �أغلبية ب�سيطة .و�إذا مل تمُ َنح الثقة للمر�شح بعد هذا الت�صويت ،يجري طرح مقرتحات متتالية.
�أما �إذا مل ينل �أي مر�شح ثقة الكونغر�س يف غ�ضون �شهرين من الت�صويت الأول على �شغل املن�صب ،يقوم
امللك ،وبالتوقيع عطف ًا من رئي�س الكونغر�س ،بح ّل كال املجل�سني ويدعو �إىل انتخابات جديدة .ولكن يف
املغرب ،ومبا �أنّ احلكومة يجب �أن "تفو�ض" من قبل الربملان الذي تنبثق عنه ،فمن ال�ضروري �أن توافق
الأغلبية الربملانية على رئي�س احلكومة .وبعد تعيني �أع�ضاء احلكومة الآخرين ،على رئي�س احلكومة �أن
ميثل �أمام الربملان (بكال جمل�سيه) ليوافق جمل�س النواب على برناجمه .ويعطي املجل�س ثقته بالأغلبية
املطلقة من �أ�صوات �أع�ضائه ل�صالح برنامج احلكومة ،وال ميكنها �سحبه �إ ّال �إذا مل يح�صل الربنامج على
الثقة (الف�صل .)88
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 )2استقالة رئيس الحكومة

ترتبط ا�ستقالة رئي�س احلكومة بحالة عدم منح الثقة للربنامج ال�سيا�سي للحكومة (الف�صل � )88أو
ت�صريح يديل به يف مو�ضوع ال�سيا�سة العامة� ،أو ب�ش�أن ن�ص يطلب املوافقة عليه (الف�صل � )103أو اعتماد
ُملتَم�س للرقابة (الف�صل  .)105وميكن لال�ستقالة �أن تكون طوعية �أي�ض ًا ولكن هذا ال يعني �أنها نابعة عن
رغبة �شخ�صية .وال ميكن ت�شكيل حكومة جديدة �إال يف حال ا�ستقالة احلكومة ال�سابقة (ي�شكلها رئي�س
احلكومة نف�سه �أحيان ًا) .وبغ�ض النظر عن �أهميتها ،ف�إنّ التغيريات �أو التبديالت التي حتدث من دون
ا�ستقالة رئي�س احلكومة هي بب�ساطة جزء تعديالت حكومية .وحتى عندما تكون اال�ستقالة ق�سرية ،فللملك
وحده �أن يعفي احلكومة من مهامها مبوجب الفقرة  6من الف�صل  .47وطاملا مل يفعل ذلك (مبوجب ظهري،
من دون التوقيع عطف ًا) تظل احلكومة على ر�أ�س عملها .و�إذا قدّم رئي�س احلكومة ا�ستقالته ،تقت�صر
مهمة احلكومة على ت�صريف ال�ش�ؤون االعتيادية للدولة (ت�صريف الأعمال) .ويبدو �أنّ مفهوم ًا غام�ض ًا
جد ًا �أ�ضافه الد�ستور اجلديد ي�ستبعد �إمكانية اتخاذ مبادرات خا�صة غري تلك التي تقت�ضيها الظروف
مو�ضوعي ًا .لذا ،ظل بو�سع رئي�س احلكومة عبا�س الفا�سي ،على الرغم من ا�ستقالته يف  28دي�سمرب ،2011
املوافقة على م�سودة مر�سوم ب�ش�أن تخ�صي�ص الأموال من �أجل ت�أدية اخلدمات العامة واملهام الأخرى.
ولكن هذا املفهوم لت�صريف الأعمال ال ينطبق على كافة املهام املتنفيذية ،فذلك ال يحول دون تعيني امللك
لأ�شخا�ص يف منا�صب تتطلب عاد ًة اقرتاح ًا من رئي�س احلكومة (ال�سفراء مث ًال) �أو تقع �ضمن �صالحياته
(عمداء اجلامعات مث ًال).
ن�ص
�أمـَّا اال�ستقالة الطوعية ،فقد تكون نابعة عن �إرادة ذاتية �أو تنفيذ ًا لأمر مفرو�ض .فلي�س يف املغرب ٌّ
يجرب رئي�س احلكومة على اال�ستقالة يف �أعقاب االنتخابات الربملانية كما هي احلال يف �إ�سبانيا ،وحتى
الآن ال يوجد �أي رئي�س للوزراء ا�ستقال طوع ًا يف تاريخ املغرب .ويف احلاالت الأخرى تكون اال�ستقالة بطلب
من امللك.
 )3أعضاء الحكومة اآلخرون

يجري تعيني الوزراء الآخرين بحدود معينة عرب "قرار م�شرتك" بني امللك ورئي�س احلكومة ،ولكن هذا ال
يعني �أنّ رئي�س احلكومة يقدم للملك الئحة ب�أ�سماء الوزراء لي�صادق عليها تلقائي ًا .و�أثناء ت�شكيل احلكومة
احلالية م�ؤخر ًا ،تناقلت ال�صحف املغربية خرب اعرتا�ض الق�صر على عدد من املر�شحني املقرتحني من
رئي�س احلكومة اجلديد .وتعود �سلطة �إعفاء وزير �أو عدة وزراء من احلكومة من منا�صبهم �إىل امللك
ورئي�س احلكومة.
و�أمـَّـا ما يتعلق بالتعيينات ،ف�إنّ امللك يعينّ �أع�ضاء احلكومة بنا ًء على اقرتاح من رئي�س احلكومة .وال يحدد
الد�ستور عدد وزارات احلكومة وال املعايري التي تتطلب ا�ستحداث حقيبة وزارية جديدة .وباملقارنة مع
28

درا�سة نقد ّية للد�ستور املغربي للعام 2011

د�ساتري �أخرى ،ف�إنّ الد�ستور البلجيكي هو من الد�ساتري القليلة التي ّ
تنظم تركيبة احلكومة بدقة .فهو
ين�ص على �أن احلكومة تتكون من  15وزارة كحد �أق�صى ،با�ستثناء وزراء الدولة ،وي�شرتط التكاف�ؤ اللغوي
بني الوزراء ،با�ستثناء رئي�س الوزراء .ويف بريطانيا ،حدّد قانون رواتب الوزراء لعام  1975ثالثني وزير ًا
كحد �أق�صى ميكن �صرف رواتب لهم .ويحدّد �أي�ض ًا عدد وزراء الدولة بـ 50وعدد وكالء الوزارة بـ.83
ملزمني ب�أعداد �أو مذاهب �أو هيكليات معينة .وقد احتفظ
ولكن امللك ورئي�س احلكومة يف املغرب لي�سا َ
امللك عند ت�شكيل احلكومة الأخرية بحق تعيني الوزراء على ر�أ�س بع�ض امل�ؤ�س�سات والوزارات (وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ووزارة الدفاع الوطني ،ووزارة الزراعة) .وما زالت الدوائر وامل�ؤ�س�سات
اال�سرتاتيجية اقت�صادي ًا حتت هيمنة الق�صر �إىل ح ّد كبري.
مل يكن عدد �أع�ضاء احلكومة ثابت ًا طيلة تاريخ املغرب الد�ستوري (العدد احلايل هو  .)31ويحدد الظهري
املتعلق بالتعيينات ن�سق ًا بروتوكولي ًا بني الوزراء املت�ساوين قانون ًا .ولكن مبد�أ الزمالة يجب �أ ّال يخفي
واقع وجود هرمية معينة بني الوزراء .والتمييز املوجود يف الد�ستور بني الوزراء ووزراء الدولة و�أع�ضاء
احلكومة يعني �أنّ ع�ضو احلكومة ال ميكن �أن يكون وزير ًا ،على الأقل من جهة اللقب .وعملي ًا ،هناك �أي�ض ًا
معاونو وزراء قد يكون من�صبهم ،ح�سب احلالة� ،أقرب �إىل من�صب وزير الدولة مما هو �إىل من�صب وزير
"بكامل ال�صالحيات" .ولقب "وزير دولة" (هناك واحد فقط يف احلكومة احلالية) لقب فخري �أ�سا�س ًا
ويقرتن بح�ضور �شكلي .وبذلك ،يعني معاوين الوزراء �إىل جانب �إما رئي�س احلكومة �أو الوزير .ويتبع وزير
عندئذ تعترب الدائرة "م�ستقلة".
الدولة وزير ًا ما� ،إ ّال �إذا ُعينّ على ر�أ�س دائرة وزارية مبوازنة خا�صة بها،
ٍ
ومبوجب الف�صل  ،48ف�إن وزراء الدولة لي�سوا �أع�ضاء يف جمل�س الوزراء .كما �أن هيكلية احلكومة لي�ست
ثابتة وغالب ًا ما تتغري �أ�سماء الوزارات.
 )4اإلستقالة أو اإلقالة

نظري ًا ،ميكن لأي ع�ضو من احلكومة �أن ي�ستقيل ،فهذا قرار يعود �إليه �شخ�صي ًا .وميكن رف�ض قراره �إذا
�شاءت ال�سلطات الأخرى ذلك .وحرية اال�ستقالة من الناحية النظرية �أي�ض ًا هي نتيجة طبيعية ملبد�أ الت�ضامن
احلكومي :فالوزير الذي ي�شعر ب�أنه عاجز عن ت�أييد قرار ما ميكنه �أن يغادر احلكومة .ولكنه ما دام يف
من�صبه ،فعليه �أن يظهر ت�ضامنه مع اخلطوات التي يتخذها زمال�ؤه ،و�إن مل يكونوا من خطه ال�سيا�سي.
ومن الناحية العمليةُ ،ينظر �إىل اال�ستقالة بو�صفها ت�صرف ًا فظ ًا (�أو مترد ًا) جتاه امللك ،وحاالت اال�ستقالة
الوحيدة املعروفة هي التي كانت جزء ًا مما يع َرف بـ"اال�ستقاالت املد ّبرة" التي حتظى مبوافقة امللك.
�أما الإقالة ،فب�إمكان امللك وبعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة �أن يعفي ع�ضو ًا �أو �أكرث من احلكومة من مهامه.
ويخول هذا احلق امللك ب�أن يتدخل يف ت�شكيل احلكومة .وب�إمكان رئي�س احلكومة �أي�ض ًا �أن يطلب من امللك
�إنهاء تعيني ع�ضو �أو �أكرث من احلكومة �إما مببادرة منه �أو ج َّراء ا�ستقالة فردية �أو جماعية.
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 )5التعيين في المناصب العسكرية

كان اجلي�ش ،خالل حكم احل�سن الثاين� ،أداة �أ�سا�سية للإكراه وتعزيز ال�شرعية امللكية .وملا كان ينظر �إىل
اجلي�ش تاريخي ًا بو�صفه م�ؤ�س�سة بعيدة عن ال�سيا�سة منذ ن�ش�أته ،مل يكن ثمة قلق كبري ب�ش�أن طرائق ت�أثريه
املبا�شر �أو غري املبا�شر يف ال�سيا�سة ،مبعنى �أنّ اململكة كانت ت�ستخدمه لتطويع القوى ال�سيا�سية الأخرى،
مبا فيها الأحزاب والنقابات� .صحيح �أن اجلي�ش لطاملا اعترب و ُقدِّ م على �أنه م�ؤ�س�سة غري �سيا�سية يف
امل�شهد املغربي� ،إ ّال �أنّ ذلك ال يعني بال�ضرورة �أنه بال ت�أثري على ال�سيا�سة والنتائج ال�سيا�سية يف البالد.
فقد مت ّكن اجلي�ش املغربي من �صياغة امل�شهد ال�سيا�سي طيلة تاريخه ،و�سيظل كذلك �إىل �أمد بعيد.
وينفرد امللك حالي ًا بتعيني الع�سكريني يف املنا�صب الع�سكرية ،ب�صفته القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
امللكية .وجاء �إلغاء وزارة الدفاع يف عام ( 1972مبقت�ضى ظهري �صدر بتاريخ � 19أغ�سط�س  )1972لي�شكل
مدخ ًال لنقل �صالحيات وزير الدفاع الوطني �إىل امللك .وبذلك يغدو من حق امللك اتخاذ �أي قرار �ضروري
لتنظيم هذه امل�ؤ�س�سة وت�سيري عملها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تُعر�ض كل الن�صو�ص التمهيدية املتع ّلقة بال�ش�ؤون
الع�سكرية على املجل�س الوزاري الذي ير�أ�سه امللك (الف�صل  .)48ويجوز تفوي�ض حق التعيني يف الوظائف
الع�سكرية (الف�صل  .)53وقد �أر�ست الد�ساتري ال�سابقة هذا احلق ،وال تخ�ضع ممار�سته لأي قيود .ولكن
الد�ستور ال يحدّد َملن يجوز تفوي�ض حق التعيني يف الوظائف الع�سكرية ويف �أي ظروف .وبالتايل ،يعود
للملك التكهن باحلدود التي ينوي التخلي �ضمنها عن تلك ال�سلطة.
وعليه ،ال يزال امللك يحتكر ح�صر ًا كل التعيينات الع�سكرية بو�صفه القائد العام للقوات امل�سلحة امللكية
ورئي�س �أركانها ،على الرغم من تفوي�ضه بع�ض �سلطاته لرئي�س الوزراء .وير�أ�س امللك �أي�ض ًا املجل�س
الأعلى للأمن ،الذي �أن�شئ لإدارة ال�ش�ؤون الأمنية الداخلية واخلارجية ،يف �سبيل �إحكام �سيطرته على
الأجهزة الأمنية للدولة .ويتكون هذا املجل�س من �أع�ضاء من ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
يف احلكومة .ويحتفظ امللك �أي�ض ًا ب�سلطة �إعالن حالة اال�ستثناء.17
 )6رئاسة المجلس الوزاري

ثمة متييز يف املغرب بني ما ي�س ّمى "جمل�س الوزراء" و"جمل�س احلكومة" ،فعندما جتتمع احلكومة برئا�سة
رئي�س احلكومة ،ف�إنه ُيـ�شار �إليها بـ"املجل�س احلكومي"� ،أما املجل�س الوزاري فيلتئم برئا�سة امللك ،وينعقد
مببادرة من امللك �أو بطلب من رئي�س احلكومة .ولكن رئي�س احلكومة ال ميكنه �أن يح ّل مكان امللك �إ ّال
�إذا ّمت الأمر بالتفوي�ض وا�ستناد ًا �إىل جدول �أعمال حمدّد .ويت�أ ّلف املجل�س الوزاري من رئي�س احلكومة
والوزراء .ومبوجب الد�ستور اجلديد ،ال ي�شارك وزير الدولة من حيث املبد�أ يف املجل�س الوزاري .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أنّ �أي �شخ�ص مفيد بر�أي امللك (م�ست�شاري امللك �أو غريهم) ميكنه عملي ًا ح�ضور اجتماعات
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املجل�س الوزاري .وال يتم الت�صويت يف املجل�س الوزاري لأنّ امللك ير�أ�سه وال يجوز فر�ض �أي �أ�صوات عليه.
وال�سرية يف املجل�س الوزاري تعترب �ضرورية وي�صدر عموم ًا بيان ر�سمي بعد انتهاء االجتماع.
ويت�ضح من ممار�سة رئا�سة املجل�س الوزاري �أنّ امللك هو من يحدد جدول الأعمال ،الذي يعدّه الأمني العام
للحكومة امل�س�ؤول عن تنظيم االجتماعات لأمانة احلكومة العامة ،واملجل�س الوزاري ،واملجل�س احلكومي
(املجل�س يف الظهري ال�صادر بتاريخ  10دي�سمرب  .)1955وعلى النقي�ض من جمل�سي الوزراء يف فرن�سا
يتوجب عليهما عقد اجتماعات �أ�سبوعية ،ف�إن الد�ستور املغربي ال يفر�ض وجوب عقد
و�إ�سبانيا حيث ّ
اجتماعات� .إن عدم اجتماع املجل�س الوزاري بانتظام ي�ؤ ّكد على خ�ضوع احلكومة للملك� .إ ًال �أن املجل�س
الوزاري م�س�ؤول عن م�سائل �أ�سا�سية تتع ّلق بـ"التوجهات اال�سرتاتيجية والتحكيم" .فهو يناق�ش التوجهات
اال�سرتاتيجية ل�سيا�سة الدولة ،واملبادئ العامة مل�شروع قانون املالية ،وم�سودّة القانون الإطاري ،وم�شروع
مراجعة الد�ستور ،وم�شاريع القوانني التنظيمية ،وم�شروع قانون العفو العام ،وم�شاريع الن�صو�ص املتعلقة
باملجال الع�سكري (�إعالن احلرب و�إعالن الأحكام العرفية) ،وم�شروع مر�سوم ح ّل جمل�س النواب،
والتعيينات يف وظائف ا�سرتاتيجية معينة يقرتحها رئي�س احلكومة �أو الوزير املعني .ويتج ّلى نفوذ امللك
املطلق �أكرث �أي�ض ًا من خالل تر�ؤُ ِّ�سـه عدد ًا من املجال�س الأخرى التي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر:
املجل�س الأمني ،وجمل�س الق�ضاة ،واملجل�س الأعلى للعلماء.
 )7السلطات الملكية أثناء األزمات

يحظى امللك املغربي ب�سلطة �إعالن حالة الطوارئ دون موافقة املجل�س الت�شريعي ،على خالف �إ�سبانيا ،التي
متنح احلكومة �سلطة �إعالن حالة الطوارئ بعد موافقة الربملان (الف�صل  116من الد�ستور الإ�سباين).
وت�شمل ال�سلطة امللكية يف الأزمات جميع احلقوق والرتتيبات ،املختلفة بطبيعتها ونطاقها ،التي مينحها
الد�ستور للملك للتعامل مع الظروف اال�ستثنائية .و�سنتناول هنا نوعني من �سلطات الطوارئ ،هما :حالة
احل�صار ،وحالة اال�ستثناء.
 )8حالة الحصار

لعل �أول مثال على قانون ينظم الأزمات �أزمة برز يف املغرب كان "حالة احل�صار" التي ُط ّبقت �أو ًال يف
ظل احلماية الفرن�سية ثم دخلت الد�ستور يف عام  .1962ومل تطبق حالة احل�صار قط بعد اال�ستقالل،
ولكن امللك احل�سن الثاين ملّح �إليها �أثناء حرب اخلليج .ومبوجب الف�صل  74من الد�ستور احلايل" ،ميكن
الإعالن ملدة ثالثني يوم ًا عن حالة احل�صار ،مبقت�ضى ظهري يوقعه بالعطف رئي�س احلكومة" .ويجري
تداول �إعالن حالة احل�صار يف املجل�س الوزاري (الف�صل  .)49كما ال يتدخل الربملان لإجازة �إعالن حالة
احل�صار ولكنه يتدخل فقط لتمديد مدة الثالثني يوم ًا املذكورة.
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 )9حالة االستثناء

بعد وفاة امللك حممد اخلام�س يف عام  ،1961اعتلى امللك احل�سن الثاين �سدة العر�ش ،و�سعى �إىل
تر�سيخ �شرعيته من خالل اال�ستفتاء على د�ستور جديد ولكن �سلطاته بقيت مر ّكزة .ور ّد ًا على املعار�ضة
ال�سيا�سية يف �أواخر �ستينيات القرن الع�شرين ،وعلى �إثر حماولتي انقالب ع�سكري متتاليتني فا�شلتني،
�أعلن احل�سن الثاين "حالة ا�ستثناء" دامت من عام � 1965إىل  .1970وما زال د�ستور  2011ي�سمح برت ّكز
ال�سلطة بيد امللك عندما تتوفر ال�شروط املحدّدة مبوجب الف�صل �( 59أي �إذا كانت حوزة الرتاب الوطني
مهددة� ،أو وقع من الأحداث ما يعرقل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات الد�ستورية) .وباملقارنة مع املادة 16
من الد�ستور الفرن�سي 18،ف�إنّ تعريف "الظروف اال�ستثنائية" الوارد يف الف�صل  59من الد�ستور املغربي
احلايل عام جد ًا .فاملادة  16من الد�ستور الفرن�سي تن�ص على احتمال وقوع خطر ج�سيم و"مبا�شر"
يثقل كاهل البالد ويرتافق مع مقاطعة "ال�سري الطبيعي للم�ؤ�س�سات الد�ستورية العامة" .ويف املقابل ،ف�إن
الف�صل  59من الد�ستور املغربي �أقل دق ًة بكثري ،حيث يط َّبق "�إذا كانت حوزة الرتاب الوطني مهددة� ،أو
وقع من الأحداث ما يعرقل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات الد�ستورية" .وبذلك ت�شرتط املادة  16من الد�ستور
الفرن�سي وجود �شرطني :التهديد وعواقبه على �سري احلكومة ،بينما ي�شرتط الف�صل  59من الد�ستور
املغربي وقوع �أحدهما .ف�ض ًال على ذلك ،ال ي�صف ن�ص الد�ستور املغربي التهديد ب�أنه مبا�شر �أو و�شيك
الوقوع .و�أخري ًا ي�شري الف�صل � 59إىل �أحداث تعرقل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات و�إن كانت ال تقاطعها.
ويرتافق غمو�ض التعريف مع كون امللك يف نهاية املطاف هو َمن يرت�أي وجود الظروف اال�ستثنائية.
وعلى غرار رئي�س اجلمهورية الفرن�سيةُ ،يط َلب من امللك قبل اللجوء �إىل املادة � 59أن يحرتم قواعد معينة
ال حت ّد �سلطته بال�ضرورة :حيث يجب �أن ي�ست�شري رئي�س احلكومة ورئي�سي املجل�سني ورئي�س املحكمة
ويوجه خطاب ًا �إىل الأمة بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار ظهري .وت�سرتعي هذه ال�شروط ال�سطحية
الد�ستورية ّ
مالحظتني� :أو ًال ،لي�س هناك �أية قواعد وا�ضحة حتدد كيف تتم ا�ست�شارة رئي�س احلكومة .ثاني ًا ،ال ي�ست�شري
ني من قبل امللك� .إ�ضاف ًة �إىل
امللك املحكمة الد�ستورية بكاملها (كم�ؤ�س�سة) بل رئي�سها فح�سب وهو مع ٌ
ذلك ،ال يذكر الد�ستور طبيعة هذه اال�ست�شارة �أو ما قيمة ر�أي الرئي�س� .أهو ر�أي منطقي حتى ُي َ
ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية �أم �أنه جمرد ر�أي �سري؟
19

كما �أن التدابري التي ُخ ّول امللك باتّخاذها مبوجب حالة اال�ستثناء غري حمدّدة وغري حمدودة ،وامللك
وحده يق ّرر طبيعتها ومداها .وي�صف الف�صل  59الهدف من هذه التدابري وي�شري �إىل �أنها تلك التي
"يفر�ضها الدفاع عن الوحدة الرتابية ،ويقت�ضيها الرجوع ،يف �أقرب الآجال� ،إىل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات
الد�ستورية" .ولكن بعك�س املادة  16من الد�ستور الفرن�سي ،ف�إنه ال يفر�ض ا�ست�شارة املجل�س الد�ستوري
ب�ش�أن التدابري املقررة.
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ولعل الفكرة اجلديدة الوحيدة هي بقاء احلريات واحلقوق الأ�سا�سية م�ضمونة (الف�صل  59الفقرة ،)3
ويت�س ّبب هذا مب�شكلة �أخرى وهي �أنّ ال�ضامن الوحيد للحريات يف الد�ستور هو امللك وهو َمن ترت ّكز ال�سلطة
كلها بني يديه مبوجب الف�صل .59
وعلى غرار د�ستور  ،1996ميكن للملك �أن يح ّل الربملان يف حالة اال�ستثناء مبوجب الد�ستور اجلديد .ولكن
ال�ضمانات املعطاة للربملان غري كافية لأنه �إذا مل ُيح ّل الربملان فهو ال يجتمع مبلء �إرادته .كما �أن اجتماع
الربملان يف حالة اال�ستثناء هو �إلزامي وال يخ�ضع (كما هو الأمر عاد ًة) �إىل طلب من رئي�س احلكومة �أو
ثلث �أع�ضاء جمل�س النواب �أو غالبية �أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين كما هي احلال يف اجلل�سات اال�ستثنائية.
عالو ًة على ذلك ،ال يت�ضح دور الربملان يف معر�ض تطبيق الف�صل  :59هل ي�ش ّرع الربملان ب�شكل طبيعي؟
وهل ميكنه �أن يكون رقيب ًا على احلكومة؟
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رابعًا  -تنظيم السلطات على المستوى
المحلي
موحدة" مبعنى �أنها دولة ذات نظام حكم مركزي" .التنظيم الرتابي
تع ّرف املقدّمة اململكة بو�صفها "دولة ّ
للمملكة تنظيم ال مركزي ،يقوم على اجلهوية املتقدمة" .يحدّد الد�ستور �إطار الالمركزية واجلهوية
املتقدمة ولكنه يعتمد على قانون تنظيمي لت�أمني ال�شروط الأ�سا�سية (�شروط الإدارة الدميقراطية لأعمال
اجلهات ،عدد املجال�س� ،شروط الأهلية ،النظام االنتخابي� ،شروط تطبيق املداوالت والقرارات التي
يتّخذها ر�ؤ�ساء املجال�س ،ال�سلطات امل�شرتكة وال�سلطات املنقولة ،والتدابري املالية اجلهوية وغريها من
اجلماعات اجلهوية).
20

وعلى م�ستوى امل�ؤ�س�ساتُ ،يق�سم املغرب اليوم �إىل ثالثة م�ستويات :امل�ستوى اجلهوي :يتكون من اجلهة
التي ير�أ�سها الوايل (احلاكم اجلهوي) واملجل�س التمثيلي اجلهوي .وكل جهة من هذه اجلهات هي مبثابة
حكومة حملية .ويف الد�ستور اجلديد ،يجب انتخاب املجال�س التمثيلية اجلهوية بوا�سطة االقرتاع العام
املبا�شر ،وهو ما مل يرد يف د�ستور  .1996ويت�ألف امل�ستوى الثاين من العماالت والأقاليم .ويت�ألف امل�ستوى
الثالث من اجلماعات القروية واحل�ضرية الثالث.
ولي�س هناك عالقة هرمية بني امل�ستويات الرتابية الثالثة ،حيث ال متار�س �أي جماعة ترابية و�صايتها على
جماعة �أخرى .ولكن املجل�س اجلهوي ي�ؤدّي دور ًا بارز ًا يف �إعداد وتتبع برامج التنمية اجلهوية ،والت�صاميم
اجلهوية لإعداد الرتاب (الف�صل  ،143الفقرة  .)3وكل جهة ترابية مز ّودة بهيئة منتخ َبة (جلان املجال�س
�أو العماالت �أو الأقاليم ،املجل�س اجلهوي) وتخ�ضع لإ�شراف موظف مي ّثل �سلطة الدولة وال�سلطة التنفيذية.
ووال للجهة.
ويعني هناك قائد للجماعة القروية ،وبا�شا للجماعة احل�ضرية ،وعامل للإقليم �أو العمالةٍ ،
ويعترب الوالة والعمال ال�سلطة التنفيذية للجماعات الرتابية ولديهم �سلطات مفو�ضة من الوزارات املختلفة،
مبا فيها وزارة الداخلية كجزء من الالمركزية امل�سماة هناك (الالمتركز) .
ويخ�ضع امل�ستويان العمايل والإقليمي �إىل رقابة م�شدّدة من الدولة و�سيكون من امل�ض ّلل التحدث عن
الالمركزية احلقيقية وحتى لو كان لديهما جلان منتخ َبة .ف�سلطاتهما حمدودة وا�ستقاللهما املايل �شبه
معدوم (مقارن ًة باملجال�س اجلماعية) .وامل�ستويان العمايل والإقليمي �أ�شبه ببديلني عن الن�شاط الإداري
للدولة املركزية وو�سيلتني لل�سيطرة الرتابية على ال�سكان.
وللجماعات الرتابية اخت�صا�صات ذاتية واخت�صا�صات م�شرتكة مع الدولة واخت�صا�صات منقولة �إليها من
الدولة (الف�صل  .)140وتتمتع اجلماعات الرتابية ب�سلطة تنظيمية ملمار�سة �صالحياتها (الف�صل 140
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الفقرة  )2وتغطي الدولة مواردها املالية .ولكن اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى ال متلك �سلطات
تنفيذية كما هي احلال يف اجلهات الإ�سبانية والإيطالية.
ولعل �أهم �سلطات البلديات املحلية ،خ�صو�ص ًا اجلماعات ،ترتبط بال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية.
واملجل�س اجلماعي خم ّول ب�سلطة حتديد خطة التنمية االجتماعية واالقت�صادية مبا ين�سجم مع التوجهات
العامة والأهداف املحدّدة يف املخطط الوطني .ولكن هذه ال�سلطات يجب �أن تكون �ضمن التوجهات
العامة املو�ضوعة مبوجب املخطط الوطني .وللجماعة �أي�ض ًا �سلطة يف ال�ش�ؤون املالية وال�ضرائبية
والأمالك اجلماعية� :إذ ميكنها مراجعة املوازنة واحل�سابات الإدارية والت�صويت عليها ،وفتح احل�سابات
واالعتمادات اجلديدة ،وحتديد ن�سب ال�ضرائب واحلقوق والر�سوم املختلفة ،و�إمكانية اقرتا�ض املال وتلقي
الهبات وتدبري �ش�ؤون الأمالك اجلماعية واملحافظة عليها و�صيانتها .ويحق لها كذلك اتّخاذ �أي �إجراء
للتعاون �أو الت�ضامن �أو ال�شراكة من �ش�أنه �أن يعزز التنمية فيها.
ويتمتع رئي�س املجل�س ب�سلطة ال�شرطة الإدارية اجلماعية .ولكن ممثل احلكومة املركزية يبقى ي�ؤدي
دور ًا مهم ًا يف اجلماعات الرتابية .ومن الوا�ضح جد ًا �أنّ هذه عبارة عن المركزية حمدودة جد ًا وتطبيق
ا�ستبدادي للجهوية منذ زمن طويل يف املغرب.
�إن �أول من �أدخل مفهوم اجلهوية هو ال�سلطات اال�ستعمارية .وكان ينظر �إىل عمليات ال�سيطرة
اال�ستعمارية ،ثم تق�سيم البلد �إىل �سبع مناطق ع�سكرية منف�صلة ،بو�صفها جزء ًا من "�إحالل ال�سالم يف
املنطقة" .ويف ظل الو�صاية الفرن�سية ( ،)1956–1912كانت "املنطقة/اجلهة" �إطار ًا ع�سكري ًا للقيادة
الع�سكرية ولل�سيطرة ال�سيا�سية على ال�شعب يف الوقت ذاته .وبـُعـَيـْـدَ اال�ستقالل ( ،)1956 -1671ورثت
الدولة الوطنية هذا التنظيم اجلهوي .و�أن�شئت �سبع "جهات اقت�صادية" مع هيئاتها اال�ست�شارية اجلهوية
عام  .1971واعتُربت هذه اجلهات م�ساحة لإجراء الأبحاث والأن�شطة االقت�صادية بهدف معاجلة امل�شاكل
املتعلقة باملركزية االقت�صادية والإدارية� .إال �أن هذه اجلهات االقت�صادية مل تكن جماعات حملية وال ت�ؤدّي
جمال�سها اجلهوية �سوى �أدوار ا�ست�شارية.
ويف �سياق نزاع ال�صحراء الغربية ،ظهر بع ٌد جيو�إ�سرتاتيجي جديد للجهوية يف ثمانينات القرن الع�شرين.
و�ألقى امللك خطاب ًا عام  1984بغية �إعطاء املجال�س اجلهوية مزيد ًا من ال�صالحيات الت�شريعية
والتنفيذية .ويف عام  ،1988متت الإ�شارة �إىل التجربة الأملانية ولكن مل يتحقق �شيء قط على �أر�ض الواقع.
�أما مراجعتا د�ستو َري العامني  1992و ،1996فقد جعلتا اجلهة جزء ًا من احلكومة املحلية .وجعل القانون
 96-47اخلا�ص باجلهوية من اجلهة "و�سيلة ت�ضامن" ت�س ّهل "التما�سك االجتماعي" .ورفع املر�سوم الذي
�صدر يف �أغ�سط�س  1997عدد اجلهات �إىل  16بد ًال من �سبع جهات  .يف �أبريل من العام  ،2007رفع املغرب
مقرتح اال�ستقالل الذاتي لل�صحراء �إىل الأمم املتحدة ،وكان من املفرت�ض التفاو�ض على هذا املقرتح ثم
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طرحه لال�ستفتاء .وملا رف�ضت جبهة البولي�ساريو هذا املقرتح ،مل يتطرق د�ستور  2011مطلق ًا �إىل م�س�ألة
اال�ستقالل الذاتي .ويبني التنظيم اجلهوي امل�ؤ�س�س يف الد�ستور عالقات �سلطة غري متكافئة بني املجال�س
وين�ص الف�صل  137على �أنّ اجلهات
اجلهوية املنتخبة والوالة وعمال الأقاليم كممثلني للحكومة املركزيةّ .
ت�ساهم "يف تفعيل ال�سيا�سة العامة للدولة ،ويف �إعداد ال�سيا�سات الرتابية ،من خالل ممثليها يف جمل�س
امل�ست�شارين" .ويقوم ر�ؤ�ساء جمال�س اجلهات بتنفيذ مداوالت هذه املجال�س ومقرراتها.
ويعد والة اجلهات وعمال الأقاليم والعماالت ممثلني لل�سلطة املركزية .فهم يعملون ب�إ�سم احلكومة
على ت�أمني تطبيق القوانني والن�صو�ص التنظيمية ومقررات احلكومة ،وميار�سون الرقابة الإدارية ب�إ�سم
احلكومة ،وين�سقون �أي�ض ًا �أن�شطة امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية ،وي�سهرون على ح�سن �سريها،
وي�ساعدون ر�ؤ�ساء اجلماعات اجلهوية يف تنفيذ املخططات وامل�شاريع التنموية (الف�صل  .)145وب�ش�أن
توازن ال�سلطات على امل�ستوى اجلهوي ،من الوا�ضح �أنّ الوايل وعامل الإقليم ي�ؤديان دور ًا مركزي ًا يف
ال�سيا�سات املحلية على ح�ساب املجال�س املنتخبة وممثليها.
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خامسًا – البرلمان في دستور عام :2011
ما بقي وما تغير
�شهد املغرب ثمانية برملانات بني عامي  1963و .2007وبا�ستثناء الفرتة الوجيزة التي ح ّلت فيها امللكية
الربملان ،فقد ظل الربملان موجود ًا با�ستمرار .21ومن د�ستور �إىل �آخر ،تعززت �سلطات الربملان ب�أ�سلوب
"تنظيمي" .فالربملانات الأوىل ،ما عدا برملان عام  ،1963كانت تعتبرَ "�شكلي ًة" ،اقت�صر دورها على
اال�ست�شارة و�إ�صدار القرارت املتّخذة خارجها .لكن التجارب الأحدث يف �أواخر ت�سعينيات القرن الع�شرين
وتلك التي قامت يف ظ ّل حكم امللك حممد ال�ساد�س ،تُظهر �أنّ الربملان ينزع �إىل ت�أدية دور ف ّعال على
نحو متنامي يف جمايل الت�شريع ومراقبة احلكومة .وقد تعززت �صالحيات الربملان بالإ�صالح الد�ستوري
عام  1996الذي �أن�ش�أ نظام املجل�سني الت�شريعيني للحلول مكان الربملان �أحادي املجل�س.
وقامت الهيئة الت�شريعية احلالية يف املغرب مبوجب د�ستور عام  2011الذي مينح الربملان مزيد ًا من
و�سع نطاق �سنّ القوانني واعرتف مبكانة املعار�ضة .ويرتافق
ال�صالحيات وخ�صو�ص ًا جمل�س النواب� ،22إذ ّ
تعزيز �صالحيات الهيئة الت�شريعية يف الد�ستور اجلديد بتغيريات يف تركيبة هذه امل�ؤ�س�سة وجتديد يف
موقعها .23وللمرة الأوىل بتاريخ االنتخابات الت�شريعية ،حاز حزب �سيا�سي واحد على �أكرث من ربع املقاعد
يف جمل�س واحد ،حيث ح�صل حزب العدالة والتنمية على  107مقعد ًا من مقاعد يف جمل�س النواب.
أ) الحفاظ على نظام المجلسين مع أفضلية لمجلس النواب

حافظ د�ستور  2011على برملان مبجل�سني ت�شريعيني :جمل�س النواب َ
املنتخب باالقرتاع العام املبا�شر
ملدة خم�س �سنوات ،وجمل�س امل�ست�شارين َ
املنتخب باالقرتاع غري املبا�شر من ِقبل الهيئات الناخبة املحلية
والوطنية .وقد �شهدت تركيبة هذا املجل�س ومدة واليته بع�ض التغيريات .و�أخذت املكانة اجلديدة للجهة
بعني االعتبار بحيث بات حالي ًا" :ينتخب املجل�س اجلهوي على م�ستوى كل جهة ،من بني �أع�ضائه ،الثلث
املخ�ص�ص للجهة" (الف�صل  .)63وعلى الرغم من �أنّ النقابات العمالية ما زالت مم َّثلة ،ف�إن الن�ص
اجلديد مينح حق ًا مماث ًال لالحتادات املهنية لأرباب العمل الأكرث متثيلية بعك�س د�ستور  .1996وجرى
تخفي�ض عدد امل�ست�شارين ومدة واليتهم ،ف�أ�صبح جمل�س امل�ست�شارين يتكون من  90ع�ضو ًا على الأقل
(و 120ع�ضو ًا على الأكرث)َ ،
ينتخبون ملدة �ست �سنوات� .أما يف املجل�س ال�سابق ،فكان عدد �أع�ضاء جمل�س
24
امل�ست�شارين  270ع�ضو ًا َ
املالحظ بروز ميل مغاير فيما يتع ّلق مبجل�س
ينتخبون ملدة ت�سع �سنوات  .ومن َ
النواب ،حيث ارتفع عدد �أع�ضائه من � 325إىل  395ع�ضو ًا ،25وذلك نتيجة رغبة احلكم يف زيادة متثيل
الن�ساء وال�شباب داخل الربملان.
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لكن نظام املجل�سني الت�شريعيني وفق الد�ستور اجلديد يختلف عن ذاك الذي كان يف د�ستوري � 1962أو
 .1996فقد �أعطيت الأولوية ملجل�س النواب و�أدخلت �أحكام �شتى ل�ضمان تن�سيق �أف�ضل بني املجل�سني.26
�أما الأحكام التي متنح جمل�س النواب الأولوية ،فتق�ضي ب�أن يعر�ض رئي�س احلكومة برنامج حكومته
�أمام املجل�سني ،وجتري مناق�شته يف كال املجل�سني ،لكن الت�صويت يجري يف جمل�س النواب فقط .وال
تعترب احلكومة من�صبة حتى حت�صل على الثقة بالت�صويت من جمل�س النواب� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،تنعقد
االجتماعات امل�شرتكة بني املجل�سني برئا�سة رئي�س جمل�س النواب (الف�صل )68؛ و ُيودع قانون املالية
بالأ�سبقية لدى جمل�س النواب (الف�صل )75؛ ويودع م�شروع املر�سوم بقانون لدى مكتب جمل�س النواب،
وتناق�شه بالتتابع اللجان املعنية يف كال املجل�سني .ولكن يف حال عدم التو�صل �إىل قرار م�شرتك ،ف�إنّ
القرار النهائي يرجع �إىل اللجنة املعنية يف جمل�س النواب (الف�صل .27)81
وتهدف الأحكام الأخرى �إىل زيادة التن�سيق بني املجل�سني واالن�سجام يف عملهما� .إذ يحدد د�ستور
عام  2011احلاالت التي تعقد مبوجبها االجتماعات امل�شرتكة بني املجل�سني ،وب�إمكان اللجان الدائمة يف
كال املجل�سني �أن تعقد اجتماعات م�شرتكة (الف�صل  .)68ويقت�ضي ذلك تنا�سق القواعد الداخلية بني كال
املجل�سني" :يتعني على املجل�سني ،يف و�ضعهما لنظاميهما الداخليني ،مراعاة تنا�سقهما وتكاملهما� ،ضمان ًا
لنجاعة العمل الربملاين" (الف�صل  .)69وي�ش ّكل هذا النوع من القواعد خطوة �أوىل نحو فعالية �أكرب يف
العمل الربملاين.
ب) تعزيز سلطات البرلمان وتوسيع نطاق القانون

تعززت �سلطات الربملان يف جمايل الت�شريع ومراقبة احلكومة ،وجرى تو�سيع نطاق القانون ّ
ليغطي
قطاعات خمتلفة من احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية (الف�صل  .)71ويتوىل رئي�س احلكومة
و�أع�ضاء الربملان �صالحية اقرتاح القوانني (الف�صل  .)78ولت�شجيع �أع�ضاء الربملان على اال�ستفادة من
هذا االمتياز ،مت تخ�صي�ص يوم واحد على الأقل يف ال�شهر لدرا�سة مقرتحات القوانني ،ومن بينها تلك
املق َّدمة من قبل املعار�ضة (الف�صل .)82
ويف جمال مراقبة احلكومة ،يخ�ص�ص الربملان احلايل اجتماع ًا واحد ًا يف ال�سنة لتقييم ال�سيا�سات
العمومية (الف�صالن  ،)101 ،70فيما تخ�ص�ص جل�سة يف ال�شهر ليجيب فيها رئي�س احلكومة على الأ�سئلة
املتعلقة بال�سيا�سة العامة (الف�صل  .)100كما يقدّم تقرير ًا عن عمل احلكومة (الف�صل  ،)101و"ميكن
ل ّلجان املعنية يف كال املجل�سني �أن تطلب اال�ستماع �إىل م�س�ؤويل الإدارات وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية،
بح�ضور الوزراء التابعني لهم ،وحتت م�س�ؤوليتهم" (الف�صل .28)102
وملجل�س النواب احلق يف �أن يعار�ض يف موا�صلة احلكومة حت ّمل م�س�ؤولياتها بالت�صويت على ملتم�س
للرقابة .وقد مت تب�سيط �شروط تقدمي هذا الإلتما�س حيث ي�ستلزم توقيع ُخم�س �أع�ضاء املجل�س فح�سب
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(الف�صل  .29)106وت�ؤدي موافقة الغالبية املطلقة من �أع�ضاء املجل�س على التما�س الرقابة �إىل ا�ستقالة
احلكومة ا�ستقالة جماعية (الف�صل  .)105بينما فقد جمل�س امل�ست�شارين �صالحية تقدمي ملتم�سات للرقابة
�أو لتوجيه التنبيهات التي كان يتمتع بها يف د�ستور  .1996ومينح الد�ستور احلايل جمل�س امل�ست�شارين حق
م�ساءلة احلكومة بوا�سطة �إلتما�س يجب �أن يوقعه على الأقل ُخم�س �أع�ضائه .وال ي�ؤدي هذا الإلتما�س �إىل
ا�ستقالة احلكومة وال يعقبه �أي ت�صويت (الف�صل .)106
تق�صي احلقائق مبثابة و�سيلة �أخرى ميلكها الربملان ل�ضبط ال�سلطة التنفيذية.
ويعترب ت�شكيل جلان ّ
ويب�سط الد�ستور اجلديد ال�شروط التي يتم �إن�شاء هذه اللجان مبوجبها .فلم تعد غالبية �أع�ضاء املجل�س
ّ
م�شرتطة لت�شكيل هذه اللجان ،بل يكفي الثلث (الف�صل  .)67كما يتم تخ�صي�ص جل�سة عمومية داخل
املجل�س املعني ملناق�شة تقارير هذه اللجان (الف�صل  .)67ويجري �أي�ض ًا تقدمي تقارير م�ؤ�س�سات وهيئات
حماية احلقوق واحلريات واحلوكمة اجليدة والتنمية الب�شرية والدميقراطية الت�شاركية وتتم مناق�شتها
بواقع مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل �أمام الربملان (الف�صل  ،)160وتعزّز هذه االمتيازات كلها دور
الربملان املغربي يف جمال الت�شريع ومراقبة احلكومة.
ج) مكانة جديدة للمعارضة

يع ّرف الن�ص اجلديد للد�ستور املعار�ضة ب�أنها "مك ّون �أ�سا�سي يف املجل�سني ،وت�شارك يف وظيفتي الت�شريع
واملراقبة( "...الف�صل  .)60ومينح الد�ستور اجلديد املعار�ضة مكانة ت�سمح لها ب�إجناز مهامها بكفاءة
�أعلى يف جمال الت�شريع (�إدراج مقرتحات قوانني يف جدول �أعمال جمل�سي الربملان ،ورئا�سة اللجنة املكلفة
تق�صي
بالت�شريع مبجل�س النواب) ويف جمال املراقبة (ملتم�سات الرقابة ،وم�ساءلة احلكومة ،وجلان ّ
احلقائق ،والأ�سئلة ال�شفوية) .كما تمُ نح املعار�ضة حيز ًا زمني ًا يف و�سائل الإعالم الر�سمية مبا يتنا�سب مع
متثيليتها .وت�ستفيد من التمويل العام وت�شارك يف انتخاب الأع�ضاء املرت�شحني لع�ضوية املحكمة الد�ستورية
(الف�صل .)10
وثمة تغيري مهم �آخر يف د�ستور  ،2011حيث �أنه يدين "الرتحال الربملاين" ،وبذلك" ،يج َّرد من �صفة
ع�ضو يف �أحد املجل�سني ،كل من تخلى عن انتمائه ال�سيا�سي ،الذي تر�شح با�سمه لالنتخابات� ،أو الفريق �أو
املجموعة الربملانية التي ينتمي �إليها( "...الف�صل  .)61وتتّخذ املحكمة الد�ستورية القرار بناء على �إحالة
من رئي�س املجل�س املعني.
د) نقاط ضعف البرلمان

بالرغم من التعزيز الن�سبي ل�صالحيات الربملان الد�ستورية وتغيري تركيبته ،ال تزال الهيئة الت�شريعية
تواجه قيود ًا تفر�ضها الأحكام الد�ستورية .وال يزال الربملان مغلق ًا ن�سبي ًا �أمام منظمات املجتمع املدين،
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ويتنافى ن�ص الد�ستور حول �سرية اجتماعات اللجان (الف�صل  )68مع مبد�أ الو�صول �إىل املعلومات
و�شفافية العمل الربملاين .ويخالف ذلك توقعات منظمات املجتمع املدين املغربي التي كانت تطالب ب�إن�شاء
�آليات و�إجراءات لتح�سني م�شاركتها يف عملية الت�شريع و�ضبط عمل احلكومة.
كما يظل الربملان خا�ضع ًا للحكومة .وفيما يتعلق ب�صالحيات الربملان يف جمال املراقبة ،ف�إنّ الف�صل 51
امل�شهور يف د�ستور  ،1996الذي اعتربه �أع�ضاء الربملان يف ت�شريعات خمتلفة كتقييد �شديد ل�ضبط املوازنة،
ظل باقي ًا على حاله يف الد�ستور احلايل .وال يزال يف �إمكان احلكومة �أن ترف�ض �أي مقرتحات �أو تعديالت
يتقدم بها �أع�ضاء الربملان�" ،إذا كان قبولها ي�ؤدي بالن�سبة لقانون املالية �إىل تخفي�ض املوارد العمومية� ،أو
�إىل �إحداث تكليف عمومي� ،أو الزيادة يف تكليف موجود" (الف�صل  .)77وحت ّد القاعدة الد�ستورية القائلة
باحلفاظ على توازن االقت�صاد الكلي من �صالحيات الربملان.
وميكن لرئي�س احلكومة ح ّل جمل�س النواب (الف�صل  ،)104وهذا حك ٌم جديد يعطي احلكومة �سلطة �أكرب
على الربملان .كما �أن مر�سوم ح ّل جمل�س النواب يطرح يف املجل�س الوزاري الذي ير�أ�سه امللك.
وال تزال بع�ض القطاعات خارج �سيطرة الربملان مثل الأجهزة الأمنية� .إذ ا�ستحدث يف الد�ستور جمل�س
�أعلى للأمن م�س�ؤول عن �أمن البالد الداخلي واخلارجي؛ ويهدف �أي�ضا �إىل م�أ�س�سة �ضوابط احلوكمة
اجليدة يف احلقل الأمني" :ير�أ�س امللك هذا املجل�س ،وله �أن يفو�ض لرئي�س احلكومة �صالحية رئا�سة
اجتماع لهذا املجل�س ،على �أ�سا�س جدول �أعمال حمدد" (الف�صل .)54
�إن نظام الدورات الربملانية الذي يقرتحه الد�ستور اجلديد �صار ٌم جد ًا (دورتان ت�ستمران �أربعة �أ�شهر
على الأقل) ،وحتدّد احلكومة مدة الدورة وميكنها �أن تقرر مث ًال عدم جواز متديدها �أكرث من �أربعة
�أ�شهر .وازدادت �صعوبة طلب عقد دورة ا�ستثنائية ،حيث يقت�ضي الن�ص اجلديد توقيع ثلث �أع�ضاء جمل�س
النواب و�أغلبية �أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين .وتُختتم الدورة مبر�سوم (الف�صل  )66كما ميكن طلب عقدها
مبر�سوم �أي�ض ًا.
ويحتفظ امللك بهيمنته على الربملان ما ي�سمح له بتوجيه العمل الربملاين والت�أثري فيه .وهو يوجه اخلطب
للربملان عندما ير�أ�س افتتاح الدورة الأوىل من ال�سنة الت�شريعية .وحتدّد هذه اخلطب جدول الأعمال
ال�سيا�سي والربملاين لل�سنة وتعامل كمرجع لأع�ضاء الربملان �أثناء مناق�شاتهم .وال ميكن �أن يكون م�ضمون
خطب امللك مو�ضع �أي نقا�ش (الف�صل  .)52وي�صدِّ ر امللك القانون يف غ�ضون الثالثني يوم ًا التالية لإحالته
�إىل احلكومة ،بينما هذه املهلة الزمنية هي  15يوم ًا فقط يف الد�ستور الإ�سباين .ويعنى هذا الإ�صدار
بالقوانني فقط ولي�س املرا�سيم الإدارية .وللملك �أن يطلب من كال املجل�سني �أن يقر�أ قراءة جديدة كل
م�شروع �أو مقرتح قانون وال ميكن للربملان �أن يرف�ض هذه القراءة اجلديدة (الف�صل  ،)95وال �أن ُيخ�ضع
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طلب امللك لأي �شروط .وال يحدّد الد�ستور املهلة الزمنية لهذه القراءة اجلديدة ولكن طلب امللك ي�ؤدي
�إىل تعليق مقدّمة القانون .لذا لي�س �أمام الربملان واحلكومة �أي خيار �آخر� ،سوى املبا�شرة بقراءة جديدة.
ويحتفظ امللك ب�سلطة ح ّل املجل�سني مع ًا �أو �أحدهما (الف�صل )96؛ وهذا البند ال يدخل �ضمن �إطار
الأنظمة الربملانية ،بل هو جزء من ال�سلطات اخلا�صة بامللك.
و�أخري ًا ،يوقع امللك على املعاهدات وي�صادق عليها .وتُط َلب موافقة الربملان فقط من �أجل "معاهدات
ال�سلم �أو االحتاد� ،أو التي تهم ر�سم احلدود ،ومعاهدات التجارة� ،أو تلك التي ترتتب عنها تكاليف تلزم
مالية الدولة� ،أو ي�ستلزم تطبيقها اتخاذ تدابري ت�شريعية� ،أو بحقوق وحريات املواطنات واملواطنني ،العامة
�أو اخلا�صة( "...الف�صل  .)55لكن الربملان ال ميلك �صالحية املوافقة على املعاهدات ذات البعد ال�سيا�سي
�أو الع�سكري وتلك التي قد ت�ؤدّي �إىل �إلغاء قانون �أو تعديله كما هي احلال يف بلدان �أخرى مثل �إ�سبانيا.
ويواجه الربملان املغربي حتدي ترجمة ال�سلطات الد�ستورية اجلديدة املمنوحة له �إىل ممار�سة عملية .لذا،
يجب اتّخاذ تدابري �إ�ضافية لتوفري ال�شروط الكفيلة بفعالية وا�ستقاللية �أكرب للعمل الربملاين.
هـ) أزمة صورة البرلمان وأعضائه

ما انفكت �صورة الربملان تعاين من �أزمة ،على الرغم من �أ ّنه يغدو �أكرث ح�ضور ًا يف املهام الت�شريعية
والرقابية .ووفق ًا لدرا�سات خمتلفة ،ال ينظر معظم املغاربة �إىل الربملان بو�صفه م�ؤ�س�سة ف ّعالة ،ويعتقدون
�أنّ معظم �أع�ضائه يعمل من خالله خلدمة م�صاحله اخلا�صة .وتعزّز التغطية الإعالمية للأن�شطة
الربملانية هذه ال�صورة �أمام ال�شعب.
ويعاين الربملان �أي�ض ًا من �أزمة التمثيل؛ فحق الت�صويت لي�س مكفو ًال جلميع املغاربةَ ،مبن فيهم �أولئك
املقيمني خارج املغرب� .صحي ٌح �أن الد�ستور اجلديد يقر بحقهم يف الت�صويت ،ولكن القانون التنظيمي
اخلا�ص مبجل�س النواب يعتمد الت�صويت بالتفوي�ض .وثمة ميل لدى املغاربة بالت�صويت ب�أعداد �أقل ،ما
ُيدلل بجالء على الأزمة القائمة .وخالل االنتخابات الت�شريعية الأخرية ،كانت معدالت من مل ي�شاركوا يف
االقرتاع عالية مقارن ًة باالنتخابات ال�سابقة ( %37عام  2007و %44.5عام .)2011
كما �أن النظام االنتخابي وتق�سيم الدوائر االنتخابية ال ي�سمح بتحقيق غالبية برملانية قوية .وما االنتخابات
الت�شريعية الأخرية �إ ّال مثا ًال �آخر على تلك امل�س�ألة .فقد فاز حزب العدالة والتنمية بـ 107مقاعد من �أ�صل
 395وا�ضط ّر �أمني عام احلزب �إىل التفاو�ض مع �أحزاب �سيا�سية خمتلفة �إيديولوجي ًا ليتمكن من حتقيق
هذه الغالبية.
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و�إ�ضافة�إىل القيود الد�ستورية والهيكلية ،يعاين الربملان املغربي من الق�صور الداخلي .فهو ال ميلك املوارد
الب�شرية واملادية ال�ضرورية لتح�سني جودة عمله .وال يعمل لدى الربملانيني موظفون م�ؤهلون ومتخ�ص�صون
مل�ساعدتهم يف عملهم يف جماالت الت�شريع واملراقبة .وال تتوفر لدى الربملان الثقافة وال الآليات املنا�سبة
لتقييم عمله وحتديد العوائق من �أجل حت�سني الأداء.
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سادسًا – السلطة التنفيذية
�أ�صبح رئي�س الوزراء رئي�س ًا للحكومة يف الد�ستور اجلديد ،وي�س ِّميه احلزب ال�سيا�سي الفائز ب�أغلبية
املقاعد يف االنتخابات الت�شريعية (الف�صل  .)47وهو يتمتع ب�صالحية اقرتاح �أع�ضاء احلكومة وميكنه �أن
يطلب من امللك �إعفاء ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء احلكومة من مهامه ،ما قد ي�ؤدي �إىل ا�ستقالتهم الفردية
�أو اجلماعية.
ومتار�س احلكومة �سلطات تنفيذية و�أخرى تنظيمية ،وت�ضمن تنفيذ القوانني ،و�أداء الوظائف الإدارية.
ويعينّ رئي�س احلكومة املوظفني يف الوظائف املدنية يف الإدارات العمومية ،ويف املنا�صب العليا يف امل�ؤ�س�سات
واملقاوالت العمومية .لكن امللك يحتفظ بحق تعيني كبار املوظفني بنا ًء على اقرتاح من رئي�س احلكومة.
ومبوجب الف�صل  ،49يتداول املجل�س الوزاري (الذي ير�أ�سه امللك) ،من بني �أمور �أخرى ،يف التعيني "يف
الوظائف املدنية لوايل بنك املغرب ،30وال�سفراء والوالة والعمال ،وامل�س�ؤولني عن الإدارات املكلفة بالأمن
الداخلي ،وامل�س�ؤولني عن امل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية اال�سرتاتيجية [ ."]...وبنا ًء على ما تقدم ،يجدر
التنويه هنا ب�أنّ التعيني يف املنا�صب الع�سكرية هو �أي�ض ًا من �صالحيات امللك كونه رئي�س القوات امل�س ّلحة
امللكية.
وكما ُذكر �أعاله ،يحق لرئي�س احلكومة �أن يح ّل جمل�س النواب مبر�سوم يقت�ضي من املجل�س الوزاري
درا�سته .وهذا امتياز جديد يعطي ال�سلطة التنفيذية نفوذ ًا �أكرب على ال�سلطة الت�شريعية.
ومن الأمور اجلديدة الأخرى يف هذا الن�ص �أنه جعل جمل�س احلكومة د�ستوري ًا .ويدعو رئي�س احلكومة
املجل�س �إىل االنعقاد برئا�سته .ويتداول املجل�س يف بع�ض الق�ضايا مثل ال�سيا�سة العامة للدولة ،وال�سيا�سات
العمومية ،وتع ّهد احلكومة بتح ّمل م�س�ؤوليتها �أمام جمل�س النواب ،والق�ضايا الراهنة املرتبطة بحقوق
الإن�سان وبالنظام العام .كما يتداول �أي�ض ًا يف عدد من الن�صو�ص مثل م�شاريع القوانني ،ومن بينها م�شروع
قانون املالية  /املوازنة ،ومرا�سيم القوانني ،وم�شاريع املرا�سيم التنظيمية ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
قبل عر�ضها على املجل�س الوزاري ،ويناق�ش تعيني عدد من امل�س�ؤولني احلكوميني داخل املجل�س .ومبوجب
الف�صل  ،92يتداول املجل�س يف "الكتّاب العامني ،ومديري الإدارات املركزية بالإدارات العمومية ،ور�ؤ�ساء
اجلامعات والعمداء ،ومديري املدار�س وامل�ؤ�س�سات العليا ."...ويطلع رئي�س احلكومة امللك على خال�صات
مداوالت جمل�س احلكومة.
وملجل�س احلكومة بع�ض ال�صالحيات املهمة مع �أنّ امل�سائل اال�سرتاتيجية هي من اخت�صا�ص املجل�س
الوزاري املنعقد برئا�سة امللك الذي يحكم/ي�صدر القرارات �ضمن �إطار ال�سلطات اال�سرتاتيجية املنوطة
به .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنّ امللك يرغب باحلفاظ على التوازن االقت�صادي الكلي واملايل .وهناك حدو ٌد
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�أخرى ل�صالحيات احلكومة احلالية ،من بينها و�ضع الإدارة حتت ت�صرفها دون �أن ت�شمل القوات امل�س ّلحة.
ويتولىّ امللك رئا�سة القوات امل�س ّلحة ل�ضمان تنفيذ القوانني� .أما يف �إ�سبانيا ،فاحلكومة تتولىّ الإدارة
املدنية والع�سكرية والدفاع الوطني (املادة .)97
وقد انتقدت القوى التقدمية يف املغرب �أ ّال يكون رئي�س الوزراء – الذي �أ�صبح رئي�س ًا للحكومة  -رئي�س ًا
لل�سلطة التنفيذية .وعلى الرغم من �أنّ الد�ستور اجلديد ي�ؤكد بو�ضوح على �أنّ امللك يختار رئي�س احلكومة
من احلزب املت�صدر يف االنتخابات الت�شريعية ،ال يزال مبقدوره تعيينّ الوزراء و�إقالتهم �ساعة ي�شاء.
رئي�س احلكومة قبل اتّخاذ قرارات من هذا القبيل ،لكنه يتمتع
وين�ص الد�ستور على �أنّ ي�ست�شري امللك َ
ب�سلطة اتّخاذ القرار النهائي من دون �أن ي�أخذ يف االعتبار �آراء رئي�س احلكومة بال�ضرورة .ويعينّ امللك
يف املغرب رئي�س احلكومة ،بينما يقرتح امللك يف بلدان �أخرى مثل �إ�سبانيا ّ
مر�شح ًا لرئا�سة احلكومة بعد
م�شاورة ممثلي الكتل ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان عن طريق رئي�س جمل�س النواب (املادة  99من الد�ستور
الإ�سباين).
�إن العالقة بني املجل�س الوزاري وجمل�س احلكومة ما هي �إال �سيطرة للأول وخ�ضوع من طرف الثاين.
وللمجل�س الوزاري حق االعرتا�ض على كل القرارات املتخذة يف جمل�س احلكومة .بينما يف الأنظمة امللكية
الأخرى مثل الأردن ،تت�ألف ال�سلطة التنفيذية من جمل�س الوزراء الذي يت�ألف بدوره من رئي�س الوزراء
والوزراء الآخرين ويكون حتت �سلطة امللك .كما يجب �أن ي�صدّق ملك الأردن على كل القرارات املتّخذة
داخل هذا املجل�س .ويف املغرب ،يحدّد الد�ستور جمل�سني ب�سلطات غري متكافئة .ومينح هذا النوع من
الرتكيبات �ضمانات �أكرث ل�سلطات امللك� .صحي ٌح �أنّ د�ستور عام  1996ين�ص يف الف�صل  25منه على �أنّ
مف�صلة �أكرث يف الد�ستور احلايل ،الذي
امللك ير�أ�س املجل�س الوزاري� ،إ ّال �أن �صالحيات امللك و�سلطاته ّ
يكر�س �سيادة امللك على احلكومة وي�ضعه على ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ،ما يعترب بالتايل خطوة �إىل الوراء
فيما يتعلق برت�سيخ الدميقراطية يف املغرب.
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سابعًا – السلطة القضائية :نحو مزيد من
االستقاللية
يخ�ص�ص الد�ستور اجلديد باب ًا واحد ًا لل�سلطة الق�ضائية التي يع ّرف الف�صل  107بها على �أنها "م�ستقلة
ّ
عن ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية" .ون�شري �إىل وجود حت ّول دال ّ
يل من مفهوم "الق�ضاء" يف د�ستور
عام � 1996إىل "ال�سلطة الق�ضائية" يف الد�ستور اجلديد .نظري ًا� ،إن ا�ستقالل الق�ضاء ي�شري �إىل �أمرين:
ا�ستقالل ال�سلطات الق�ضائية وا�ستقالل الق�ضاة.
ويعني ا�ستقالل ال�سلطات الق�ضائية �أ�سا�س ًا التحرمي الد�ستوري لأي نوع من التدخل من جانب ال�سلطات
العامة الأخرى يف الإجراءات الق�ضائية .ويعني �أي�ض ًا �أ ّنه ال ميكن ال للحكومة وال للربملان �أن ينقال �إىل �أي
حماكم خا�صة �صالحيات تدخل عاد ًة �ضمن اخت�صا�ص حماكم القانون العام بهدف الف�صل يف ق�ضية
معينة �أو الإيعاز لها ب�إ�صدار حكم معني ،ما من �ش�أنه تقوي�ض قرينة الرباءة و�إبطال مبد�أ "عدم حرمان
�أي �أحد عن ق�ضاته الطبيعيني".
وي�ضمن د�ستور عام  2011ا�ستقالل الق�ضاء بوا�سطة مبد�أ عدم عزل ق�ضاة الأحكام �أو نقلهم (الف�صل
قا�ض �أو طرده �أو نقله من دون موافقته ،ويتطلب ذلك �إجراء قانوني ًا.
 .)108ويف الواقع ،ال ميكن ف�صل ٍ
كما ين�ص الد�ستور اجلديد على تن�صيب "جمل�س �أعلى لل�سلطة الق�ضائية" ير�أ�سه امللك .و�سيحل هذا املجل�س
مكان املجل�س الأعلى للق�ضاء .و�سيتمتع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية باال�ستقالل الإداري واملايل .ويعترب
الرئي�س الأول ملحكمة النق�ض رئي�س ًا منتدب ًا بعك�س د�ستور عام  1996الذي �أعطى هذا الدور لوزير العدل.
وبالن�سبة لرتكيبة املجل�س ،فقد ازداد عدد الق�ضاة َ
املنتخبني� .أما بالن�سبة لتمثيل املر�أة فيجب �أن تتواجد
بني الأع�ضاء الع�شرة َ
املنتخبني مبا يتنا�سب مع ح�ضورها يف ال�سلك الق�ضائي .وقد اتّ�سعت �صالحيات
املجل�س لت�شمل مهام التحقيق .ويحق له �أي�ض ًا �أن يعبرّ عن ر�أيه بخ�صو�ص م�شاريع القوانني الت�شريعية
والتنظيمية اخلا�صة بالق�ضاء �أو بتقييم النظام الق�ضائي يف املغرب.
ن�ص عليه د�ستور عام  .1996و�شهدت املحكمة
وحت ّل املحكمة د�ستورية مكان املجل�س الد�ستوري الذي ّ
الد�ستورية تعزيز ًا ل�صالحياتها .فالد�ستور يبقي على �صالحيات املجل�س الد�ستوري (البت يف د�ستورية
الأنظمة الداخلية لكال املجل�سني ،والقوانني التنظيمية ،والقانون العادي ،و�إعالن نتائج اال�ستفتاء).
وتخت�ص املحكمة الد�ستورية �أي�ض ًا بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم د�ستورية قانون� ،أثري �أثناء النظر يف
ق�ضية ،وذلك �إذا دفع �أحد الأطراف ب�أن القانون ،الذي �سيطبق يف النزاع ،مي�س باحلقوق وباحلريات التي
ي�ضمنها الد�ستور (الف�صل .)133
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وعلى الرغم من التقدم الذي مت �إحرازه على هذا امل�ستوى ،ف�إن ال�سلطة الق�ضائية لي�ست حامية للد�ستور
ولي�ست �ضامنة للحريات الفردية واجلماعية .يف ما يخ�ص املبد�أ الذي مينع عزل الق�ضاة ،فهو يقت�صر
يبت يف بع�ض الق�ضايا مثل
على ق�ضاة الأحكام� .أما النائب العام فهو ممثل ال�سلطة التنفيذية وله �أن َّ
ال�صحة.
وعلى �ضوء حتليل هيكلية ال�سلطة يف الد�ستور اجلديد ،ميكننا اال�ستنتاج ب�أنّ ال�سلطة الق�ضائية ترتبط
ارتباط ًا عميق ًا يف الواقع ب�سلطة امللك ب�صفته رئي�س الدولة ،وهي �سلطة حديثة .ويعك�س هذا �أي�ض ًا فكرة
انبثاقها عن �سلطة امللك املرتكزة على مفهوم الإمامة او "�أمري امل�ؤمنني" (الف�صل  .)41وتظهر هذه
العالقة على م�ستويات خمتلفة� ،أبرزها :ير�أ�س امللك املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ليتم ّكن من
الإ�شراف على هذا املجل�س .وت�صدر الأحكام وتنفذ با�سم امللك ،رغم �أنّ الد�ستور �أ�ضاف عبارة "طبق ًا
للقانون" ،ويوافق امللك بظهري (�أي مر�سوم) على تعيني الق�ضاة.
وميار�س امللك حق العفو (الف�صل ،)58الذي ي�سمح للملك ب�أن ُي ِح ّل املنتفع من تنفيذ كامل العقوبة
اجلنائية �أو جزء منها .وثمة متيي ٌز بني احلق ال�شخ�صي لرئي�س الدولة وبني العفو العام (الذي يلغي
به الربملان جرمية �أو عقوبة) ب�أنّ الأول ال �أثر له يف امل�ستقبل وال ميحو الإدانة ال�صادرة ،التي تبقى على
ال�سجل اجلنائي لل�شخ�ص املعني .وميكن للعفو �أن يكون كلي ًا �أو جزئي ًا (بتجنب ال�سجن من خالل دفع
الغرامة مث ًال) ،نهائي ًا �أو م�شروط ًا (مث ًال جت ّنب ال�سجن فقط بعد ت�سديد الغرامة فعلي ًا)� ،أو ن�سبي ًا وي�ؤدي
�إىل تخفيف العقوبة فقط .وكونه مبثابة معروف ،ميكن منح العفو �إما تلقائي ًا �أو بعد التما�س .وتتيح
عقوبة الإعدام املجال �أمام طلب الرحمة تلقائي ًا وال ميكن تنفيذ عقوبة الإعدام �إال بعد رف�ض طلب العفو
(املادة  649من قانون امل�سطرة "الإجراءات" اجلنائية) .وت�ستمع �إىل التما�سات العفو جلنة جتتمع يف
وزارة العدل وتت�ألف من ممثلي خمتلف الإدارات املعنية .وهي مبثابة و�سيلة لفرز الطلبات .ثم ُين َقل امللف
�إىل امللك عن طريق وزير العدل .وي�أخذ العفو �شكل ظهري وبتزامن دوم ًا مع الأعياد الدينية �أو املنا�سبات
الوطنية .ويتم تداول م�شروع العفو العام يف املجل�س الوزاري املنعقد برئا�سة امللك(الف�صل  .)48وللملك
�أي�ض ًا �أن يحيل بع�ض الق�ضايا �إىل املحكمة الد�ستورية.
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ثامنًا – مراجعة الدستور
مينح الباب الثالث ع�شر من الد�ستور حق املبادرة بق�صد مراجعة الد�ستور للملك ولرئي�س احلكومة
وملجل�س النواب وملجل�س امل�ست�شارين (الف�صل  .)172ويق�صد الد�ستور يف احلالة الأوىل "م�شروع ًا" ،ويف
احلالتني الثانية والثالثة يق�صد "اقرتاح املراجعة" .وقد يتقدّم مبقرتح مراجعة الد�ستور ع�ضو �أو �أكرث من
�أع�ضاء جمل�س النواب �أو جمل�س امل�ست�شارين.
وال يعامل الد�ستور امل�شروع امللكي كما يتعامل مع املراجعة املقرتحة .فم�شروع املراجعة ينا َق�ش يف املجل�س
الوزاري (الف�صل  .)49ولكنه ال يخ�ضع للمناق�شة الربملانية كما كانت احلال يف د�ستور عام  1962الذي
يق�ضي بخ�ضوع املقرتحات املنبثقة عن رئي�س الوزراء للمناق�شة الربملانية .واملقرتح املنبثق عن �أحد
املجل�سني يجب �أن يـُعـْتـَ َمد ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،ثم ُيعر�ض هذا املقرتح على املجل�س الآخر ،حيث ميكن
اعتماده ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه (الف�صل  .)104ولكن ال يقدم الن�ص �أي تفا�صيل �أخرى ب�ش�أن الإجراء.
�أما املقرتح املنبثق عن رئي�س احلكومة ،فتجري مناق�شته يف جمل�س احلكومة ثم يق َّدم �إىل املجل�س
الوزاري .وامللك غري ملزم بالر ّد عليه .وتُعر�ض م�شاريع ومقرتحات مراجعة الد�ستور لال�ستفتاء مبقت�ضى
ظهري .وال يحتاج هذا الظهري �إىل توقيع بالعطف من قبل رئي�س احلكومة (الف�صل  42الفقرة  .)4وتكون
املراجعة نهائية بعد �إقرارها باال�ستفتاء (الف�صل  174الفقرة  .)2واال�ستفتاء املتوقع هنا �إلزامي ولي�س
اختياري ًا .لكن للملك ،بعد ا�ست�شارة رئي�س املحكمة الد�ستورية� ،أن يعر�ض مبوجب ظهري على الربملان
م�شروع مراجعة بع�ض مقت�ضيات الد�ستور (الف�صل  174الفقرة  .)3وعلى الربملان �أن ي�صادق عليه بدعوة
من امللك يف اجتماع م�شرتك ملجل�سيه ،ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء .وتراقب املحكمة الد�ستورية �صحة �إجراءات
هذه املراجعة ،وتعلن النتائج.
وهناك حدود وا�ضحة ملمار�سة �سلطة املراجعات الد�ستورية .وميكننا التمييز بني احلدود ال�شكلية واحلدود
املادية .فمن الناحية ال�شكليةَّ ،
حتظر مراجعة الد�ستور يف ظروف مع ّينة .و�إذا كان امللك دون �سن الر�شد،
فال ميكن ملجل�س الو�صاية مراجعة الد�ستور 31.ف�ض ًال على ذلك ،لي�س ثمة ما مينع املراجعة �أثناء اعتالء
عاهل جديد �سدة العر�ش (الف�صل � .)43أما فيما يتعلق با�ستخدام الف�صل  59وحظر املراجعة يف "حالة
بت ب�أمر كهذا،
اال�ستثناء" ،ف�إنّ الن�ص ال يحتوي على �أي �شرط بهذا ال�ش�أن .ومل ي�سبق لقا�ضي مغربي �أن َّ
بعك�س الق�ضاة الد�ستوريني الفرن�سيني .لكن الد�ستور من الناحية العملية خ�ضع مر ًة للمراجعة �أثناء حالة
الطوارئ (مث ًال د�ستور  .)1970عالوة على ذلك ،ال ّ
يحظر الد�ستور املراجعة عندما تكون حوزة الرتاب
الوطني مهددة .وقد ي�صل ذلك �إىل حد تقييد �سلطات امللك لأنه �ضامن ا�ستقالل البالد وحوزة اململكة
يف دائرة حدودها احلقة (الف�صل � .)42أما على امل�ستوي املادي ،فال ميكن مراجعة "�أحكام الدين
الإ�سالمي" وال نظام احلكم امللكي �أو اخليار الدميقراطي واحلقوق واحلريات الأ�سا�سية املكت�سبة .ويظهر
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من هذا بو�ضوح �أنّ امللك وحده ميكنه مراجعة الد�ستور و�أنّ �سلطات رئي�س احلكومة والربملانيني هي
�شكلية فح�سب يف هذا ال�ش�أن .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ كل التعديالت الد�ستورية التي جرت يف املغرب بعد
ا�ستقالله يف الأعوام ( )2011 ،1996 ،1995 ،1992 ،1980 ،1972 ،1970قد كانت كلها من ِقبل امللك.

48

درا�سة نقد ّية للد�ستور املغربي للعام 2011

تاسعًا – المالحظات الختامية والتوصيات
ي�ص ّر املدافعون عن الد�ستور اجلديد ب�أنه ُمع ٌّد لإدخال مبد�أ ال�ضوابط والتوازنات الرقابية تدريجي ًا �إىل
النظام ال�سيا�سي املغربي .وفيما يتعلق بال�سلطة التنفيذية للحكومة ف�إنّ الف�صل  47من الد�ستور اجلديد
ين�ص على تعيني "رئي�س احلكومة" ،الذي ح ّل مكان من�صب "رئي�س الوزراء" ،من احلزب ال�سيا�سي
املت�صدر النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ،م�ؤكد ًا �ضمني ًا على مبد�أ االقرتاع العام .ويفرت�ض بـ"رئي�س
احلكومة" �أن يحظى ب�صالحيات الوزراء –يف الد�ستور على الأقل -مع �صالحية �إعفائهم من مهامهم
وتن�سيق عمل احلكومة وتعيني كبار املوظفني والإ�شراف على اخلدمات العامة .ومبوجب الد�ستور اجلديد،
ميكن لرئي�س احلكومة �أن يح ّل جمل�س النواب بعد ا�ست�شارة امللك.
�أما ال�سلطة الت�شريعية ،فقد حظيت ب�صالحيات ت�شريعية وتنظيمية �أقوى لتتمكن من الإ�شراف على
ال�سيا�سات احلكومية وتقييمها ،ما يجعل احلكومة �أكرث خ�ضوع ًا ملحا�سبة الربملان .ومن امل�سائل الهامة يف
الد�ستور اجلديد من ُع ممار�سة "الرتحال ال�سيا�سي" ،الذي �ش ّوه �صورة الربملان وفعاليته ،وذلك مبقت�ضى
الف�صل  .61ومبوجب الد�ستور اجلديد� ،أتيح للربملان �إمكانية �أكرب ليكون �أكرث ح�ضور ًا ولي�ؤدي دور ًا
�أبرز �سيا�سي ًا .والأهم �أنه ب�إمكان الربملان �أن ميار�س �صالحية مراقبة ال�سلطة التنفيذية عرب املبا�شرة
بالتحقيقات �إذا ق ّرر ُخم�س �أع�ضائه فقط فعل ذلك .ومن و�سائل الربملان الف ّعالة الأخرى �إمكانية
ا�ستخدام ملتم�س الرقابة �ضد الوزراء بت�صويت ثلث �أع�ضاء الربملان فقط.
وقد عزّز الد�ستور اجلديد �أي�ض ًا ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وبالتحديد� ،أ�صبح هناك حمكمة د�ستورية
والبت يف النزاعات �ضمن �سياق اجلهوية
ب�صالحيات مميزة للتحقق من د�ستورية االتفاقيات الدولية ّ
ً
اجلديدة للبالد .وتوفر الف�صول  113حتى  116من الد�ستور اجلديد �أ�سا�سا �أف�ضل ال�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية عن ال�سلطة التنفيذية عرب منح �صالحيات �أو�سع للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .وي�ؤ ّمن
ين�ص على �أنّ "القانون هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة الأمة" �ضمانات جديدة ل�سمو القانون
الف�صل  6الذي ّ
فوق الأفراد العموميني وامل�ؤ�س�سات العمومية.
ويرى املراقبون املغاربة املتفائلون �أنّ الد�ستور اجلديد ي�ؤ�س�س لنظام المركزي �أو�سع وي�شجع التنمية
امل�ستدامة عرب تنظيم �إداري جديد ي�ستند على اجلهوية .ويدفع الد�ستور اجلديد عملية الالمركزية �أكرث
عرب منح املجال�س اجلهوية َ
املنتخبة املزيد من ال�سلطة .ويع ُّد ذلك جزء ًا من �سيا�سة اجلهوية و�إعادة
توزيع ال�سلطات بني امل�ؤ�س�سات الد�ستورية امل�شمولة بربنامج الإ�صالحات الذي �أطلقه حممد ال�ساد�س.
كما يعترب ت�ضمني الد�ستور من هذا املنظار بنود ًا خا�صة باملجال�س املحلية واجلهوية اجلديدة جزء ًا من
عملية تفوي�ض ال�سلطات من الدولة املركزية �إىل اجلهات .ولكن من املرجح �أن تواجه العملية اجلهوية
عدد ًا من امل�شاكل.
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ورغم �إحراز الد�ستور اجلديد تقدّم ًا يف عملية التحرير ال�سيا�سي البطيئة ،اعتربت الأ�صوات الأكرث انتقاد ًا
كاف يف هذه املرحلة ل�ضمان قيام امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف املغرب .وهي تلفت
وتقدمي ًة هذا الأمر غري ٍ
االنتباه �إىل عدد من نقاط ال�ضعف التي اعرتت الد�ستور .و�أهمها املركزية وتر ّكز �صالحيات امللك التي
مل تت�أ ّثر على الإطالق .ويحتفظ امللك ب�سلطات تنفيذية �أ�سا�سية من دون �إمكانية م�ساءلته عن امل�شهد
مناف ملا �ص ّرح به يف خطابه بتاريخ  9مار�س الذي �شدّد فيه على مفهوم املحا�سبة
ال�سيا�سي املغربي .وهذا ٍ
وامل�ساءلة .وال يزال امللك ،مبوجب الف�صل  ،42ميار�س �سلطاته القانونية اخلا�صة به من خالل مرا�سيم
ملكية تع َرف بـ"الظهائر" .وي�شدّد الف�صل  42على كون امللك ممثل الدولة الأ�سمى" ،ورمز وحدة الأمة،
و�ضامن دوام الدولة وا�ستمرارها ،واحلكم الأ�سمى بني م�ؤ�س�ساتها" .وميار�س امللك مهامه "مبقت�ضى
ظهائر ،من خالل ال�سلطات املخولة له �صراحة بن�ص الد�ستور".
�صحي ٌح �أنّ ا�ستقاللية النظام الق�ضائي �شهد بع�ض التح�سن ،غري �أنّ امللك ما زال رئي�س املجل�س الد�ستوري
ويعينّ ن�صف �أع�ضائه .وهذا مثال �آخر على تر ّكز ال�سلطة الذي ال يتما�شى متام ًا مع مبادئ الدميقراطية
الأ�سا�سية .وما زال الإجناز الكبري يف جمال حقوق الإن�سان يف الد�ستور اجلديد يواجه بع�ض القيود.
فاحرتام حقوق الإن�سان ي�أتي يف "نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها" .وعلى الرغم من
�إعالن الإ�سالم دين ًا للدولة يف الف�صل  ،41ال تزال م�س�ألة حرية املعتقد قائمة� ،إذ يظل امل�سلم مق ّيد ًا فيما
يتعلق باخليار الديني .كما مل ي�صدّق املغرب بعد على كل املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي
ي�شري الد�ستور �إليها .و�سيكون تطبيق بع�ض الإجنازات الإيجابية للد�ستور يواجه حتدي ًا كبري ًا يتعلق بهذه
القوانني اجلديدة.
�شهر متام ًا من ا�ستفتاء  1يوليو ،ا�صطف
وتبقى �سيا�سة الإجماع تعرقل امل�شروع الدميقراطي .فبعد ٍ
م�س�ؤولو املغرب احلكوميون و�أعيانه جمدد ًا لالنحناء �أمام امللك �ضمن طقو�س البيعة �أو الوالء التقليدية
التي �أ�صبحت من اكرث االفعال رمز ًية للطاعة .ينبغي على ال�شعب املغربي ،ومب�ساعدة �أحزاب �سيا�سية
متجددة وم�ستقلة� ،أن ي�ضع عقد ًا اجتماعي ًا جديد ًا يبتعد عن البيعة يف �سبيل تر�سيخ الدميقراطية احلقة.
وينبغي �أن تكون امللكية مقوم ًا واحد ًا من مقومات هذا العقد ،ولي�س القوة الرئي�سية احلا�سمة فيه .ومن
التو�صيات الأ�سا�سية جد ًا ل�صياغة د�ستور دميقراطي ما يلي:
• انتخاب جلنة لو�ضع م�س ّودة الد�ستور.
• تف�سري البنود اخلا�صة باحلقوق الأ�سا�سية واحلريات التي يعرتف الد�ستور بها ،مبا ين�سجم مع
"الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان" واملعاهدات املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية.
• تعزيز �سلطات رئي�س احلكومة �أكرث.
• �أن يكون جمل�س احلكومة مركز ال�سلطات التنفيذية الفعلي.
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•
•
•
•

تعزيز �سلطات الربملان والق�ضاء �أكرث.
�أن يرتافق احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية ب�إلغاء �صريح لعقوبة الإعدام.
الإقرار بامل�ساواة بني اجلن�سني دون قيود.
م�صادقة الدولة املغربية على نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والإقرار ب�سمو
املعاهدات التي �صادق املغرب عليها و�ألويتها على الت�شريعات الوطنية.
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حول المؤلفين
حممد مدين ا�ستاذ يف القانون الد�ستوري والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة حممد اخلام�س (الرباط) .اكمل
�شهادة الدكتوراه يف القانون بجامعة مونبيلييه  1يف العام  1993ون�شر العديد من امل�ؤلفات يف جمال
القانون الد�ستوري.
�إدري�س املغروي ا�ستاذ م�شارك يف جامعة الأخوين (�إفران)� .سبق وان كان ا�ستاذا زائرا يف جامعة الينوي
وي�سليان بالواليات املتحدة ( ،)2009وا�ستاذ م�ساعد زائر يف جامعة ييـل بالواليات املتحدة (.)2004
اكمل �شهادة الدكتوراه يف التاريخ بجامعة كاليفورنيا� ،سانتا كروز وقام بن�شر العديد من امل�ؤلفات حول
اال�صالحات احلديثة يف املغرب.
�سلوى الزرهوين ا�ستاذة م�شاركة يف كلية القانون واالقت�صاد والعلوم االجتماعية يف جامعة حممد
اخلام�س  -ال�سوي�سي (الرباط)� .سبق وان كانت ا�ستاذة زائرة يف جامعة الينوي وي�سليان� ،ضمن اطار
عمل برنامج فولربايت للباحثني املقيمني .اكملت �شهادتها يف الدكتوراه يف جامعة احل�سن الثاين (الدار
البي�ضاء) وقامت بن�شر العديد من امل�ؤلفات ،على االخ�ص حول عمل الربملان املغربي وا�صالحه.
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الهوامش:

 )1نظمت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAندو ًة ملناق�شة
امل�سودة الأوىل من هذه الدرا�سة بتاريخ � 9أبريل  2012يف الرباط .ح�ضر الندوة بالإ�ضافة �إىل
م�ؤلفي الدرا�سة ،زيد العلي (من امل�ؤ�س�سة ِّ
املنظمة) ،عمر بندورو (املغرب) ،فيليب دان (�أملانيا)،
عبد احلي امل�ؤذن (املغرب)� ،سفيان عبيدات (الأردن) ،حممد �سا�سي (املغرب) و�شرييل �ساندرز
(امل�ؤ�س�سة املنظمة) .ويتقدم امل�ؤلفون بال�شكر العميق على كل املالحظات وامل�ساهمات التي قدمها
امل�شاركون لهذه الدرا�سة.
 )2غادرت جماعة العدل والإح�سان حركة  20فرباير يف دي�سمرب  ،2011ما �أ�ضعف احلركة بالتدريج.
 )3راجع البيان الر�سمي للحركة :البيان الر�سمي حلركة  20فرباير 16 ،فرباير  ،2011متوفر على
الرابطhttp://al-manshour.org/node/195 :
�" )4شخ�ص امللك مقد�س ال تنتهك حرمته".
" )5يعينّ امللك الوزير الأول .ويعينّ باقي �أع�ضاء احلكومة باقرتاح من الوزير الأول ،وله �أن يعفيهم
من مهامهم .ويعفي امللك احلكومة مببادرة منه �أو بناء على ا�ستقالتها".
" )6للملك حق ح ّل جمل�سي الربملان �أو �أحدهما بظهري �شريف طبق ال�شروط املبينة يف الف�صلني 71
و."73
" )7امللك هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة امللكية .وله حق التعيني يف الوظائف املدنية والع�سكرية
كما له �أن يفو�ض لغريه ممار�سة هذا احلق".
�	)8أ�صبح مفهوم املخزن ي�شري �إىل نظام ال�سلطة �ضمن الت�ص ّور التقليدي لل�سلطة ال�سيا�سية ولكنه
بات ي�شمل تدريجي ًا حا�شية امللك املق ّربة كمركز فعلي لل�سلطة وال�سيطرة ال�سيا�سية .عند التحدّث
عن املخزن وعملية املخزنة ،فاملق�صود هو عموم ًا توليّ �إدارة احلكومة ب�أ�سلوب ا�ستبدادي من دون
�أي �شكل من �أ�شكال املحا�سبة وامل�ساءلة.
 )9مراجعة العدد اخلا�ص من جملة "تيل كيل"  TelquelاملغربيةIls n’ont rien compris”,“ ،
.Telquel, No 468 du 9 au 15 Avril 2011
 )10مراجعة العدد اخلا�ص من جملة "عدالة" ّ
لالطالع على مقرتحات الأحزاب ال�سيا�سية الكربى.
عدالة� ،أبريل .2011
 )11منذ د�ستور  14دي�سمرب � ،1962شهد املغرب ثمانية تعديالت د�ستورية .الأوىل يف  31يوليو ،1970
والثانية يف  10مار�س  .1972و�أدخل على د�ستور  1972تعديلني :الأول خف�ض �سن الر�شد للملك
من � 18إىل � 16سنة (ا�ستفتاء  23مايو  )1980والأخر مدد فرتة والية جمل�س النواب (ا�ستفتاء 30
مايو  .)1980وجرى التعديل اخلام�س بتاريخ � 9أكتوبر  .1992و�أدخل على د�ستور  1992تعدي ًال
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يتعلق بال�سنة املالية  .1995و�أدخل تعديل � 7أكتوبر  1992مبد�أ الربملان مبجل�سني� ،إ�ضافة �إىل
تعديالت �أخرى .وحدث �آخر تعديل نتيجة ا�ستفتاء  1يوليو .2011
 )12مبفهوم امللك" ،امللكية التنفيذية" هي جزء من نظام حكم ميلك فيه امللك ويحكم ،وميار�س
بالتايل �سلطات تنفيذية كاملة.
 )13اخلطاب امللكي بتاريخ  6نوفمرب � 2006ضمن احتفاالت الذكرى  30ملار�س الأخ�ضر.
 )14اخلطاب امللكي �أثناء افتتاح الدورة الأوىل لل�سنة الت�شريعية الرابعة بتاريخ � 14أكتوبر .2005
 )15اخلطاب امللكي� ،صباح ال�صحراء واملغرب 10 ،نوفمرب .2009
 )16تُ�صاغ القرارات امللكية تقليدي ًا بوا�سطة ظهري �أو مر�سوم ملكي ،وهذا واقع قانوين ي�ضعها فوق
القانون وفوق الن�ص الد�ستوري .الظهائر هي جزء من مر�سوم امللك االجتهادي يف عدة جماالت
متعلقة بالإدارة والدين والت�شريعات و�آليات تنظيمية �أخرى .الإ�شارة �إىل طابع الظهائر الديني
َ
ت�ستح�ضر الظهائر بانتظام يف معظم املواعيد
يجعلها مقد�سة وبالتايل غري قابلة للإبطال.
امللكية .ويظل الظهري مبن�أى عن �أي �سيطرة ق�ضائية.
�	)17أي حالة الطوارئ.
�	)18إذا تعر�ضت م�ؤ�س�سات اجلمهورية �أو ا�ستقالل الوطن �أو وحدة �أرا�ضيه �أو تنفيذ التزاماته الدولية
خلطر ج�سيم ومبا�شر ،ويف حال توقفت ال�سلطات العمومية الد�ستورية عن �سريها املنتظم ،يتّخذ
رئي�س اجلمهورية التدابري التي تقت�ضيها الظروف بعد اال�ست�شارة الر�سمية للوزير الأول ورئي�سي
يوجهه �إليها.
املجل�سني واملجل�س الد�ستوري .ويخرب الأمة بذلك يف خطاب ّ
 )19يف فرن�سا ،املجل�س الد�ستوري هو َمن تتم ا�ست�شارته.
�	)20أي الإقليمي �أو املناطقي.
 )21كان املغرب يف حالة طوارئ �أعلنها امللك احل�سن الثاين بني  1965و.1970
 )22اعتمد جمل�س النواب قانون ًا تنظيمي ًا و�ضع عدد ًا من القواعد املتع ّلقة بعدد النواب ونظام الت�صويت
و�شروط الأهلية وحاالت التنايف واملنازعات االنتخابية.
 )23وفق وزارة الداخلية %87 ،من املر�شحني يف انتخابات  25نوفمرب الت�شريعية كانوا جدد ًا.
 )24يجب حتليل التغيريات يف تركيبة جمل�س امل�ست�شارين على �ضوء ر�ؤية احلكم اجلديد لنظامه ذي
املجل�سني الت�شريعيني .والأهم �أنّ العديد من املراقبني يت�سائلون عن دور جمل�س امل�ست�شارين داخل
البنية ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سية اجلديدة مع �إن�شاء املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف فرباير .2011
 )25حدّد هذا العد َد القانون التنظيمي رقم  27-11املتعلق مبجل�س النواب.
 )26مبوجب د�ستور  ،1996كانت لدى املجل�سان �صالحيات �شبه مت�ساوية يف جمايل الت�شريع ومراقبة
لتق�صي احلقائق؛ وكان جمل�س امل�ست�شارين
احلكومة .كان ب�إمكان كال املجل�سني ت�شكيل جلان ّ
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)27

)28

)29
)30
)31

خم ّو ًال �أي�ض ًا تقدمي ملتم�س توجيه تنبيه للحكومة (الف�صل  )77ولفت انتباهها �إىل م�شاكل حمددة
�أكرث .كما كانت مبادرة مراجعة الد�ستور �صالحية م�شرتكة بني املجل�سني.
مبوجب الف�صل  54من د�ستور  ،1996عند عدم التو�صل �إىل قرار ،تت�ش ّكل جلنة خمتلطة القرتاح
قرار م�شرتك ُير َفع �إىل اللجان املعنية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ �أع�ضاء الربملان يف كال املجل�سني كانوا يدعون املدراء ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات ليطرحوا عليهم الأ�سئلة ،ويك ّر�س الد�ستور اجلديد هذه املمار�سة الربملانية
ويعزّزها� .إمنا مل يوافق جميع املدراء على املجيء للخ�ضوع ال�ستجواب �أع�ضاء الربملان ،خ�صو�ص ًا
�أولئك الذين ع ّينهم امللك.
كان د�ستور  1996ي�ستلزم توقيع ربع �أع�ضاء املجل�س من �أجل تقدمي ملتم�س للرقابة.
ي�شري ذلك �إىل رئي�س البنك املركزي املغربي.
الف�صل  44الفقرة الأوىل" :يعترب امللك غري بالغ �سن الر�شد قبل نهاية ال�سنة الثامنة ع�شرة من
عمره .و�إىل �أن يبلغ �سن الر�شد ،ميار�س جمل�س الو�صاية اخت�صا�صات العر�ش وحقوقه الد�ستورية،
با�ستثناء ما يتعلق منها مبراجعة الد�ستور .ويعمل جمل�س الو�صاية كهيئة ا�ست�شارية بجانب امللك
حتى يدرك متام الثامنة ع�شرة من عمره".
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لمحة موجزة عن المؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات
ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات ( )International IDEAهي منظمة حكومية دولية مهمتها
دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل.
تتمثل �أهداف امل�ؤ�س�سة يف دعم امل�ؤ�س�سات والعمليات الدميقراطية و�إر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر �أكرب
من اال�ستدامة والفعالية وال�شرعية.
ما هو دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات على م�ستويات عاملية و�إقليمية وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توفر امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�شمل
العمليات الإنتخابية ،وو�ضع الد�ساتري ،وامل�شاركة والتمثيل ال�سيا�سيني ،والدميقراطية والتنمية� ،إ�ضافة
�إىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع والأمن.
وتقدّم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو
الإ�صالح الدميقراطي ،كما �أنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات من خالل عملها �إىل حتقيق ما يلي:
• تعزيز الدميقراطية و�شرعيتها وم�صداقيتها.
• تعزيز امل�شاركة ال�شمولية والتمثيل اخلا�ضع للم�ساءلة.
• زيادة فعالية و�شرعية التعاون الدميقراطي.
أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات على م�ستوى عاملي ،ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة
�ستوكهومل بال�سويد ،ولها مكاتب يف �أفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
�إ�ضافة �إىل مناطق غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا.
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