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قراءة في الهندسة العامة
للدستور المغربي الجديد ()2011
تروم هذه الدراسة النظر يف الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة للعام  ،2011من حيث سياق
ِ
منطل َقة من فرضية مركزية مفادها أن املرشّ ع الدستوري املغريب،
إعدادها ،وهندستها العامة،
وهو ّ
يفكر يف صوغ متن الدستور اجلديد ،مل يقطع مع الدساتري السابقة ويؤسس فلسفة دستورية
جديدة ،بل اعتمد خيار التغيري ضمن االستمرارية .لذلك ،حافظ للم َلكية عىل مكانتها املحورية
ووسع ،يف املوازاة ،دائرة صالحيات السلطات الدستورية الثالث (الربملان،
يف البناء الدستوريّ ،
احلكومة ،القضاء) ،وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغيريات جوهرية يف البنية العميقة لتوزيع
رسم معاملها الدستور التأسييس األول لسنة .1962
السلطة ،كام َّ

أحكامه
وحيث إن البناء الدستوري مل ُيستكمل قوامه بعدُ  ،وحيتاج إىل قدر من الوقت ل ُتص َقل
ُ
باملامرسة ،وتخُ ترب بالتطبيق ،فقد اعتمدت الدراسة املقاربة الدستورية ،واستبعدت االنفتاح
درءا لتحميل النصوص ما ليس يف مستطاعها ،أو ما هو غري
عىل معطيات علم السياسةً ،
مطلوب منها.

(((
السادس بعد دساتري سنوات 1962
ُيعترب الدستور املستفتى حوله يف فاتح متوز /يوليو 2011
َ
و 1970و 1972و 1992و .1996فخالل مخسة ومخسني سنة عىل استقالل اململكة املغربية صدرت
ست وثائق دستورية ،أي بمعدل دستور واحد عىل رأس كل تسع سنوات ،وهو متوسط له داللته من الناحيتني
الدستورية والسياسية .فمن جهة ،هناك حاجة متجددة إىل تنقيح الوثيقة الدستورية ومراجعتها ،األمر الذي
يعكس حيوية املجال السيايس وحركية فاعليه السياسيني واالجتامعيني .بيد أن اللجوء املنتظم إىل إعادة النظر

* أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ،ومدير الدراسات الدستورية والسياسية ،مراكش – املغرب.
 1لالطالع عىل نص الدستور ،انظر :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،الوثائق القانونية املغربية ،ط ( 11الرباط :األمانة
العامة للحكومة.)2011 ،
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يف الوثيقة الدستورية وتعديل أحكامها قد يعبرّ  ،من جهة أخرى ،عن صعوبة استقرار فكرة التعاقد االجتامعي
التي ُيعترب الدستور أسمى جتسيد هلا((( .والواقع أن املطلب الدستوري ظل قضية مفصلية يف جدلية التقارب
مكونات احلقل السيايس املغريب ،بل ّ
شكل أحد أبرز مصادر االختالف حلظ َة وضع أسس بناء
والتباعد بني ّ
الدولة الوطنية احلديثة بعد االستقالل ( ،)1961–1956كام ظل مكمن التوتر بني املؤسسة امللكية واألحزاب
سليلة احلركة الوطنية((( ،ملا يفوق ثالثة عقود من الزمن (.((()1996–1962

خيتلف نظر املغاربة حول ما إذا كان ّ
كل واحد من التواريخ املشار إليها أعاله ( 1962و 1970و 1972و1992
و 1996و )2011يعبرّ عن صدور دستور جديد أم ال يعدو أن يكون جمرد «مراجعات دستورية» ضمن النسق
الدستوري نفسه ،الذي حدد الدستور التأسييس لسنة  1962فلسفته ومنطلقاته العامة .وهم يتساءلون ،من
متضمنة فلسفة
مؤخرا (فاتح متوز /يوليو )2011نقلة نوعية
جهة أخرى ،عماّ إذا كانت الوثيقة املستفتى حوهلا
ِّ
ً
دستورية جديدة تقطع مع اإلرث الدستوري السابق ،وتؤسس ملنطق دستوري جديد ،خيتلف يف مبناه ومعناه
عن املنطق الذي َح َكم احلياة الدستورية والسياسية مدة ما يقرب من نصف قرن (.)2011–1962

تنطلق الورقة من أن املغرب شهد دستورين اثنني ،مها :الدستور التأسييس لسنة  ،1962والوثيقة املوا َفق عليها
يف استفتاء فاتح متوز /يوليو ّ .2011أما بقية التواريخ املشار إليها أعاله ،فكانت جمرد تعديالت ومراجعات
وإما ظلت ضمن سقف الدستور
دستوريةّ ،إما بشكل تراجعي عن دستور  ،1962كام حصل سنة ّ ،1970
التأسييس ومل تتجاوزه ،كام هو حال وثائق  1972و 1992و .1996وتذهب الورقة ،من جهة ثانية ،إىل أن
استفتاء فاتح متوز /يوليو  ،2011وإن جاءت وثيقته متضمنة الكثري من األحكام واملقتضيات الدستورية
كرس اجتا َه التغيري ضمن
اجلديدة ،وحبىل باملبادئ والقواعد غري املألوفة يف ما سبقها من نصوص دستورية ،فقد ّ
االستمرارية ،ومل يمس البنية العميقة لتوزيع السلطة ،وهو ما يعني أننا لسنا أمام فلسفة دستورية جديدة َ
تقطع
رسمها الدستور التأسييس لسنة  ،1962وتصوغ أخرى من شأهنا التأسيس ملرحلة سياسية نوعية
مع تلك التي َّ
يف عالقة الدولة باملجتمع .وهذه هي املالحظة اجلوهرية التي تروم الورقة الربهنة عليها عرب مصفوفة من
األسئلة تتمحور حتديدً ا حول نص الدستور ،من حيث سريورة إعداده ،والدور املفصيل للم َلكية يف اإلحياء
بفلسفته ورسم خريطة طريق صوغه ،وذلك قبل االنتقال إىل التدقيق يف قسامت هندسته العامة.

ت ُّنبه الدراسة القارئ الكريم إىل أن مقصدها األساس يروم حتليل مفاصل البناء الدستوري يف الوثيقة الدستورية
منهجيا تغليب املقاربة الدستورية والقانونية عىل أي طريقة أخرى يف
املغربية اجلديدة ( ،)2011وهو ما يعني
ً
حيز التطبيق السنة
النظر والتحليل ،العتبارات علمية وموضوعية .فالدستور املغريب اجلديد مل يتجاوز دخوله ّ
ونصف السنة ،وهو زمن حمدود ملساءلته من زاوية املقاربات األخرى ،ويف صدارهتا مقاربة علم السياسة .ثم
إن الدستور ينتظر إعداد مصفوفة من القوانني التنظيمية والقوانني العادية وصوغها ،وهي القوانني التي ستدقق
يف مبادئه ،وتُغني قواعده ،وتعكف املؤسسات الدستورية (الربملان واحلكومة) ،برشاكة مع الفاعلني السياسيني
 2نشري ،من باب املقارنة العمودية ،إىل أن الدستور األمريكي لسنة  1787مل يشهد أكثر من عرشين تعديلاً ُأدخل جلها خالل السنوات
حيز التطبيق .واملالحظة نفسها تنسحب عىل دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة ( 4ترشين األول /أكتوبر ،)1958
األوىل من دخوله ّ
الذي شهد تعديلاً جوهر ًيا سنة .1962
 3يتعلق األمر ،بشكل أسايس ،بـ «حزب االستقالل» ( ،)1943و«االحتاد الوطني للقوات الشعبية» ( ،)1959وبعده «االحتاد
تارخييا لـ«احلزب الشيوعي
االشرتاكي للقوات الشعبية» ( ،)1975و«حزب التقدم واالشرتاكية» ( ،)1974الذي يشكل امتدا ًدا
ً
املغريب» (.)1945
 4أي منذ االستفتاء عىل الدستور التأسييس األول  )7كانون األول /ديسمرب  ،)1962وحتى املراجعة الدستورية يف  13أيلول /سبتمرب
 ،1996التي حظيت بام يشبه إمجاع الشعب املغريب.
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واالجتامعيني (أحزاب ونقابات ومجعيات( عىل إنجازه ،السيام أن الفصل السادس والثامنني من الدستور ألزم
احلكومة بإعداد هذه الروزنامة من القوانني خالل هذه الوالية الترشيعية (.)2016-2011

يف احلقيقة ،يقودنا هذا التنبيه املنهجي إىل حتذير منهجي آخر ،يتعلق بصعوبة إصدار أحكام عن وثيقة دستورية
حديثة العهد ،وغري مكتملة البناء ،و ُيعوزها الرتاكم الذي ال يتحقق إلاّ عرب املامرسة وديمومتها يف الزمن ،أي
إعامل أحكام الوثيقة الدستورية واختبارها يف التطبيق .ولعل هذا اهلاجس املنهجي هو ما ح ّفزنا عىل حرص
الدراسة يف دائرة املقاربة الدستورية ليس غري.

الم َلكية واإلصالح الدستوري
واضحا حتى حلظة إعالن اخلطاب امللكي يف  9آذار /مارس  2011أن املغرب مقبل عىل إعداد دستور
مل يكن
ً
جديد ،وإنْ ظل مطلب اإلصالح الدستوري والسيايس يرتدد يف خطب األحزاب السياسية ،تارة بشكل
وطورا بطريقة ضمنية أو حمتشمة .والواقع أن ديناميات التغيري التي طاولت دولاً عربية كثرية سامهت
رصيح،
ً
يف َحفز النخبة القائدة يف املغرب عىل التعاطي اإلجيايب والرسيع مع قضية اإلصالح بشكل عام ،واإلصالح
الدستوري عىل وجه التحديد ،علماً أهنا ليست املرة األوىل التي يكون لسياقات املغرب الدولية واإلقليمية صدى
يف ترسيع وترية اإلصالحات؛ ففي أعقاب سقوط جدار برلني ( ،)1989وبداية تفكك املنظومة االشرتاكية،
التنبه إىل طبيعة التغريات
كان اخلطاب امللكي يف  20آب /أغسطس 1990
ً
مبادرا إىل التشديد عىل رضورة ّ
التي تطاول بنية املنتظم الدويل ،والتناغم معها بالرشوع يف إطالق سلسلة من اإلصالحات ،ويف مقدمتها تغيري
الوثيقة الدستورية .وقد جرت معاودة التأكيد نفسه يف خطاب العرش يف  3آذار /مارس  ، 1992أي قبل
نصف سنة من مراجعة  4أيلول /سبتمرب من السنة نفسها ( .((()1992ولعل األمر ذاته نلمسه يف اخلطاب
ا ُملعلن بشأن اإلصالح الدستوري األخري ،حيث قادت قراءة ما جيري يف املحيط العريب ويعتمل داخل املجتمع
املغريب إىل االستباق إىل إعالن وضع دستور جديد يروم التغيري ضمن االستمرارية.

ِ
الناظم لسريورة اإلصالح الدستوري
اإلطار املرجعي
هكذا ،يمكن اعتبار خطاب  9آذار /مارس 2011
َ
الذي قاد إىل استفتاء فاتح متوز /يوليو .2011ولئن أحيل يف هذا اخلطاب إىل خطب سابقة ذات صلة بملف
اإلصالح عمو ًما ،السيام خطاب  3كانون الثاين /يناير ((( ،2010و 20آب /أغسطس ((( ،2010فإنه يظل،
بامتياز ،اخلطاب ِ
املعلن واملحدِّ د للمنظومة اجلديدة لإلصالح الدستوري.

واضحا يف رؤيته لطبيعة اإلصالح ،ومضامينه،
وخمترصا عىل مستوى صوغه ،كام جاء
ورد اخلطاب امل َلكي مكث ًفا
ً
ً
تم االنتهاء من وضع تصور لبنيانه القانوين
وأبعاده .فمن جهة ،ربط بني مرشوع «اجلهوية املتقدمة» ،الذي ّ

ّ 5مما ورد يف خطاب  3آذار /مارس  1992عىل سبيل املثال ...« :إن العامل يتغري عىل مسمعنا وحتت أبصارنا ،وإننا نشهد نشوء خريطة
إجيابيا
أمرا
ً
سياسية جديدة ...وقد اهنار أحد العمالقني بأفول نجم الشيوعية وسقوط النظام الشمويل .وفيام خيصنا ال يمكننا إلاّ أن نعترب ً
التقدم الذي حققته الديمقراطية ...واليوم نعتقد أن الظرف احلارض مالئم إلنجاز ما كنا أعلنا عنه منذ أزيد من سنة بشأن إعادة النظر يف
مقتضيات الدستور احلايل.»...
ِ
معينة من قبل
استشارية
جلنة
إىل
د
ه
ع
حيث
املتقدمة»،
«اجلهوية
اختيار
عىل
املغرب
إقدام
2010
يناير
الثاين/
 6أعلن خطاب  3كانون
ُ
ّ
امللك بمهمة إعداد تصور متكامل عن «مرشوع اجلهوية املتقدمة» املعلن يف هذا اخلطاب ،كام تم حتديد املدة الزمنية الواجب تقديم املرشوع
خالهلا ،أي ستة أشهر ،وقد متت مضاعفتها بالتامس من اللجنة نفسها.
موضحا
 7أعاد خطاب  20آب /أغسطس  2010التذكري بمرشوع اجلهوية املتقدمة الوارد يف خطاب  3كانون الثاين /يناير ،2010
ً
املستويات التي ُ
تنظم التصور العام للجهوية املتقدمة ،وهي :إنضاج مرشوع اجلهوية املتقدمة ،ووضوح خريطة طريق لتنفيذه ،وانكباب
احلكومة واللجنة عىل إعداد ميثاق لعدم التمركز ،واملسامهة الفعالة لألحزاب يف إعداد نخب مؤهلة حلسن تدبري الشأن اجلهوي.
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تشكل أحكامه الوعاء ِ
واملؤسسايت ،واإلصالح الدستوري الذي ِّ
واملطور له .كام حدد ،من
الناظم للمرشوع
ِّ
املوجه لوضع الوثيقة الدستورية اجلديدة.
جهة أخرى ،املرتكزات السبعة التي مثّلت اإلطار املرجعي ّ

الجهوية المتقدمة مدخل لإلصالح
ُيعترب مرشوع «اجلهوية املتقدمة» ،ا ُملع َلن يف خطاب التنصيب يف  3كانون الثاين /يناير  ،2010أحد املحاور األساسية
يف عملية اإلصالح اجلارية يف املغرب .فقد اف ُتتح خطاب  9مارس/آذار  2011بتأكيد أمهية «اجلهوية املتقدمة» يف
شدد ،من جهة ،عىل تكريس اجلهوية بمقتىض الدستور ،وليس بقانون ،كام أوصت
املعامر الدستوري اجلديد ،حيث ّ
بذلك «اللجنة االستشارية للجهوية» ،وهو ما يعني إعطاء املرشوع القيمة االسرتاتيجية اجلديرة به يف منظومة
اإلصالحات الدستورية والسياسية .وأكد ،من جهة ثانية ،جعل «اجلهوية املتقدمة» -بحسبها آلية إلعادة توزيع
السلطة بني الدولة وخمتلف اجلامعات الرتابية -قاطر ًة إلدخال حتويرات عميقة عىل الوثيقة الدستورية .وهكذا،
جاءت رسالة اخلطاب واضحة يف دعوهتا إىل أن تكون «اجلهوية املتقدمة» مؤسس ًة عىل مبادئ احلكامة الرتابية
ديمقراطيا ،أو عىل صعيد ختويل رؤساء املجالس
اجليدة ،سواء عىل صعيد انتخاب املجالس اجلهوية وتدبريها
ً
اجلهوية سلطة فعلية لتنفيذ مقررات هيئاهتم ،عوض ممثيل السلطة املركزية من عامل ووالة.
تكمن العالقة التالزمية بني مرشوع «اجلهوية املتقدمة» واإلصالح الدستوري يف كون «اجلهة» ،وفق
االسرتاتيجيا اجلديدة إلعادة بناء املجال الرتايب ،ستصبح فاعلاً مهماً يف املعامر املؤسيس املزمع تشييده .فاملنتظر
ليس إعادة توزيع االختصاصات بني الدولة وباقي اجلامعات الرتابية ،ويف مقدمتها اجلهة ،فحسب ،بل إعادة
توزيع اخلريات واإلمكانات ً
مكونات الرتاب الوطني املغريب ،وهو ما يعني اعتامد فلسفة
أيضا بني خمتلف ّ
جديدة يف تدبري السلطة والثروة عىل صعيد الواليات (املحافظات) واألقاليم املغربية .لذلك ،تستلزم اجلهوية
مكوناهتا الرتابية ،أي حتتاج ،يف الواقع ،إىل
املتقدمة ،وفق هذا املنظور،
ً
تصورا جديدً ا للعالقة بني الدولة وباقي ّ
مشاركة فعلية ،وإرشاكهم يف تدبري شؤوهنم إىل
تعاقد جديد من شأنه جعل اجلهات مشا ِركة يف متثيل املواطنني
َ
يعد الدستور الوثيقة األسمى لتكريس الفلسفة اجلديدة
جانب الدولة وممثّليها عىل الصعيد الرتايب .واحلالُّ ،
مكوناهتا الرتابية.
لعالقة الدولة بباقي ّ

مرتكزات اإلصالح

تضمن خطاب  9مارس/آذار  2011املرتكزات املرجعية ِ
الناظمة للدستور اجلديد ،التي حددها يف سبعة ،وهي
َّ
وإما
يف جمملها ّإما سعت إىل دسرتة مبادئ وممارسات كانت موجودة ،أو اعتامد مبادئ وقواعد دستورية جديدةّ ،
إىل توسيع صالحيات مؤسسات دستورية ،وتقوية مكانتها وتعزيزها يف املنظومة الدستورية القائمة .ويف مجيع
موجهات للعمل ،ال
إطارا مغلقًا ،بل نَظر إليها بوصفها ِّ
األحوال ،مل يعترب اخلطاب املرتكزات السبعة املعلنة ً
تُعفي اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور((( من «االجتهاد اخللاّ ق القرتاح منظومة دستورية متقدمة»(((.
ضمت يف عضويتها ،عالوة عىل
 8تم تنصيب اللجنة اجلهوية ملراجعة الدستور من قبل امللك بتاريخ  10آذار /مارس  ،2011وقد ّ
عضوا .لالطالع عىل القائمة واخللفيات التعليمية واملهنية ألعضائها ،انظر املوقع اإللكرتوين:
رئيسها ،ثامنية عرش
ً

<http://www.diplomatie.ma/arab/larevisondelaconstitution/commissionconsultativederevision/tabid/1773/language- us/
default.aspx> (accessed on 2/2/2013).
 9لالطالع عىل نص خطاب  9آذار /مارس  ،2011انظر املوقع اإللكرتوين<www.dafatiri.com/vb/dafatir284427> (accessed :
on 2/2/2013).
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ُ
مكوناهتا ،وتعدد روافدها .لذلك ،حرص
• تتصدر أوىل هذه املرتكزات
قضية « اهلوية املغربية» ،من حيث تنوع ّ
اخلطاب ِ
املعلن بشأن اإلصالح الدستوري عىل أن يكرس الدستور اجلديد «الطابع التعددي للهوية املغربية
معتربا «األمازيغية» يف صلب هذا التعدد .واحلقيقة أن النظر إىل النقاشات التي شهدها املغرب منذ
املوحدة»،
َّ
ً
َ
حد ما ،يف السنوات األخريةَّ ،
رشح «اهلوية» ألن تكون أحد املوضوعات الواجب
وعلت نغمتها ،إىل ّ
عقود َ
تقنينها يف الدستور كي تكتسب ،من جهة ،قيمة أسمى ،وكي تعزز ،من جهة أخرى ،نسيج الوحدة الوطنية يف
سياق إقليمي ودويل طغت فيه موجات الدعوة إىل التشتت اإلثني والطائفي ،باسم محاية اخلصوصيات ،وصون
التاميزات ِ
العرقية واللغوية والثقافية.

• يتعلق املرتكز الثاين بـ« ترسيخ دولة احلق واملؤسسات ،وتوسيع جماالت احلريات الفردية واجلامعية وضامن
ِ
ومنتظمة يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات
أقدم عىل إصالحات جوهرية
ممارستها»؛ فمن املعلوم أن املغرب َ
املراجع يف  4أيلول /سبتمرب 1992
نصت ديباجة الدستور
َ
العامة منذ مستهل تسعينيات القرن املايض ،حني َّ
ِ
ُ
عامليا» ،وأحدث «املجلس االستشاري
عىل «تشبث اململكة املغربية بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها ً
حلقوق اإلنسان» ( ،)1992وشرُ ع يف جتربة «املصاحلة الوطنية» بطي صفحة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان،
عرب تأسيس «هيئة التحكيم املستقلة» أولاً ( ،)1999ثم «هيئة اإلنصاف واملصاحلة» الحقًا ( .)2004وقد
املكونة للمنظومة
ّ
عزز املغرب سريورة تنقية ملف انتهاكات حقوق اإلنسان باالنضامم إىل سلسلة االتفاقيات ِّ
طبيعيا أن يشكل توطيد حقوق اإلنسان بمضامينها العامة والشاملة أحد
الدولية حلقوق اإلنسان .لذلك ،كان
ً
املوجهة والناظمة للصياغة اجلديدة للدستور.
املرتكزات املفصلية ِّ
املرتكز الثالث تأكيد استقالل القضاء ،وتوطيد سمو الدستور ،واملساواة أمام القانون ،وهي مبادئ
• خيص
ُ
الزمة لتعزيز دولة القانون وضامن احرتامها يف املامرسة .واحلال أن هذا املرتكز التوجيهي يف اخلطاب جاء تأكيد ًيا
ملا سعى املغرب إىل إنجازه منذ تسعينيات القرن املايض ،حني جعل من إصالح القضاء وحتديثه أولوية وطنية،
وحاول تقوية صون الرشعية الدستورية بإحداث جملس دستوري مستقل عضو ًيا بذاته ،خال ًفا ملا كان عليه
األمر خالل جتربة الغرفة الدستورية ،التي ظلت ثالثة عقود جز ًءا من قضاء املجلس األعىل (.)1992–1962
تم االرتقاء بالقضاء
فسواء يف مراجعة  4أيلول /سبتمرب  ،1992أو عرب استفتاء  13أيلول /سبتمرب َّ ،1996
(((1
حق اإلحالة ليشمل اًّ
كل
تم تطوير صالحياته ،وتوسيع دائرة من له ّ
الدستوري إىل قضاء مستقل عضو ًيا ،كام َّ
عضوا من جملس النواب،
من امللك ،والوزير األول ،ورئيس جملس النواب ،ورئيس جملس املستشارين ،وستني
ً
عضوا من جملس املستشارين .
وستني
ً
• يتبوأ املرتكز الرابع مكانة خاصة يف نص اخلطاب ،لصلته بأحد أهم املبادئ الدستورية دقة وحساسية،
فكثريا ما نُعت النظام السيايس املغريب بكونه «م َلكية رئاسية غري متوازنة»،
ويتعلق األمر بـ«فصل السلطات»؛
ً
سياسيا تتمتع امل َلكية يف نطاقه بمكانة رفيعة ،تسمو عىل مجيع املؤسسات ،وتعلو
أو «م َلكية تنفيذية» ،أو نظا ًما
ً
وسياسيا .ثم إن مبدأ فصل السلطات نفسه ظل موضوع جدل وتوظيف سياسيني ،وق ّلام
عليها دستور ًيا
ً
حظي بالتحديد والتوضيح والتقعيد ،سواء عىل مستوى الفقه الدستوري ،أو عىل مستوى اخلطاب السيايس.
يعزز التوازن بني السلطات
لذلك ،كان مطلو ًبا بإحلاح أن يعاد صوغ هذا املبدأ يف أفق الدستور اجلديد ،بشكل ِّ
ويقوي اًّ
كل من الربملان واحلكومة ،ويعطيهام إمكانات االشتغال ،و ُيعقلن أداءمها السيايس.
الدستوريةّ ،

تدخله للنظر يف مدى دستورية
ُ 10يقصد بحق اإلحالة ( )Saisineاإلمكانية القانونية للتوجه إىل املجلس الدستوري من أجل التامس ّ
القوانني .وقد حرص الدستور احلايل ( ،)2011وفقًا للفصل  132من هلم هذه الصالحية يف :امللك ورئيس احلكومة ورئيس جملس
عضوا من جملس املستشارين.
النواب ،ورئيس جملس املستشارين وخمُ س أعضاء جملس النواب وأربعني
ً
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• أوىل املرتكز اخلامس أمهية خاصة لتقوية دور األحزاب السياسية ،عرب تعميق دمقرطتها ،وعقلنة أدائها،
وترشيد تعددها وتكاثرها .كام أحاط املعارضة الربملانية بعناية واضحة كي تقوم بدورها يف الترشيع والرقابة
واملشاركة يف صوغ السياسات العمومية وتقييمها ،إسوة باألغلبية املنتخبة ،واألمر نفسه ينسحب عىل املجتمع
املدين الذي سيصبح ُبعدً ا له مكانته يف أحكام الوثيقة الدستورية اجلديدة.

• يرتبط املرتكز السادس بـ «ختليق احلياة العامة» ،وإقامة مبدأ املسؤولية وقاعدة املحاسبة عىل صعيد ممارسة
العرشية األخرية من القرن املايض بواسطة
السلطة .واحلقيقة أن املغرب الذي رشع يف عملية التخليق منذ هناية ُ
قدر أن الظروف ناضجة بام يكفي االرتقاء بالقواعد اخلاصة بالتخليق إىل مستوى التكريس
القوننة واملأسسةّ ،
الدستوري ،واألمر نفسه ينسحب عىل املؤسسات املرتبطة هبا .كام مل يعد مقبولاً استمرار عدم اقرتان ممارسة
السلطة باملسؤولية ،أو اإلفالت من املحاسبة.

• ّأما املرتكز السابع واألخري ،فيخص «دسرتة هيئات احلكامة اجليدة ،واحلريات العامة ،ومحاية حقوق
اإلنسان» ،أي االرتقاء باملؤسسات املحدثة خالل السنوات األخرية إىل هيئات دستورية ،وإضافة أخرى
اكتملت رضورات إنشائها.
مرجعيا للتفكري
إطارا
تلك هي املرتكزات التي ّ
حددها اخلطاب امللكي يف  9آذار /مارس  ،2011وأعلنها ً
ً
اجلامعي يف وضع دستور جديد بأفق طرحه عىل االستفتاء الشعبيّ .أما عىل الصعيد العميل ،فقد أوجد اخلطاب
عضوا بمن فيهم
مكونة من تسعة عرش
ً
آليتني ،إحدامها تقنية ،هي «اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور»ّ ،
الرئيس(ُ ،((1عهد إليها بمهمة االستامع وتلقّي اقرتاحات األحزاب السياسية ،والنقابات ،ومجعيات املجتمع
املدين ،وآراء الكفاءات العلمية املؤهلة ،ومن ثمة إعداد مسودة تُرفع الحقًا إىل أنظار امللك .وثانيتهام آلية
سياسية تتجسد يف إجراء لقاءات منتظمة بني مستشار امللك ،حممد معتصم ،وممثّيل األحزاب ،بغية التحاور
والتوصل إىل توافقات يف شأهنا .وقد ُحدِّ د شهر حزيران/
وتبادل اآلراء حول مضامني اإلصالحات املقرتحة،
ّ
يونيو سق ًفا لتقديم نتائج عمل اآلليتني يف شكل مرشوع دستور لالستفتاء ،الذي حدد خطاب م َلكي الحق
( 17حزيران /يونيو )2011تاريخ إجرائه يف األول من متوز /يوليو. 2011

الهندسة الدستورية الجديدة
سبقت عملي َة إجراء االستفتاء ٌ
عرفت بالدستور ومضامينه ،وأثارت ً
نقاشا شبه عمومي حول النص
محلة كثيفة ّ
اجلديد ،وبام يتميز وخيتلف به جوهر ًيا عن سابقيه من الدساتري .وشاركت يف تنشيط فصول احلملة األحزاب
السياسية والنقابات ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم العمومي واخلاص ،و ُثلة من الباحثني واجلامعيني.
ِ
املقاطعة ملرشوع الدستور ،داعي ًة إىل عدم
كام عبرّ بعض التنظيامت السياسية وحركة  20فرباير عن مواقفها
املصوتني
التصويت عليهّ .أما نتائج االستفتاء ،فجاءت لصالح الدستور اجلديد بنسبة  98يف املئة من نسبة
ّ
قانونيا يف
املسجلني
الفعليني يف االقرتاع العام الذين وصل معدل مشاركتهم فيه 73يف املئة من عدد الناخبني
َّ
ً
 11رئيس اللجنة ،عبد اللطيف املنوين ،أستاذ القانون الدستوري يف كلية احلقوق ،جامعة حممد اخلامس ،الرباط ،عضو سابق يف املجلس
الدستوري ،وهيئة اإلنصاف واملصاحلة ،واللجنة االستشارية للجهوية ،وعضو جلنة البندقية )اللجنة األوروبية للديمقراطية بالقانون(،
مؤسس وعضو سابق للجمعية املغربية للقانون الدستوري.
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القوائم االنتخابية( .((1فهل نحن أمام هندسة دستورية جديدة ،تعكس فلسفة دستورية خمتلفة جوهر ًيا عن
سابقتها ،ومتميزة ،حتديدً ا ،عن الدستور املراجع يف  13أيلول /سبتمرب 1996؟

ليست اهلندسة الدستورية جمرد تنظيم تقني ألبواب الدستور ،وترتيب فني ملواده وفصوله ،بل هي أكثر من هذا
األمر؛ إهنا مرتبطة عضو ًيا بالفلسفة الناظمة للوثيقة الدستورية ،أي هي ذات صلة بالتصورات الفكرية واألبعاد
السياسية التي يروم املرشّ ع ترسيمها يف الدستور لتصبح قواعد ثابتة ومستقرة لتنظيم السلطة وتوزيع ممارستها
بني خمتلف املؤسسات ،وإلقرار احلقوق واحلريات وضامن ممارستها .إهنا إمجالاً الضوابط واآلليات التي تحُ َك ُم
بمقتضاها قواعد اللعبة السياسية ،ويف صدارهتا عالقة الدولة باملجتمع.

تسمح القراءة الفاحصة للدستور املغريب اجلديد ،يف ضوء التحديد أعاله ،بالقول إنه ُو ِضع يف مبناه ومعناه
عىل فلسفة دستورية تروم التغيري ضمن االستمرارية؛ فمن التصدير وصولاً إىل غاية أحكام الباب الثالث
عرش (ف ،)175ثمة مقتضيات جديدة مل تتضمنها املراجعات الدستورية السابقة ،بام فيها الدستور التأسييس
ووضحت ،وأزالت الغموض
الصادر يف  14كانون األول /ديسمرب  ((1(،1962وإىل جانبها حتويرات د َّققتّ ،
تم اإلبقاء يف مستوى
الذي اكتنف الكثري من األحكام ،بسب اقتضاب نصوصها أو عدم دقّة صياغتها .وقد َّ
كليا ،عىل فصول كثرية من وثيقة  ،((1( 1996وهذا أمر حيدث يف كثري من التجارب الدستورية
ثالث،
جزئيا أو ً
ً
واضحا ُبذل لتشذيب لغة الصياغة وحتسينها،
غري املصوغة عىل فكرة القطيعة ،مع اإلشارة إىل أن جمهو ًدا
ً
املصوت عليها يف استفتاء فاتح
وجتاوز الكثري من اهلنات مقارنة بالنصوص الدستورية السابقة .بل إن الوثيقة
َّ
تضمنت مصفوفة من املفاهيم واملصطلحات العرصية املألوفة يف التداول الدويل ،وأدبيات
متوز /يوليوّ 2011
املنظامت الدولية.

يمكن مالمسة فلسفة التغيري ضمن االستمرارية يف طبيعة التوزيع «اجلديد» للسلطة ضمن هندسة الوثيقة
قياسا بالدساتري السابقة ،إذ
الدستورية .فمن جهة ،مل حيدث تغري جوهري يف مكانة امللك يف نص الدستورً ،
استمرت املؤسسة امل َلكية متمتعة بمجمل الصالحيات والسلطات الالزمة لقيادة البالد وضامن استقرارها
واستمرارها .وال جيد قارئ الوثيقة اجلديدة أي عناء يف استخراج املفاتيح التي ِ
ضمنها املرشوع اجلديد للملك
تم تفويض صالحيات ظل امللك يامرسها يف الدساتري السابقة ،فهي
ملامرسة سلطة فعلية .ومن جهة ثانيةَّ ،
املفوض له ،طبقًا لنظرية التفويض ،يامرسها
مفوضة ال ُم َّ
سلطات َّ
هنائيا ،وهو ما يعني أن ّ
فوتَة ،أو متنازَ ل عنها ً
املفوض .وقد نالحظ ،يف مستوى ثالث ،إزالة بعض الصالحيات نتيجة
وفق احلدود املرسومة له سل ًفا من قبل ِّ
نظرا إىل حمدودية قيمتها االسرتاتيجية يف اهلندسة الدستورية للوثيقة اجلديدة.
التحويرات اجلديدة ،أو تفويتها ً

 12ورد يف قرار املجلس الدستوري رقم 815.2011بتاريخ  14متوز /يوليو ِ 2011
املعلن نتائج استفتاء فاتح الشهر نفسه ،أن النتائج
ناخبا بنعم عىل الدستور ،يف حني بلغ التصويت بال .154.067
اإلمجالية للتصويت عىل الدستور كانت كام ييل :صوت 9.909356
ً
لالطالع عىل نص القرار ،انظر :الدستور اجلديد للمملكة املغربية ،سلسلة النصوص القانونية (الرباط ،املغرب :دار نرش املعرفة،
 ،)2011ص .85-77
 13عرف املغرب صدور أول دستور سنة  ،1962ومتت املوافقة عليه يف استفتاء عام بتاريخ  7أيلول /سبتمرب  ،1962وحظي بمشاركة
 84.20يف املئة وقبول  97.86يف املئة من املصوتني الفعليني يف االقرتاع .لالطالع عىل نص الدستور ،انظر :اجلريدة الرسمية ،العدد
 19( 2616أيلول /سبتمرب  .)1962وملعرفة مضامينه ،انظر :احممد مالكي ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،القسم ،2
«النظام السيايس املغريب »،ص  289وما بعد.
 14لالطالع عىل نص قرار املجلس الدستوري املعلن دستورية نتائج االستفتاء عىل دستور  ،1996انظر اجلريدة الرسمية ،عدد ،4420
بتاريخ  10ترشين األول /أكتوبر  ،1996ص .2293ولفهم مضامني اإلصالح الدستوري لعام  ،1996انظر :احممد مالكي وعبد
املالك الوزاين« ،اإلصالح الدستوري والسيايس يف املغرب :املقارنة والتأويل »،ورقة قدمت إىل« :اإلصالحات الدستورية والسياسية يف
املغرب العريب( »،ندوة نظمها مركز الدراسات الدستورية والسياسية ،كلية احلقوق ،مراكش 28-26 ،ترشين األول  /أكتوبر .)1999
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ونميل إىل الظن أن مصدر حصول تغري يف االستمرارية ضمن التوزيع اجلديد للسلطة يف الوثيقة الدستورية
راجع بدرجة أساسية إىل طبيعة اجلغرافيا السياسية واالجتامعية املغربية؛ فواقع النخب السياسية ،ودرجة الوعي
ِ
الناظمة ملؤسسات الدولة ونسيج املجتمع ،كلها متغيرّ ات
الديمقراطي للمجتمع ،وطبيعة الثقافة السياسية
جسدته الوثيقة
جعلت التغيري ضمن االستمرارية اخليار األنسب واألمثل ملسار اإلصالح الدستوري ،كام ّ
شعبيا باإلجياب يف فاتح متوز /يوليو.2011
صوت عليها
ا ُمل َّ
ً

عن مكانة الم َلكية
حتظى امل َلكية بمكانة حمورية يف النسيج التارخيي واالجتامعي والسيايس املغريب .ولعل ذلك ما يفرس ديمومتها
ومميزة من مثيالهتا من امل َلكيات ،أو من األشكال الشبيهة هبا عىل الصعيد العريب
واستمرارها مؤسس ًة فاعل ًة ّ
واإلسالمي .بيد أن امل َلكية املغربية ال تستمد قوة استمرارها من قدرهتا عىل إعادة إنتاج املرشوعية وجتديد
ومكوناته فحسب ،بل إهنا تنهل ذلك ً
أيضا من تعدد أنامط املرشوعية
أشكال التواصل مع نخبة املجتمع
ّ
وتداخلها وانصهارها .فاملتابع لتطور النظام السيايس املغريب ،عىل امتداد أكثر من مخسة عقود عىل االستقالل،
جيد صعوبة يف فهم مفارقة وجود م َلكية وفية للاميض ،حمافظة عىل التقليد وموظفة له ،ميالة إىل االنفتاح
املحدود واملرا َقب ،إىل جانب نخبة وطنية جتهد من أجل بناء دولة عرصية ،عىل صعيد املؤسسات وآليات
املامرسة السياسية(.((1

بيد أن النظام السيايس املغريب ،وعىل الرغم من قدرته عىل املحافظة عىل التوازن واإلرشاف عىل خمتلف
نج من حركات النقد واالعرتاض عىل أدائه ،بل إن أصواتًا متزايدة ما
مكوناته السياسية واالجتامعية ،مل َي ُ
انفكت تطالب بتجديد املؤسسة امل َلكية ،وعرصنتها ،ونزع طابع التقليد وال َقداسة عنها ،من خالل إصالح
الوثيقة الدستورية أولاً  ،وعرب ِّ
ثانيا .ومن اجلدير
بث روح احلداثة يف طقوس املؤسسة امل َلكية وقواعد ممارستها ً

باإلشارة أن موجة االحتجاج االجتامعي التي ظهرت يف سياق ما أصبح يسمى «الربيع العريب»  ،أي حركة
 20فرباير ،وإن اختلفت عن نظرياهتا من احلركات يف العامل العريب من حيث عدم رفعها شعار «إسقاط»
النظام ،فقد طالبت بتحويل امل َلكية من «م َلكية تنفيذية ِ
حاكمة» إىل «م َلكية برملانية ديمقراطية» ،وهو ما يعني
إعادة تقسيم السلطة عىل أساس فلسفة جديدة ُحت ُّد من سلطة املؤسسة امل َلكية ،وتُعيد ،يف املقابل ،االعتبار
وتقوي شخصية احلكومة ومتنحها السلطات الالزمة لتمكينها من وضع السياسات العمومية
إىل الربملان،
ِّ
وحتمل مسؤولية نتائجها.
وتنفيذها ّ
تتبوأ امل َلكية يف بنية اهلندسة الدستورية اجلديدة منزلة بني املنزلتني ،فال هي استمرت «ملكي ًة تنفيذي ًة» ،كام كان عليه
األمر قبل صدور الدستور اجلديد ( ،)2011-1962وال هي حتولت بشكل واضح وهنائي إىل م َلكية برملانية
حدد الفصل األول من الدستور اجلديد طبيعة امل َلكية
ديمقراطية ،كام طالب قطاع من النخبة السياسية .فقد ّ
بالقول« :نظام احلكم باملغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برملانية واجتامعية» .ويف الواقع ،مل يأت الفرق
املصوت عليها يف استفتاء فاتح متوز /يوليو2011؛
كبريا عىل صعيد الصياغة بني الدساتري السابقة والوثيقة
ً
َّ
َ
فالفصل األول من دستور 1996كان يقيض بأن «نظام احلكم باملغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية
واجتامعية»ّ ،أما نظريه يف الدستور اجلديد ،فأضاف كلمة «برملانية» لتصبح «م َلكية دستورية ،ديمقراطية برملانية

15 Mohamed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc, références académiques, 2ème éd. (Paris : Presses de Sciences
po, 1999), p. 15.

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد ()2011

93

واجتامعية» .فهل معنى ذلك أننا بصدد تغيرّ جوهري يف مفهوم امل َلكية ،ومكانتها ،وطبيعة عالقتها باملؤسسات
الدستورية األخرى؟ وهل تسعفنا قراءة وثيقة الدستور يف تأكيد هذا املنحى؟

من اجلدير باإلشارة أن ثمة فهماً
خاصا للم َلكية يف املغرب ،يبتعد يف معناه ومبناه عن التصورات التي آلت إليها
ً
ِ
التنبه إىل
جتارب امل َلكيات يف أوروبا ،حيث أصبحت يف جمملها مؤسسات سائدة ال حاكمة .ومع ذلك ال بد من ّ
أن امل َلكيات األوروبية ،وعىل الرغم من تراجعها التدرجيي يف التاريخ لصالح الربملانات واحلكومات ،ما زالت
الدساتري حتتفظ هلا ،وإن بدرجات متفاوتة من نظام إىل آخر ،بالكثري من الصالحيات عىل الصعيد الدستوري
والنظري ،كام هي حال دستور بلجيكا ،الذي ُيعد أقدم الدساتري األوروبية ،ودستور مملكة الدنامرك (،)1953
والدستور اإلسباين ( ،)1978باعتباره آخر دساتري أوروبا يف القرن العرشين .لذلك ،ليس مهماً  ،يف تقديرنا،
خيارا ال رجعة فيه ،وأن
جتريد امل َلكيات من سلطاهتا وحتويلها إىل أريكة فارغة ،بل األهم أن تكون الديمقراطية ً
يتم توزيع السلطة بقدر كبري
توضح قواعد اللعبة ،وت ّ
ُعزز بضامنات وآليات جتعل ممارستها فعلية وسليمة ،وأن ّ
الفعال يف األدوار واملسؤوليات ،وأن تُصبح الثقة املتبادلة قيمة سياسية وجمتمعية ُمنبثّة يف
من التوازن والتكامل ّ
فس الرتاكم
الثقافة السياسية للدولة واملجتمع .واحلقيقة أن هذا األمر حاصل يف أوروبا منذ مدة ،وهو الذي ُي رّ
اهلائل يف فعالية النظم السياسية ونجاعة أداء مؤسساهتا الدستورية.

تم توضيحه أعاله ،مؤسسة حاكمة ،وحارضة بقوة يف املجال السيايس.
استمرت امل َلكية يف املغرب ،خال ًفا ملا َّ
فمن جهة الدساتري التي تعاقبت منذ صدور أول وثيقة سنة  ،1962تبوأت امل َلكية مكانة الصدارة يف اهلندسة
تقوت بفعل تعدد أنامط مرشوعيتها التارخيية والدينية والدستورية( .((1ومن الزاوية السياسية،
الدستورية ،كام َّ
َ
أثبتت املامرسة أن املؤسسة امللكية فاعل أسايس ،بل ظلت الفاعل األكثر ّ
حتكماً يف توازنات احلقل السيايس
املغريب .لذلك ،مل يرتدد امللك احلسن الثاين ،حني ُسئل يف أعقاب االستفتاء عىل دستور  ،1962عن دوره يف
املنظومة الدستورية والسياسية ،يف القول« :إن السؤال جيعل منا َ
حكماً  ،وأنا متيقن أن الكثريين قالوا إن سلطات
امللك ضخمة ،ولكن ،أهيا السادة ،ليعلموا بكل بساطة أن امللك مل يأخذ إال ما يلزمه ليتمكن من التدخل إذا
أخريا ،وكمثال بسيط ،ختيلوا فرقتني لكرة القدم يف
تعثر سري األمور ،أو للمساعدة عىل سريه ،وسأقول هلم
ً
(((1
ملعب ،وانزعوا من ا َ
حلكم سلطة التصفري وطرد العب ،والعبوا أهيا السادة .»..واحلقيقة أن «التحكيم»
مكونات
( )Arbitrageيف مفهوم امل َلكية احلاكمة حيفظ للملك دوره التارخيي يف
ّ
التدخل والتواصل مع خمتلف ّ
املجتمع ،بغية إقرار قدر من التوازن واالنسجام واملواءمة ،وهو ما أكدته ،ودافعت عن رجاحته أنامط من
التأليف التارخيي الوطني املغريب( ،((1وناك َفته الكثري من الكتابات األجنبية(.((1
تتجىل املكانة الوسطى للم َلكية يف اهلندسة اجلديدة يف اإلمكانات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية ،حيث
حفظت للملك ،كام سبقت اإلشارةُ ،عصب االختصاصات التي درجت الدساتري السابقة عىل إسنادها
وأقرت يف الوقت ذاته مبادئ وقواعد جديدة من شأهنا تقوية السلطة الترشيعية ،وتعزيز دور احلكومة
إليهّ ،

 16لالستـزادة ،انظـر :احممد مالـكي ،الوجـيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية :املفاهيم األساسية ،النظام السيايس املغريب
)مراكش ،املغرب :املطبعة والوراقة الوطنية ،)2001 ،القسم  ،2النظام السيايس املغريب ،ص  238وما بعد.
 17نق ً
ال عن :حممد معتصم« ،التطور التقليداين للدستور املغريب( »،أطروحة دكتوراه دولة ،كلية احلقوق ،الدار البيضاء،)1988 ،
ص .287
 18من ضمن هذه الكتابات نشري إىل املؤرخني جرمان عياش وعبد اهلل العروي.
تدخل الدولة
 19استنا ًدا إىل املقرتب االنقسامي ) ،)proche segmentaristeيذهب جل الدراسات األنغلوساكسونية إىل اعتامد فكرة ّ
لبث روح االنشقاق والتنازع والرصاع بني القبائل للتمكن من السلطة والبقاء قوية .انظر عىل سبيل املثال كتابات ٍّ
(املخزن) بالعنف ِّ
كل
من إرنست جيلنر ( )E. Gellnerوجون وتربري (.)J. Waterbury
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ورئيسهاِّ ،
وبث روح املساءلة واملحاسبة .فام جيب أن يكون حارضً ا يف وعينا ،ونحن نفحص الوثيقة
الدستورية اجلديدة ملعرفة ما إذا كانت أحكامها تنحو إىل القطع مع امل َلكية التنفيذية ،هو أن االنتقال إىل
امل َلكية الربملانية ،كام حصل يف مصادرها األصلية (بريطانيا عىل سبيل املثال) ،راجع بدرجة أساسية إىل
التغريات املفصلية احلاصلة يف اجلغرافيا السياسية واالجتامعية اإلنكليزية ،أي االنتقال التدرجيي من
املجسدة يف مؤسسة التاج أولاً  ،واملؤسسة امل َلكية الحقًا ،إىل املرشوعية
املرشوعية التارخيية والتقليدية
َّ
الديمقراطية النابعة من إرادات الناس وسيادهتم .وقد تكاملت مع هذا االنتقال وعضدته التغيرّ ات العميقة
التي طاولت نظام األحزاب وفلسفة االنتخاب وارتفاع درجة الثقافة السياسية الديمقراطية لعموم الشعب
ِ
احلاسم يف ميالد امل َلكية الربملانية الديمقراطية يف بريطانيا عىل سبيل املثال.
الربيطاين التي نحسب أهنا املصدر
اعتامده مفهو ًما إرشاد ًيا لالستنساخ ،بقدر ما
والواقع أننا حني نشري إىل هذا النموذج التارخيي ،ال يعني
ُ
نتوخى استخالص أمهية التطور التدرجيي ،ونضج الوعي والثقافة السياسية يف االستقرار عىل نمط معينّ
للحكم دون غريه .لذلك ،فإن امل َلكية الربملانية يف املغرب ،إن ارتضاها املغاربة ووافقوا عليها يف املستقبل،
لن تكون إلاّ من صنعهم وحدهم ،وهو ما يعني أن أي تغيرّ عميق يطاول جغرافيتهم السياسية واالجتامعية
سيكون حاسماً يف االنتقال إىل هذا النمط من احلكم.
إجرائيا بني جمالني يف قراءة مكانة امل َلكية يف اهلندسة الدستورية اجلديدة ،وهو ليس ،يف
يمكن الفصل
ً
مجيع األحوال ،فصلاً
معا يتكامالن يف إبراز مكانة املؤسسة امل َلكية يف املنظومة
قطعيا ،ألن املستويني ً
ً
الدستورية والسياسية .يتعلق املجال األول بام له صلة بـ «املرشوعية الدينية» وتوابعها ،يف حني خيص الثاين
االختصاصات ذات العالقة بـ«املرشوعية الدستورية» أو «الديمقراطية» ،التي يتمتع هبا جممل الرؤساء يف
النظم السياسية املعارصة.
مل يشذ الدستور املغريب احلايل ( ((2()2011عماّ سبقه من الدساتري من حيث تكريسه مكانة امللك الدينية .وعىل
الرغم من االنتقادات واالعرتاضات التي طاولت األحكام الدستورية ذات الصلة بـ«املرشوعية الدينية»،
(((2
تم تثبيت املقتضيات نفسها مع بعض التحويرات غري اجلوهرية .وما هو
ويف صدارهتا الفصل  ، 19فقد َّ
ِ
الفت لالنتباه يف الصياغة اجلديدة للدستور أن الرقم  ،19الذي ظل هو نفسه عىل امتداد الدساتري السابقة ،قد
نسبيا عىل إعادة
تغيرّ وأصبح حيمل َ
رقمي  41و .42ولعل من شأن هذا التغيري يف الرتقيم أن يساعد املغاربة ً
تشكيل وعيهم حيال هذا الفصل ،وصوغ فهم جديد لقيمته يف الوثيقة الدستورية ،وإدراك أمهيته املركزية يف
احلياة السياسية واملؤسساتية إمجالاً  .ويف احلقيقة ُأعطيت محولة كبرية وثقيلة للشق األول من الفصل التاسع
حد أن فصولاً دستورية كثرية ارهتنت بالتأويالت التي
عرش ،الذي يقيض بأن «امللك أمري املؤمنني ،((2(»...إىل ّ
طاولت مبناه ومعناه ،علماً أن واضعي هذا الفصل يف الدستور التأسييس لسنة  1962مل يكن وار ًدا يف َخ ِ
لدهم
 20لالطالع عىل نص الدستور الصادر بمقتىض ظهري رقم  1.11.91بتاريخ  29متوز /يوليو ،2011انظر :اجلريدة الرسمية ،العدد
 30( 5964متوز/يوليو  ،)2011ص .3600
 21نُشري إىل أن الرقم  19ظل ثاب ًتا يف مجيع دساتري املغرب ( 1962و 1970و 1972و 1992و.)1996
ُ 22يرجع البحث التارخيي بداية تداول لقب «أمري املؤمنني» يف احلقل السيايس العريب اإلسالمي إىل عهد عمر بن اخلطاب ،حني أطلق
عليه أحد قادة جيشه هذا االسم عوض خليفة الرسول كام كان سائدً ا وقتئذ ،ليتواتر األخذ به يف مرشق العامل العريب ومغربه ،بدرجات
خمتلفة ،وعرب فرتات متقطعة ،وعىل أسس متباينةُ ،ليصار إىل تأسيس هذا اللقب عند العباسيني ( )1258-750أولاً  ،والفاطميني الحقًا،
ِ
واملوحدين
عىل قاعدة االنتساب إىل آل البيت واالنحدار منه ،لينقل بعد ذلك إىل املغرب العريب عىل عهد املرابطني ()1145-1073
( ،)1262–1130واحلفصيني (ّ .)1346-1207أما العلويون ( ،)1635فأسسوا نظام حكمهم عىل النسب والرشافة ،أي االنتساب
إىل آل البيت.
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أن يكتيس األبعاد التي عرفها منذ سنتي  1982و ،((2( 1983بل امتدت دائرة التأويالت ل ُت ِ
ضع َ
ف عمل بعض
املؤسسات (الربملان حتديدً ا) ،أو ّ
حتل حملها ،وهذا ما يفرس ،يف الواقع ،اجلدل الذي نا َله هذا الفصل يف العقدين
األخريين .ونعتقد أن الشق األول من الفصل التاسع عرش اخلاص بمكانة امللك الدينية ،أي لقب أمري املؤمنني،
حمصورا يف نطاق املعاين والدالالت الطبيعية التي كانت وراء
مل يكن يف ُمكنِه إثارة أي جدل أو خالف لو بقي
ً
إرصار واضعي دستور  1962عىل تضمني هذا اللقب يف نص الوثيقة الدستورية( .((2فاملأمول إذن يف أفق تفعيل
َ
ض
مقتضيات الدستور اجلديد ،أن نعود إىل ما فكر فيه واضعو الفصل التاسع عرش ،
ونقطع مع التأويل ا ُمل رِ ّ
بروح الدستور ،البعيد عن املعاين الرمزية الترشيفية والربوتوكولية ملفهوم «إمارة املؤمنني» .لذلك ،أعتقد أن
الدستور اجلديد يعتمد هذا املنحى من خالل الصياغة املغايرة للمقتضيات ذات الصلة باملكانة الدينية للمؤسسة
ميز بني «املرشوعية الدينية» للملك ،كام هو متضمن يف الفصل  ،41ومرشوعيته الدستورية
امل َلكية .فمن جهةّ ،
كملك للبالد ورئيس للدولة ،وهو ما قىض به الفصل  .42واحلال ،أن القصد من هذه الصياغة ،كام يمكن أن
َيستنتِج أي قارئ للدستور املغريب ،يروم فصل املجال الديني عن نظريه السيايس أو املدين ،وهو ما يعني أن لكل
جمال مقتضياته اخلاصة ،التي ال تسمح بالتداخل ،كام ال تجُ ُيز اخللط واملزج .ثم إن الوثيقة الدستورية جاءت
واضحة يف دسرتهتا الكثري من املبادئ والقواعد واملرتكزات التي من شأهنا درء خماطر التأويل املومأ إليه أعاله،
رابعا للمملكة إىل جانب
لعل أمهها دسرتة مبدأ فصل السلطات ،واعتامد ،ألول مرة ،اخليار الديمقراطي ثاب ًتا ً
«الدِّ ين اإلسالمي والوحدة الرتابية وامل َلكية» ،واألكثر هو أن الدستور قىض يف الفقرة الثالثة من الفصل  42بأن
يامرس امللك «السلطات املخولة له رصاحة بنص الدستور» .عالوة عىل ذلك ،واستكاملاً لتوضيح سلطات
رسميا،
حرصا وظيفة اإلفتاء املعتمدة
امللك الدينية ،متت دسرتة «املجلس العلمي األعىل» ،الذي ُأسندت إليه
ً
ً
علماً أن رئاسة هذه اهليئة هي من حق امللك وفق الفقرة الثانية من الفصل « :41يرأس امللك ،أمري املؤمنني،
املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه».

إىل جانب «إمارة املؤمنني» ،وما ترتّب عن توظيفها من إشكاليات دستورية وسياسية ،ويف صدارهتا تأويل
تدخل امللك ،أثريت قضية «ال َقداسة» وتكريس أحكام الدستوري هلا.
مقتضيات الفصل  19لتوسيع جماالت ّ
فام يمكن مالحظته يف الدستور اجلديد حذف كلمة «مقدس» أو «قداسة» ،التي وردت يف الفصل  23من دستور
مقدس ال تُنتهك حرمته) ،وإعادة صوغها يف الفصل  ،46كالتايل« :شخص امللك ال
( 1996شخص امللك َّ
خطبا م َلكية كثرية ما انفكت تستعمل كلمة «امللكية
ت ُنتهك حرمته ،وللملك واجب التوقري واالحرتام» .ثم إن ً
ِ
املواطنة» ،و«امللك املواطن» ،لعل آخرها خطاب  17حزيران /يونيو  ،2011حني أشار إىل تكريس مرشوع
ِ
وعدد مظاهر هذا التكريس يف التغيري احلاصل يف الفصل ،46
الدستور لـ«امل َلكية
املواطنة ،وامللك املواطن»َّ ،
الذي مل يتضمن كلمة «مقدس» عند حديثه عن شخص امللك ،ورفع سن رشده إىل  18سنة( ((2إسوة بباقي
املغاربة ،وأناط رئاسة جملس الوصاية إىل رئيس املحكمة الدستورية ،باعتبارها مسؤولة عن احرتام الدستور.

23 Rkia El Mossadeq, Acteurs politiques dans l’espace constitutionnel (Casablanca: Imprimerie Najah Al Jadida, 2011),
p. 143.

 24يذكر جاك روبري ،مؤلف كتاب امل َلكية املغربية سنة  ،1963أن عبد الكريم اخلطيب هو من طلب ،بإحياء من عالل الفايس ،من جملس
الدستور تضمني لقب أمري املؤمنني يف نص الفصل  .19انظرJacques Robert, La Monarchie marocaine (Paris: Librairie générale:

de droit et de jurisprudence, 1963).

 25نشري إىل أنه منذ التعديل الدستوري لسنة ُ ، 1980خ ِّفضت سن رشد امللك إىل  16سنة ،خال ًفا لباقي املغاربة الذين حرصت آخر
التعديالت القانونية سن رشدهم يف  18سنة .وهكذا ،نص الفصل  21عىل ما ييل« :يعترب امللك غري بالغ سن الرشد قبل هناية السنة
السادسة عرشة من عمره.»..
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تضمنت اهلندسة الدستورية اجلديدة ،إىل جانب األحكام اخلاصة بمكانة امللك الدينية ،مجلة من الصالحيات،
ّ
تم حتويرها من دون املساس بجوهره،
وأخرى
،1996
وثيقة
السيام
السابقة،
الدساتري
يف
ا
د
موجو
كان
ما
منها
ً
َّ
وثالثة ُأحدثت ألول مرة يف سياق الدسرتة اجلديدة لبعض املبادئ واملؤسسات.
من االختصاصات التي عرفت حتويرات يف الدستور اجلديد ،سلطة تعيني الوزير األول؛ إذ خال ًفا ملا كان
(((2
يسمى يف الوثيقة
يقيض به الفصل  ، 24ألزم الفصل  47امللك بتعيني الوزير األول -الذي أصبح ّ
تصدر انتخابات أعضاء جملس النواب ،وعىل أساس
الدستورية اجلديدة رئيس احلكومة -من «احلزب الذي ّ
فصل يف جدل دستوري ما
نتائجها ،ويعينّ أعضاء احلكومة باقرتاح من رئيسها» .والواقع أن التحوير اجلديد َ
َّ
يعرض آراء النخبة السياسية إىل االختالف واالنقسام ،السيام بعد التعديالت التي طاولت الدستور
انفك ِّ
يف سنتي  1992و ،1996حيث أصبح الوزير األول يشارك يف اقرتاح أعضاء حكومته عىل امللك ،وغدا
جمربا عىل تقديم برناجمه السيايس أمام الربملان من أجل املوافقة عليه .إىل جانب ذلك ،سمح الدستور اجلديد
ً
ِ
لرئيس احلكومة باقرتاح «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء حكومته» عىل امللك ،كام ُسمح له بطلب انعقاد
يفوض إليه رئاسة اجتامعاته ،األمر الذي مل يكن
املجلس الوزاري ،الذي يمكن للملك ،وفقًا للفصل  48أن ِّ
جائزا دستور ًيا من قبل ،وإن التمس بعض األحزاب الوطنية هذا املطلب يف إحدى املذكرات املرفوعة إىل
امللك( .((2ويف السياق نفسه ،سمح الفصل  54من الدستور اجلديد للملك بتفويض رئاسة اجتامع «املجلس
األعىل لألمن» ،إىل رئيس احلكومة عىل أساس جدول أعامل حمدد( ((2إضافة إىل تو ِّليه (أي رئيس احلكومة)
اقرتاح التعيني يف الوظائف املدنية من قبيل :وايل بنك املغرب ،السفراء ،والوالة والعامل ،واملسؤولني عن
اإلدارات املكلفة باألمن الداخيل ،واملسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية ،وذلك
بمبادرة من الوزراء املعنيني.
عالوة عىل االختصاصات التي أصبحت ُمفوضة من امللك لرئيس احلكومة ،استمر امللك ،وفقًا للهندسة
الدستورية اجلديدة ،يف ممارسة جمموعة من الصالحيات اخلاصة به كرئيس للدولة ،ومنها :رئاسته
للمجلس الوزاري ،الذي يتداول ،وفقًا للفصل  ،49يف النصوص والقضايا االسرتاتيجية ،ومنها:
التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة ،ومشاريع مراجعة الدستور ،ومشاريع القوانني التنظيمية،
والتوجهات العامة ملرشوع قانون املالية ،ومشاريع القوانني ،ومرشوع قانون العفو العام ،ومشاريع
النصوص املتعلقة باملجال العسكري ،وإشهار احلرب .كام احتفظ ،إسوة بباقي رؤساء دول العامل ،بحق
«إصدار األمر بتنفيذ القانون» ،وإن كانت أحكام الدستور منذ تعديل  1992قد حددت أجله يف شهر
واحد ،وحق ّ
حل جمليس الربملان ،وحقه يف خطابة الربملان ،من دون أن يكون خطابه موضوع مناقشة،
وقيادته العليا للقوات املسلحة امل َلكية ،ورئاسته للمجلس األعىل لألمن ،واعتامده السفراء والقناصل،
 26نص الفصل  24من دستور  1996عىل ما ييل« :يعني امللك الوزير األول» ،بمعنى أن سلطة امللك جاءت مطلقة يف تعيني الوزير
األول من أي جهة كانت ،بام فيها اجلهة املستقلة ،ومل يكن الدستور يلزمه أن يكون من األغلبية الربملانية ،كام جرت العادة يف النظم
الربملانية ،كام مل يشهد املغرب ممارسة عىل هامش الدستور تلزم امللك عىل تعيني الوزير األول من األغلبية الربملانية كام هي احلال يف فرنسا،
حزبيا.
التي استلهمنا منها هذه الطريقة .لذلك ،ظل الوزراء األولون يف جمملهم معينني من شخصيات غري منتمية
ً
 27طالب ٌّ
كل من حزب االستقالل واالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف املذكرة إىل امللك يف ترشن األول /أكتوبر  1991بتفويض
رئاسة جملس الوزراء للوزير األول ،غري أن تعديل  4أيلول /سبتمرب  1992مل يستجب هلذا املطلب.
 28من اهليئات الدستورية املحدثة يف الدستور اجلديد «املجلس األعىل لألمن» .وهو ،وفقًا للفصل « ،54هيئة للتشاور بشأن
اسرتاتيجيات األمن الداخيل واخلارجي للبالد ،وتدبري حاالت األزمات ،والسهر ً
أيضا عىل مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدة.
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ورئاسته املجلس األعىل للسلطة القضائية ،وممارسة حق العفو ،ناهيك عن حقه يف إعالن حالة االستثناء،
وفقًا للفصل  59من الدستور احلايل(.((2

عن موقع البرلمان والحكومة
تضمن ،إىل جانب حمافظته عىل املكانة السامية للمؤسسة امل َلكية،
ي ِّتسم الدستور املغريب اجلديد ( )2011بكونه ّ
تعديالت إجيابية كثرية بخصوص موقع ٍّ
كل من الربملان واحلكومة ورئيسها ،من دون أن تصل نوعية هذه
واملقرر للملك يف املنظومة الدستورية والسياسية ،أو ختلق
التحويرات إىل درجة االنتقاص من احلضور الوازن
ِّ
واضحا بالنسبة إىل اللجنة
سلطة موازية له أو منافسة ملكانته .ونميل إىل الظن أن السقف غري القابل للتجاوز كان
ً
ِ
االستشارية املعهود هلا بوضع دستور جديد ،وإن شدد خطاب  9آذار /مارس  ،2011املعلن مرشوع اإلصالح
الدستوري ،عىل رضورة إعامل «االجتهاد اخللاّ ق» حني اإلعداد ملرشوع الوثيقة الدستورية اجلديدة ،وهو ما
املتضم َنة يف نص اخلطاب
املوجهة لعملية اإلصالح
يعني حفز اللجنة عىل التأويل اإلجيايب للمرتكزات السبعة ِّ
َّ
هنائيا مع مبدأ «العقلنة الربملانية» ،الذي
امل َلكي السالف الذكر .وهكذا ،مل تقطع الوثيقة الدستورية اجلديدة ً
(((3
درجت دساتري املغرب كلها عىل األخذ به ،استلها ًما من التجربة الدستورية للجمهورية الفرنسية اخلامسة،
وإن توسعت اختصاصات الربملان لتمتد إىل جماالت جديدة .غري أن التعديالت التي طاولت مؤسسة احلكومة
تضمنت عنارص جديدة ،حيث إن الدساتري السابقة ّإما ترددت يف احلسم يف دسرتهتا ،كام هي حال
ورئيسها ّ
هنائيا من قبل
تعيني رئيس احلكومة من احلزب صاحب األغلبية يف جملس النوابّ ،
وإما مل تقع االستجابة هلا ً
اإلصالحات الدستورية السابقة.
برلمان متأرجح بين العقلنة والتطوير

نسبيا للدعوات املطالِبة بإقرار «امللكية
تأرجحت الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة بني االستجابة
ً
املعززة
الربملانية»( ،((3والسعي إىل تطوير املؤسسة الترشيعية من خالل تقوية صالحياهتا ،ودسرتة بعض املبادئ ِّ
ملكانتها .هكذا ،مثلاً ُ ،أضيفت ،ألول مرة ،كلمة برملانية يف الفصل األول من الدستور ،حني حدد طبيعة نظام
احلكم عىل أنه «ملكية ،دستورية ،ديمقراطية برملانية واجتامعية» ،ليؤكد يف فقرته الثانية أن النظام الدستوري
للمملكة يقوم عىل «أساس مبدأ فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا» .ومع ذلك ،ال تعبرّ هذه اإلضافات اجلديدة
يف دستور  2011عن انعطاف النظام السيايس املغريب نحو «الربملانية» بمعناها الكالسيكي؛ فاخلصائص
تكونت يف التاريخ الدستوري والسيايس املقارن ،مازالت ضعيفة وشاحبة.
األصيلة للنظام الربملاين ،كام ّ
ِ
ونقدر أن تضمني الدستور اجلديد ما يمكن أن يوحي بأخذ املغرب بالنظام الربملاين ،أملته الظروف املواكبة
ّ
َ
خصوصا مطالب حركة  20فرباير ،لتنادي باستبدال امللكية
لوضع الدستور اجلديد .فقد علت أصوات،
ً
 29جتدر اإلشارة إىل أن املغرب عاش حالة االستثناء مرة واحدة بني سنتي  1965و ، 1970حني جلأ امللك احلسن الثاين إىل إعامل
الفصل  35من دستور .1962
ُ 30يقصد بـ «العقلنة الربملانية» تلك التقنية اهلادفة إىل حتديد اختصاصات الربملان  ،أو جمال القانون ،عىل سبيل احلرص يف مقابل
اختصاصات احلكومة أو جمال الالئحة .وقد استلهمت فرنسا املبدأ من جتربة اجلمهورية الرابعة )  ،)1958-1946حيث توسعت دائرة
تدخل الربملان عىل حساب سلطة الرئيس واحلكومة .فالعقلنة هنا تروم حتديد سلطات الربملان وتقييدها .لذلك ،تأثر هبذه التقنية جل
ّ
الدساتري األفريقية ،ومنها دستور املغرب.
أساسا ما طالبت به حركة  20فرباير.
 31من هذه الدعوات
ً
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التنفيذية ،السائدة لعقود ،بم َلكية برملانية ،يكون احلكم فيها للمؤسسات املنتخبةّ .أما امللكية ،فيقترص دورها
عىل التحكيم ،والبقاء فوق الرصاعات .واحلقيقة أن املرشّ ع الدستوري املغريب جت َّنب اعتامد هذا املنحى،
الذي يروم حتويل «امل َلكية إىل أريكة فارغة»؛ فحتى يف امل َلكيات األكثر ديمقراطية ،يشاطر امللوك املؤسسات
معا عىل درجة رفيعة من التوازن والتعاون يف ما
الدستورية جمموعة من االختصاصات ،وحيافظون يف اآلن ً
مجيعا .فالدستور الدنامركي ((3(،عىل سبيل املثال ،مل يمنع املؤسسة امل َلكية من ممارسة سلطاهتا التنفيذية،
بينها ً
(((3
ومشاطرة الربملان بعض صالحياته .
تسمح القراءة الفاحصة لدستور  ،2011السيام األحكام ذات الصلة بالربملان ،وبامل َلكية إىل حد ما ،يف عالقتها
بباقي املؤسسات ،باستنتاجٍ مفاده حرص املرشّ ع الدستوري عىل التوفيق بني تقوية الطابع الربملاين للنظام
السيايس املغريب ،من دون املساس باملكانة الدستورية السامية للم َلكية .ولذلك ،ستحرص الصياغة اجلديدة
تدخل املؤسسة الترشيعية ،من دون أن ُيفيض هبا ذلك إىل تقليص سلطات امللك.
للدستور عىل توسيع جماالت ّ
املستلهمة من دستور اجلمهورية اخلامسة الفرنسية (4
مل يقطع الدستور اجلديد مع ظاهرة العقلنة الربملانية،
َ
ترشين األول /أكتوبر  ،)1958أي حتديد صالحيات الربملان واختصاصاته عىل سبيل احلرص ،مع ترك املجال
مفتوحا .وعىل الرغم من أن العقلنة مبدأ دخيل عىل احلياة الدستورية والسياسية
التنظيمي أو جمال الالئحة
ً
املغربية ،وأنه صناعة فرضها التاريخ الربملاين الفرنيس ،خالل اجلمهوريتني الثالثة ( )1940-1875والرابعة
تم االحتفاظ به منبثًّا يف ثنايا الوثيقة الدستورية اجلديدة ،كام هو واضح يف الفصل ،71
( ،)1958-1946فقد ّ
مفتوحا وفقًا للفصل املوايل له
حدد ،عىل سبيل احلرص ،اختصاصات الربملان ،وترك املجال التنظيمي
الذي ّ
ً
(((3
(الفصل . )72
جتدر اإلشارة إىل أن مبدأ العقلنة الربملانية ّ
شكل ،منذ تنظيم أول انتخابات ترشيعية يف أيار /مايو ،1963
موضوع نقد واعرتاض من جانب األحزاب ،سليلة احلركة الوطنية( ((3واملعارضة السياسية بشكل عامّ .أما
مصدر عدم قبول املبدأ واملطالبة بإخراجه من احلياة الدستورية املغربية ،فيكمن يف أن العقلنة ليست شي ًئا آخر
سوى تقييد قدرة الربملان عىل مزاولة وظائفه األصيلة يف الترشيع واملراقبة ،وفرض نوع من الرقابة املق َّننة عىل
نشاطاته بمقتىض الدستور ،وإضعاف أدائه وفعالية تأثريه يف سري املؤسسات ونجاعتها .واحلقيقة أن استلهام
املبدأ من التجربة الفرنسية وتضمينه يف الدساتري املغربية املتعاقبة ما بني سنتي  1962و ،2011جيدان مربرمها
يف الواقع الفرنيس ،أكثر ّمما تسمح به احلالة املغربية .فمن املعروف أن الفرنسيني عاشوا فصولاً من عدم استقرار
 32يتعلق األمر بالدستور املوا َفق عليه باالستفتاء يف  28أيار/مايو  ،1953قبل أن يدخل حيز التنفيذ يف  5حزيران/يونيو .1953

لالطالع عىل نص الدستور ،انظرRecueil des constitutions européennes, publ. par Francis Delpérée, Marc Verdussen et :
Karine Biver (Bruxelles: Bruylant, 1994), pp. 95–140.
33
Abderrahim El Maslouhi, «séparation des pouvoirs et regime Parlementaire dans la nouvelle constitution
Marocaine,» dans : La Constitution marocaine de 2011: Lectures croisées: Actes des colloques, organisés par le Centre
Maurice Hauriou de la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes; l’Observatoire d’études géopolitiques et la Revue
marocaine d’administration locale et de développement à l’École nationale d’administration à Rabat, le 22 juin 2011 et
à l’École nationale d’administration à Paris, le 30 juin 2011; [sous la direction de Ahmed Bouachik, Michel Degoffe
et Charles Saint-Prot], Thèmes actuels; 77 (Rabat: Publications de la «Revue marocaine d’administration locale et de
développement», 2012), pp. 85 – 112.

 34ينص الفصل  72عىل ما ييل« :خيتص املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون».
أساسا ٌّ
كل من حزب االستقالل ،واالحتاد الوطني للقوات الشعبية ،والتقدم واالشرتاكية.
 35منها
ً
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ضعف معها احلفاظ
مكونات املجال السيايس الفرنيسُ ،
املؤسسات الدستورية ،وجتاذبات غري متناهية بني خمتلف ّ
عجل بفشل
عىل توازن السلطات وتعاوهنا ،والسيام بني الربملان واحلكومة خالل اجلمهورية الرابعة ،األمر الذي ّ
هذه األخرية ،وح ّفز عىل التفكري يف صوغ أسس فلسفية ودستورية جديدة ،فكان ميالد اجلمهورية اخلامسة،
قسامهتا منذ خطابه الشهري يف مدينة بايو سنة
التي رسم رئيسها األول اجلنرال ديغول ( ،)1970-1958أهم َ
 .((3( 1946لذلك ،تُعترب «العقلنة الربملانية» جوا ًبا عن حاجة داخلية فرنسية ،ال مبدأ عا ًما قابلاً لالستلهام ،وال
حتى لالستئناس .إنه يف الواقع املغريب آلية دستورية لتقييد عمل املؤسسة الترشيعية ،وإضعاف أدائها يف جمايل
الترشيع واملراقبة .وهكذا ،حصرَ الفصل  71اختصاصات الربملان يف ثالثني ميدانًا ،شملت الترشيع يف جماالت
«احلقوق واحلريات األساسية» ،املنصوص عليها يف التصدير ويف فصول أخرى من الدستور ،واألنظمة اخلاصة
بـ «القضاء» ،و«الصحة» ،و«الوظيفة العمومية» ،و«االنتخابات» ،و«اجلامعات الرتابية» ،و«اجلنسية» ،وإىل ذلك
من األنظمة والقضايا ذات العالقة باحلياة العامة للمواطنني .ثم إن الفصل نفسه أشار يف فقرته األخرية إىل أن
إطارا
«للربملان باإلضافة إىل امليادين املشار إليها يف الفقرة السابقة منه ،صالحية التصويت عىل قوانني تضع ً
لألهداف األساسية لنشاط الدولة ،يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية».
حرصا من قبل الفصل  71ا ُمل َحال إليه
ال تتوقف صالحيات الربملان عند وظيفة الترشيع يف امليادين املحددة
ً
أعاله ،بل يزاول ،عالوة عىل ذلك ،سلطة مراقبة احلكومة .وقد تضمن الدستور املغريب اجلديد ()2011
جممل اآلليات التقليدية املألوفة يف النظم السياسية املعارصة ،من قبيل «األسئلة» ،بشقيها الشفهي واملكتوب،
وملتمس الرقابة (الئحة اللوم /ف ،)105و«ملتمس طرح الثقة» ،و«التصويت عىل الثقة» ،و«املوافقة عىل
الربنامج احلكومي» ،غري أن الدساتري املغربية مل تأخذ بآلية «االستجواب» منذ الوثيقة األوىل الصادرة سنة
أقرت دستور ًيا «إحداث جلان برملانية لتقصيّ احلقائق» ،منذ دستور  .1992وجتدر اإلشارة ،يف
 ،1962وإن ّ
هذا السياق ،إىل أن الدستور اجلديد عزز الوظيفتني التقليديتني املنوطتني بالربملان ،أي الترشيع واملراقبة ،بوظيفة
ثالثة مل تتضمنها الدساتري السابقة ،تتعلق بـ«تقييم السياسات العمومية» ،إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 70
ويقيم السياسات العمومية» .ومن املهامت
عىل ما ييل:
ّ
«يصوت الربملان عىل القوانني ،ويراقب عمل احلكومةِّ ،
الربملانية اجلديدة الواردة يف وثيقة  ،2011يمكن اإلشارة إىل آليتني مهمتني .تتعلق األوىل بـ«التنصيب الربملاين»،
يعينها امللك ،كام تواتر العمل بذلك عىل امتداد الدساتري السابقة ،بل
حيث مل تعد احلكومة ُم َّ
نصبة بمجرد أن ّ
غدت ،بمقتىض الدستور ،يف حاجة إىل غطاء أو رداء برملاين ،وهو ما يعني أن رشعيتها الدستورية ال تتوقف عىل
التعيني امللكي وحده ،وإن اعتربه الفصل  47من الدستور حقًا حرص ًيا للملك ،بل تكتمل بمصادقة الربملان
عىل الربنامج احلكومي الذي يعقُ ب عملية التعيني ،كام نص عىل ذلك بشكل رصيح الفصل  .88وتُعترب مجيع
هذه املقتضيات ،يف تقديرنا ،بالغة األمهية ،العتبارات كثرية ،أبرزها ،إقرار الفصل السابق ( )47بإلزامية تعيني
رئيس احلكومة من احلزب الفائز باألغلبية يف انتخابات جملس النواب ،وهو ما يتناغم ،يف الواقع ،مع روح
الدستور ،ويتالءم مع منطق السياسة ،حيث ُيشرتط من رئيس احلكومة ،وهو يقود حكومة مسؤولة ،أن يكون
مسنو ًدا بأغلبية برملانية ،تُقوي مكانته ،وتُعزز العمل اجلامعي حلكومته ،السيام أن الدستور املغريب اجلديد ربط،
منذ الديباجة ،بني املسؤولية واملساءلة واملحاسبة .ثم مل يعد يف مستطاع املغرب ،الذي اع ُتربت سلطاتُه العليا
اجتامعيا جديدً ا ،أن يكون رئيس احلكومة منفصلاً عن
الدستور اجلديد ميثا ًقا
(خطاب  9آذار /مارس )2011
َ
ً
 36يتعلق األمر باخلطاب الشهري الذي ألقاه اجلنرال ديغول يف مدينة بايو يف منطقة النورماندي بتاريخ  16حزيران /يونيو .1946

لالطالع عىل سياق اخلطاب ومضمونه ،انظرJean-Louis Quermonne et Dominique Chagnollaud, Le Gouvernement de la:
)France sous la Ve République, études politiques, économiques et sociales, 4ème éd. (Paris: Dalloz, 1991
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جسدها ،أي غري منتسب إىل أغلبيتها ،كام كان عليه األمر يف السابق .أما اآللية الثانية ،فتتعلق بام ورد يف الفصل
 100من الدستور ،الذي قضت فقرته الثانية بأن خُ
«تصص كل شهر جلسة ،يقدم خالهلا رئيس احلكومة أجوبة
عىل األسئلة املتعلقة بالسياسة العمومية» ،و«ختصص جلسة سنوية من ِقبل الربملان ملناقشة السياسات العمومية
وتقييمها» ،كام نصت عىل ذلك الفقرة الثانية من الفصل املوايل له (.)101

مل تكن املحافظة عىل العقلنة الربملانية السمة املميزة الوحيدة للوثيقة الدستورية اجلديدة ( ،)2011بل ُأ ِ
بق َي ،إىل
ِّ
جانبها ،عىل «الثنائية املجلسية» ( ،)Bicaméralismeبعد أن أدخل عليها املرشّ ع الدستوري بعض التنقيحات،
مقارنة بام كان عليه األمر يف دستور  .1996فهل يمكن قراءة هذه التعديالت بوصفها ترشيدً ا لنظام الغرفتني،
أمده
الذي منح جملس املستشارين )الغرفة الثانية(
وضعا دستور ًيا غري مألوف يف الدساتري املعارصة ،حني ّ
ً
بصالحيات شبه متساوية مع جملس النواب )الغرفة األوىل( ،علماً أن املجالس األوىل حتظى بمكانة متميزة يف
مجيع البلدان التي تأخذ بالثنائية املجلسية ،لكوهنا منتخبة مبارشة من ِقبل املواطنني ،وهي التي تعبرّ عادة عن
تطلعات الناس وآماهلمّ .أما نظرياهتا الغرف الثانية ،فتبقى عمو ًما ممثّلة للجهات ،واجلامعات الرتابية ،والفئات
االقتصادية واالجتامعية واللغوية والثقافية .عالوة عىل أن طرق انتخاهبا تكون عمو ًما غري مبارشة ،وهو ما يعني
أن األعضاء فيها ال يستمدون سيادهتم من الشعب مبارشة ،كام هي حال نظرائهم يف املجالس النيابية ،بل بشكل
مكوناهتا(.((3
غري مبارش بواسطة هيئة ناخبة حدد الدستور ّ
حكومة بصالحيات تنفيذية

نص رصاحة عىل
اعترب الباب اخلامس من الدستور املغريب اجلديد احلكومة «سلطة تنفيذية» ،بل إن الفصل ّ 89
كرس ثنائية السلطة التنفيذية،
أن «متارس احلكومة السلطة التنفيذية» ،فهل ُيفهم من هذا أن الدستور اجلديد ّ
أي امل َلكية واحلكومة ،كام هو مألوف يف النظم السياسية املقارنة ،السيام ذات املنحى الربملاين؟ ال تساعد القراءة
الفاحصة لوثيقة الدستور اجلديد باإلقرار بأننا أمام ثنائية تنفيذية متاميزة ومتكاملة ،كام هي احلال يف الربملانيات
الديمقراطية ،حيث تتجاور امل َل ُ
كية مع احلكومة املنبثقة من األغلبية الربملانية .فامل َلكية التي وردت مرتب ًة يف
الباب الثالث ،بعد األحكام العامة واحلريات واحلقوق األساسية ،حافظت عىل مكانتها السامية ،كام ظلت
خارج التقسيم األفقي للسلطات الدستورية الثالث .ويؤكد هذا االستنتاج استمرار التأويل السائد ملبدأ
فصل السلطات ،الذي يخُ ِرج امللكية من دائرته ،ويضعها يف منأى عن نتائجه ،كام هو مفهوم ومألوف يف النظم
السياسية املقارنة .وتظل األحكام السلطانية أقرب إىل فهم دالالت فصل السلطات يف النظام السيايس املغريب
تضمنت الوثيقة الدستورية اجلديدة ((2011
منها إىل نظرية فصل السلطات ،كام صاغها مونتسكيو .ومع ذلكّ ،
جمموعة من املستجدات هدفت إىل تقوية مركز رئيس احلكومة ،وتعزيز العمل اجلامعي التضامني لفريقه.
مل يأخذ الدستور اجلديد بالتسمية التي ألِ َفتها الدساتري السابقة ،أي الوزير األول ،بل استبدهلا بلقب «رئيس
املستجد إضاف ًة نوعي ًة يف اجتاه تعزيز
احلكومة» .وقد اعترب جممل التحليالت املواكبة لصياغة دستور  2011هذا
َ
معي ًنا من خارج
وضع املؤسسة احلكومية ،ومنحها القدرة عىل االجتهاد والفعل .وهكذا ،مل يعد رئيس احلكومة َّ
األغلبية ،كام جرى العمل به يف السابق ،بل أصبح ،وفقًا للفصل  ،47منبثقًا من األغلبية الفائزة يف انتخابات

عضوا عىل األكثرُ ،ينتخبون باالقرتاع العام
عضوا عىل األقل و120
 37يتكون جملس املستشارين يف الدستور اجلديد ( )2011من 90
ً
ً
غري املبارش ملدة ست سنوات .للتدقيق يف فئات اهليئة الناخبة ،انظر الدستور اجلديد يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  30( 5964متوز  /يوليو
.)2011
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جملس النواب( .((3والواقع ،أن الدستور املغريب يكون ،هبذا التنصيص الواضح ،قد َق َطع مع املامرسات املرتددة
السائدة يف السابق ،التي كانت تجُ ِّنب رؤساء الوزراء من أي شكل من أشكال املسؤولية واملحاسبة ،وكانت
وتدعم براجمهم وأداءهم احلكومي .وقد أبقى الدستور
تُؤ ِّمن هلم ،يف الغالب ،أغلبيات برملانية ،تُسندهم،
ِّ
اجلديد ،يف املقابل ،عىل تعيني امللك ألعضاء احلكومة باقرتاح من رئيسها .ويمكنه إعفاءهم من مهامهم ،فرادى
أو مجاعة ،بمبادرة منه ،بعد استشارة رئيس احلكومة ،الذي حيق له ،هو اآلخر ،أن يطلب من امللك إعفاء عضو
أو أكثر من أعضاء احلكومة ،من تلقاء نفسه ،أو بناء عىل استقالتهم الفردية أو اجلامعية .وحني يستقيل رئيس
برمتها من مهامهتا.
احلكومة ،يتم إعفاء احلكومة ّ
يمكن أن نُضيف ،إىل جانب مستجد استبدال تسمية رئيس الوزراء باسم رئيس احلكومة ،قاعدة جديدة،
شكلت عىل الدوام موضوع تضارب واختالف ،تتعلق بـ «التنصيب الربملاين للحكومة»؛ فقد دأبت الدساتري
يعينها امللك ،وأن انتظار تصويت
املغربية قبل إصدار وثيقة سنة  2011عىل اعتبار احلكومة ُم َّ
نصبة بمجرد أن ّ
الربملان عىل برناجمها السيايس ليس ً
رشطا الكتامل تنصيبها ،بام يفيد بأن التنصيب أحادي (من جانب امللك فقط(
ال مزدوج أو ثنائي (من ِقبل امللك والربملان( .فالفقرة األخرية من الفصل  88من الدستور وردت واضحة،
نصبة بعد حصوهلا عىل ثقة جملس النواب ،املعبرّ عنها بتصويت األغلبية
حني قضت بالتايل« :تُعترب احلكومة ُم َّ
املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم ،ولصالح الربنامج احلكومي»(.((3

جتدر اإلشارة إىل أن املقتضيات الواردة يف الفصل الثامن والثامنني ،السيام يف فقرته األخرية ،وإن حسمت بشكل
َ
ارتباط تنصيب احلكومة بموافقة جملس النواب عىل برناجمها باألغلبية املطلقة ،وهو ما مل يكن
واضح وقطعي
وار ًدا يف الدساتري السابقة ،فقد جاءت مع ذلك غري مكتملة من زاوية توضيحها ملا يمكن أن يرتتب من آثار يف
حالة عدم تصويت الغرفة األوىل عىل برنامج احلكومة باألغلبية املطلوبة .فهل يؤدي التصويت السلبي وجو ًبا
إىل تعديل الربنامج يف ضوء املالحظات التي أبداها جملس النواب ،والعودة إليه جمد ًدا اللتامس كسب الثقة،
كام قىض بذلك بعض الدساتري املقارنة ،ومنها دستور إسبانيا لسنة  ،1978الذي سمح للحكومة باللجوء إىل
جولة ثانية ،وحينها حيق للملك تعيني احلكومة وإن حصلت عىل أغلبية نسبية فقط؟( ((4وإذا كان هذا اإلمكان
غري وارد يف الدستور املغريب اجلديد ( ،)2011فهل حيق للملك ،عند استعصاء التصويت باألغلبية املطلقة عىل
برنامج احلكومة ،اللجوء إىل حل جملس النواب والدعوة إىل انتخابات جديدة ،بغية احلصول عىل أغلبية قادرة
عىل انتزاع ثقة الربملان؟
ستكون اإلجابة بالنفي ،ما دام الفصل ،51الذي سمح للملك بحل جمليس الربملان أو أحدمها ،قد استلزم،
بمقتىض الفصل  ،96رضورة استيفاء قرار احلل جمموعة من الرشوط الشكلية ،من ضمنها إخبار رئيس احلكومة

تصدر
38
نص الفصل  47من الدستور املغريب لسنة  ،2011عىل ما ييل« :يعينِّ امللك رئيس احلكومة من احلزب السيايس الذي ّ
َّ
انتخابات أعضاء جملس النواب ،وعىل أساس نتائجها».
 39تضمن الفصل  88من الدستور املغريب لسنة  2011جمموعة من األحكام اخلاصة باحلكومة .فمماّ ورد فيه« :بعد تعيني امللك ألعضاء
احلكومة ،يتقدم رئيس احلكومة أمام جمليس الربملان جمتمعني ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه .وجيب أن يتضمن هذا الربنامج
اخلطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي احلكومة القيام به يف خمتلف جماالت النشاط الوطني ،وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية والثقافية واخلارجية .يكون الربنامج املشار إليه أعاله،موضوع مناقشة أمام كال املجلسني ،يعقبها تصويت يف جملس
منصبة بعد حصوهلا عىل ثقة جملس النواب املعبرّ عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم
النواب .تُعترب احلكومة َّ
لصالح الربنامج احلكومي».
 40ومع ذلك ،سمحت الفقرة اخلامسة من الفصل  99من دستور إسبانيا للملك بإمكانية حل جمليس الربملان بعد التوقيع بالعطف
من قبل رئيس الغرفة األوىل والدعوة إىل انتخابات جديدة .لالطالع عىل نص الدستور اإلسباين ،انظرRecueil des constitutions :
européennes, p. 194.
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منصبة ،وهو ما ال يدخل ضمن
بمبادرة اإلقدام عىل احلل ،األمر الذي يفيد بأن احلكومة تكون وجو ًبا قائمة ،أي َّ
(((4
ِ
َ
رشوط التصويت عىل برنامج احلكومة قصد تنصيبها من قبل جملس النواب .
أحكام الفصل  88الذي حيدد

جتدر اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل أن دستور  1996ربط بني مواصلة احلكومة مهامهتا وتصويت جملس النواب
عىل برناجمها بأغلبية مطلقة ،وإن مل ُيقر رصاحة بالتنصيب الربملاين للحكومة( ،((4األمر الذي حتاشى الدستور
املنصبة واستقالتها
اجلديد اإلشارة إليه  ،بدليل أن الربط الذي أقامه دستور  1996بني عدم منح الثقة للحكومة َّ
جراء ذلك ،مل يأخذ به الدستور اجلديد ( )2011برصيح منطوق الفصل  ،103حيث ورد ما ييل« :يمكن لرئيس
حتمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن ترصيح
احلكومة أن يربط لدى جملس النواب ،مواصلة احلكومة ّ
يديل به يف موضوع السياسة العامة ،أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه .ال يمكن سحب الثقة من احلكومة ،أو
رفض النص ،إلاّ باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب .ال يقع التصويت إلاّ بعد ميض
ثالثة أيام كاملة عىل تاريخ طرح الثقة .يؤدي سحب الثقة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية»(.((4

يتبني ّمما سبق بيانُه أن الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة ( )2011اعتربت احلكومة سلطة تنفيذية ،تستمد
رشعيتها من االنتخابات ،التي يؤكدها التنصيب الربملاين ،من خالل املصادقة اللاّ زمة عىل الربنامج احلكومي
نصت الفقرة األوىل من الفصل  89بوضوح عىل أن «متارس احلكومة السلطة
باألغلبية املطلقة .لذلكّ ،
التنفيذية» ،قبل أن حتدد إطار هذه املامرسة يف الفقرة الثانية من الفصل نفسه ،بقوهلا« :تعمل احلكومة حتت سلطة
رئيسها ،عىل تنفيذ الربنامج احلكومي وعىل ضامن تنفيذ القوانني ،واإلدارة موضوعة حتت ترصفها ،كام متارس
اإلرشاف والوصاية عىل املؤسسات واملقاوالت».

ال بد من اإلشارة إىل أن الباب اخلامس اخلاص بالسلطة التنفيذية ،الذي تضمن ثامنية فصول ،أفرد فصلاً
لتدخل العمل
شبه فريد ملجاالت ممارسة السلطة التنفيذية .ويتعلق األمر بالفصل  ،92الذي حرص  11بندً ا ّ
احلكومي ،أبرزها التداول يف القضايا التالية :السياسة العامة للدولة قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛
السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ القضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان والنظام العام؛ تعيني الك ّتاب
العامني ومديري اإلدارات املركزية يف اإلدارات العمومية ورؤساء اجلامعات والعمداء ،ومديري املدارس
واملؤسسات العليا .بيد أن الفصل نفسه أناط باحلكومة اختصاصات التداول يف قائمة من النصوص،
منها مشاريع القوانني ،ومن بينها :قانون املالية؛ مراسيم القوانني؛ مشاريع املراسيم التنظيمية؛ املعاهدات
واالتفاقيات الدولية قبل عرضها عىل املجلس الوزاري .وقد ألزمت الفقرات األخرية من الفصل ذاته
رئيس احلكومة بإطالع امللك عىل خالصات مداوالت جملس احلكومةُ .يذكر ً
أيضا أنه إذا كان «جملس
احلكومة» بمنزلة مطبخ للسياسات العمومية ،فإن املجلس الوزاري ،الذي يرتأسه امللك بمقتىض الدستور،
املخولة بالنظر يف جوهر القضايا اخلاصة بساسة الدولة وتوجهاهتا االسرتاتيجية؛
هو املؤسسة الدستورية
َّ
جدد ،عىل سبيل احلرص ،املجاالت التي خيتص املجلس الوزاري بالتداول فيها،
فالفصل  49من الدستور ّ
وعددها ً 11
جماال( ،((4من قبيل التداول يف «التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة»  ،و«التوجهات العامة
لقانون املالية» ،ناهيك عن ّ
حتكمه يف السياسات الترشيعية ،حيث يتداول جملس احلكومة يف مشاريع مراجعة

 41قىض الفصل  96من الدستور بام ييل« :للملك بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية وإخبار رئيس احلكومة ورئيس جملس
النواب ،ورئيس جملس املستشارين أن حيل بظهري املجلسني معا أو أحدمها .يقع احلل بعد خطاب يوجهه امللك إىل األمة».
 42اإلشارة إىل الفصل املقابل يف دستور .1996
 43تُراجع وثيقة الدستور يف :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،ص .42
 44لالطالع عىل نص الفصل  ،49انظر الدستور يف :املصدر نفسه ،ص .21
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الدستور( ،((4ومشاريع القوانني التنظيمية ،ومشاريع القوانني ،السيام املجاالت املشار إليها يف الفصل ،71
حرصا يف جمال القانونُ .يضاف إليها مرشوع قانون العفو العام ،ومشاريع النصوص
أي تلك التي تدخل
ً
املتعلقة باملجال العسكري ،وإعالن حالة احلصار ،وإشهار احلرب.

دسترة استقالل القضاء
مكونًا من  21فصلاً (من الفصل  107إىل الفصل  )127للسلطة
أفردت الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة با ًبا َّ
القضائية ،التي اعتربها الفصل 107سلطة «مستقلة عن السلطة الترشيعية وعن السلطة التنفيذية» .و ُيعترب امللك،
وفقًا للفقرة الثانية من الفصل نفسه ،ضام ًنا هلذه االستقاللية .والواقع ،أن ثمة أحكا ًما متناثرة يف نص الوثيقة
الدستورية تعزز مبدأ االستقاللية الواردة يف عنوان هذا الباب .فالفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور
قضت بأن «يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا» ،كام أن الفصل 41
وحسن سري املؤسسات الدستورية» ،وهو ما
أناط بامللك ،يف فقرته األوىل ،مهمة «السهر عىل احرتام الدستورُ ،
جييب  ،كام أملحنا ،عن سؤال ملاذا جعل منه الدستور ضام ًنا الستقالل القضاء.

أوىل الدستور اجلديد أمهية واضحة الستقالل القضاة من خالل أربعة فصول (من الفصل  108إىل الفصل
)111؛ فمن جهة ،أشار إىل أن «عزل القضاة أو نقلهم ال يتم إلاّ بقانون» (الفصل  ،)108وهو ما يفيد بأن
سلبا يف استقالليتهم حمظور بمقتىض الدستور ،وأن القرارات ذات الصلة
أي ضغط عىل القضاة بغية التأثري ً
بأوضاعهم املهنية (العزل والنقل) ،يتوجب لزا ًما أن تكون مطابقة للرشعية القانونية .وهو يف الواقع ما أعاد
تدخل يف القضايا املعروضة عىل القضاة .وال يتلقى
التأكيد يف الفصل املوايل له ( ،)109بالقولُ « :يمنع كل ّ
القايض بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليامت ،وال خيضع ألي ضغط» .بل إن الفقرتني األخريتني من
خولت القضاة حق إحالة أمورهم إىل املجلس
الفصل ذاته ،أضافتا تدقيقات بخصوص استقاللية القايض ،حني ّ
رب إخالهلم
عرض ألي شكل من أشكال التهديد ،قبل أن تعت َ
األعىل للسلطة القضائية كلام ملسوا أن استقالهلم ُم َّ
بواجب االستقالل والتجرد ً
خطأ جسيماً يعرضهم للمحاسبة وفق أحكام القوانني ذات الصلة باملهنة .وتأكيدً ا
والتقيد بعدالته ،كام أجرب قضاة النيابة العامة
هلذه االستقاللية ،ألزم الفصل  110القضاة بتطبيق القانون،
ّ
باحرتام السلطة التسلسلية لرئيسهم ،أي وزارة العدلّ .أما عىل صعيد حقوق القضاة وحرياهتم ،التي من شأهنا
بحرية التعبري يف احلدود التي حترتم
وجتردهم ،فقد دققها الفصل  ،111حني اعرتف هلم ّ
أن تعزز استقالهلم ّ
واجب التحفظ واألخالقيات املهنية ،واالنخراط يف اجلمعيات ،مع احرتام واجبات التجرد واالستقالل ،ويف
معا حظر عليهم االنتامء إىل األحزاب السياسية واملنظامت النقابية.
اآلن ً
جدير باإلشارة أن الدستور اجلديد أناط مهمة السهر عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة يف املجلس األعىل
للسلطة القضائية ،الذي أفردت له الوثيقة أربعة فصول )من الفصل  113إىل الفصل )116؛ فهو الذي يسهر،
وفقًا للفصل ، 113عىل تطبيق الضامنات اخلاصة بـ «استقالل القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم».
تقريرا عن وضعية القضاء ومنظومة العدالة ،و ُيصدر التوصيات املالئمة ذات الشأن .كام
عد ،يف هذا الصدد،
و ُي ّ
ً
يمكنه إصدار آراء مفصلة ،بطلب من امللك أو الربملان أو احلكومة ،حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ،رشيطة
مراعاة مبدأ فصل السلطات.

 45قىض الفصل  172بام ييل« :للملك ولرئيس احلكومة ولرئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين ،حق اختاذ املبادرة قصد
مراجعة الدستور».
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من األحكام اجلديدة الواردة يف وثيقة  ،2011الفقرة اخلاصة بـ « حقوق املتقاضني وقواعد سري العدالة ،التي
أفرد هلا الدستور  12فصلاً )من الفصل  117إىل الفصل )128؛ فوفقًا هلذه املقتضيات ،يتوىل القايض «محاية
حقوق األشخاص واجلامعات وحرياهتم وأمنهم القضائي ،وتطبيق القانون» )الفصل  .)117كام أن «حق
التقايض مضمون» ،والرباءة هي األصل إىل أن تثبت اإلدانة ،و«لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة» ،و«التقايض
جماين يف احلاالت املنصوص عليها قانونًا ملن ال يتوفر عىل موارد كافية للتقايض» ،كام «حيق لكل من ترضر من
ومع َّللة ،وملزمة للجميع(.((4
خطأ قضائي احلصول عىل تعويض تتحمله الدولة»ّ .أما األحكام فتكون علنيةُ ،

املجلس الدستوري باملحكمة الدستورية ،كام قىض
عالوة عىل ما سبق بيانُه ،استبدل الدستور املغريب اجلديد
َ
(((4
ٌ
حمكمة دستورية» .وقد أدخل تغيريات عىل صعيد العضوية  ،مع اإلبقاء عىل
بذلك الفصل « :129تحُ دث
عضوا ،علماً أن نصف أعضاء املحكمة الدستورية أصبح،
العدد الذي كان املجلس الدستوري يأخذ به ،أي 12
ً
منتخبا من ِقبل جمليس الربملان ،بعدما كان يعينَّ يف دستور  ،1996إضافة إىل أن العضوية أصبحت
ألول مرة،
ً
مقيدة بالرشوط الواردة يف الفقرة األخرية من الفصل  ،130ومنها أن يتم اختيارهم من «الشخصيات املتوفرة
عىل تكوين عال يف جمال القانون ،وعىل كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ،والذين مارسوا مهنتهم ملدة تفوق
مخس عرشة سنة ،واملشهود هلم بالتجرد والنزاهة»ّ .أما عىل صعيد االختصاصات ،فلم يتضمن الدستور اجلديد
( )2011جماالت خمتلفة عماّ كان معمولاً به يف الدستور الذي سبقه ( ،)1996اللهم ما ورد يف الفصل ،133
القايض بأن «ختتص املحكمة الدستورية بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أثري أثناء النظر يف
سيطبق يف النزاع ،يمس باحلقوق وباحلريات التي
قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي
َّ
يضمنها الدستور»(.((4

مؤسسات حماية حقوق اإلنسان والحكامة الجيدة
سجل للدستور املغريب للعام  2011اعتامده مفاهيم ومصطلحات مل يألفها جممل دساتري العامل ،بام فيها تلك
ُي َّ
التي ظهرت خالل موجة االنتقاالت الديمقراطية التي شهدها الربع األخري من القرن العرشين ،أي ما سماّ ه
صمويل هنتنغتون «املوجة الثالثة» ،أبرزها مفهوم احلكامة اجليدة .فمن الالفت لالنتباه أن يخُ ِّصص املرشّ ع
تضمن  18فصلاً  ،أي ُعرش مواد الدستور ،تبتدئ من
الدستوري با ًبا كاملاً هلذا املفهوم ومؤسساته وهيئاتهَّ ،
الفصل  154وتنتهي يف الفصل .171

من جهة أوىل ،متت دسترَ َة جمموعة من املبادئ الالزمة لقيام احلكامة اجليدة وحتقُّ قها يف املامرسة .هكذا ،قىض
الفصل  154بأن «يتم تنظيم املرافق العمومية عىل أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني يف الولوج إليها،
واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني ،واالستمرارية يف أداء اخلدمات» .وقد أخضعت الفقرة الثانية من الفصل
نفسه املرافقَ العمومية لـ«معايري اجلودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية» ،يف حني خيضع تسيريها للمبادئ
والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

 46لالطالع عىل الفصول من  118إىل  128من الدستور ،انظر :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،ص .48-46
يعينهم امللك عضو يقرتحه األمني العام للمجلس
 47من هذه املستجدات ،عىل سبيل املثال ،أن يكون من بني األعضاء الستة الذين ّ
العلمي األعىل )الفصل .)130
 48نشري إىل أن الفصل  134قىض رصاحة بعدم «إصدار أمر بتنفيذ مقتىض تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل  123من
هذا الدستور وال تطبيقه ،وينسخ كل مقتىض تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل  133من الدستور ،ابتداء من التاريخ الذي
حددته املحكمة الدستورية يف قرارها».
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عاليا من الشفافية يف التدبري املايل ،فقد ألزم الفصل 156
وحيث إن حتقيق احلكامة اجليدة يستلزم ً
قدرا ً
معا
من الدستور املرافق العمومية بتقديم «احلساب عن تدبريها لألموال العمومية» ،وأخضعها يف اآلن ً
املصب نفسه ،ألزم الفصل  158مجيع األشخاص املامرسني للمسؤولية العمومية،
للمراقبة والتقييم .ويف
ِّ
معينني ،تقديم ترصيح كتايب باملمتلكات واألصول التي يف حيازهتم ،عند بداية مزاولة
أكانوا منتخبني أم ّ
مهامه ويف هنايتها.
تضمن الدستور املغريب اجلديد ،من جهة ثانية ،مقتضيات خاصة باملؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف
َّ
ِّ
الفصول  161إىل  ،170التي أجربها الفصل  160عىل تقديم تقرير عن أعامهلا مرة كل سنة ،حيث يشكل
موضوع مناقشة من ِقبل الربملانّ .أما املؤسسات واهليئات العرش الواردة بني الفصل  161والفصل  ،170فقد
ري رشوط تطبيق
َغ َّطت جممل املجاالت ذات الصلة بأحوال املواطنني وشؤوهنم ،والتي يستلزم
ُ
نجاحها توف َ
مبادئ احلكامة اجليدة.
يمكن التمييز ،يف نطاق املؤسسات واهليئات العرش التي تو ّلت الوثيقة اجلديدة َدسترَ هتا ،بني اهليئات اخلاصة
تم التنصيص يف
بحامية حقوق اإلنسان ،ومؤسسات احلكامة ،وهيئات النهوض بالتنمية البرشية .وهكذاّ ،
الفصلني  161و 162عىل هيئتني أساسيتني حلقوق اإلنسان ،مها :املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،الذي
يتوىل «النظر يف مجيع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها ،وبضامن ممارستها الكاملة
والنهوض هبا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنني ،أفرا ًدا ومجاعات» ،وإىل جانبهُ ،دسرتت
مؤسسة الوسيط ،بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ،تتوىل «الدفاع عن احلقوق يف نطاق العالقات
بني اإلدارة واملرتفقني ،واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف ،وقيم التخليق
والشفافية يف تدبري اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلامعات الرتابية واهليئات التي متارس صالحيات السلطة
العمومية» .والواقع أن املرشّ ع الدستوري مل يتوقف عند هاتني اهليئتني ،بل أضاف إليهام هيئات أخرى ،كام هي
حال «جملس اجلالية املغربية يف اخلارج» ،الذي يتوىل ،عالوة عىل إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية
ذات الصلة« ،ضامن حقوقهم وصيانة مصاحلهم» ،و«اهليأة املكلفة باملناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز» ،التي
أناط هبا الدستور  -استنا ًدا إىل الفصل  ((4(-19مهمة احلفاظ عىل احلقوق املعرتف هبا للنساء يف إطار املناصفة
مع الرجال.
تضمن الدستور املغريب اجلديد ثالث مؤسسات ذات عالقة باحلكامة اجليدة ،هي عىل التوايل« :اهليئة العليا
َّ
لالتصال السمعي البرصي» ،و«جملس املنافسة» ،و«اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» ،والواقع
أن املؤسسات الثالث ،وإن كانت موجودة من قبل ،أضفى عليها الدستور قيمة دستورية بالتنصيص عليها
رصاحة ما بني الفصول  .167-165وهكذا ،نيطت باملجلس األعىل السمعي البرصي مهمة «السهر عىل
احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر ،واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البرصي»ّ .أما جملس
املنافسة ،فتولىّ السهر عىل «ضامن الشفافية واإلنصاف يف العالقات االقتصادية خاصة من خالل حتليل وضبط
وضعية املنافسة يف األسواق ،ومراقبة املامرسات املنافية هلا واملامرسات التجارية غري املرشوعة وعمليات الرتكيز
االقتصادي واالحتكار» .يف حني تو ّلت «اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» ،استنا ًدا إىل الفصل 36
 49نص الفصل  19عىل ما ييل« :يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا الباب من الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية».
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من الدستور ((5(،مهامت املبادرة والتنسيق واإلرشاف ،وضامن تنفيذ سياسات حماربة الفساد ،وتلقّي ونرش
املعلومات يف هذا املجال ،واملسامهة يف ختليق احلياة العامة ،وترسيخ مبادئ احلكامة اجليدة ،وثقافة املرفق العام،
وقيم املواطنة املسؤولة».

نص الدستور عىل ثالث هيئات للنهوض بالتنمية البرشية
عالوة عىل اهليئات واملؤسسات املبينة أعالهّ ،
نص الفصل  168عىل إحداث «جملس أعىل
واملستدامة والديمقراطية ،تعلقت
أساسا بقطاع التعليم ،حيث ّ
ً
للرتبية والتكوين والبحث العلمي» ،الذي سيتوىل مهمة «إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية ،والقضايا
تم إقرار إحداث «املجلس االستشاري
الوطنية التي هتم الرتبية والتكوين والبحث العلمي» .وإىل جانبهّ ،
نص يف الفصل  170عىل تأسيس «املجلس
«تتبع وضعية األرسة والطفولة» ،وكذلك ّ
لألرسة والطفولة» ،بغية ّ
االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي» ،قصد محاية الشباب والنهوض بتطوير احلياة اجلمعوية.

خاتمة
سيكون سابقًا ألوانه تقديم خالصات قطعية للوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة ( ،)2011وذلك العتبارات
علمية ،أبرزها أن الدستور ا ُملستفتى حوله يف فاتح متوز /يوليو 2011بحاجة إىل استكامل تدقيق أحكامه
وتتميمها بالقوانني التنظيمية والعادية التي أحالت إليها الوثيقة الدستورية نفسها يف أكثر من مقام .ويتعذر هذا
األمر ،من جهة ثانية ،ألسباب موضوعية مرتبطة باملامرسة ،أي باحلاجة امللحة إىل قدر من الوقت الختبار إعامل
الفاعلني السياسيني ألحكام الوثيقة الدستورية ،وطبيعة جتاوب املجتمع بجميع مكوناته معها .ومع ذلك،
أتاحت لنا القراءة الدستورية يف اهلندسة العامة للوثيقة التوصل إىل استنتاجني مركزيني ،مها:

كرس التغيري ضمن االستمرارية ،وهو ما يعني  ،كام أملحنا يف أكثر من
 أن دستور  30متوز /يوليو ّ 2011مقطع من هذه الدراسة ،أن الوثيقة الدستورية اجلديدة مل متس جوهر ًيا توزيع السلطة كام جاء به الدستور
التأسييس األول ( ،)1962وحافظت عليه املراجعات الدستورية الالحقة (،)1996 ،1992 ،1972 ،1970
عىل الرغم من التحويرات اجلديدة التي شملت مؤسستي الربملان واحلكومة ،وأحدثت هيئات مل تكن موجودة
من قبل ،وأقرت دستور ًيا مبادئ بالغة األمهية بالنسبة إىل سري املؤسسات ومحاية احلقوق واحلريات العامة.
اختيارا
وإذا كانت قطاعات وازنة من الرأي العام ترى يف تكريس الدستور اجلديد للتغيري ضمن االستمرارية
ً
أملته اجلغرافية االجتامعية والسياسية املغربية ،أي واقع حال الفاعلني السياسيني ودرجة وعيهم ،وطبيعة
الثقافة السياسية السائدة ،فإننا نميل إىل تأكيد أنه اختيار مفتوح عىل التطور نحو األفضل ،إن توافرت له رشوط
اإلنضاج والتعميق أكثر ،وتكاتفت اجلهود من أجل استثامر مجيع اإلمكانات التي تتيحها الوثيقة الدستورية
اجلديدة ،وعىل رأسها الصالحيات اجلديدة التي لدى الربملان ،ومؤسسة احلكومة ،والقضاء بصفة عامة،
والقضاء الدستوري عىل وجه التحديد ،وهيئات محاية حقوق اإلنسان واحلكامة اجليدة.
إجيابيا
سيعمقان
للمتاح يف الدستور،
إن إرادة الفاعلني السياسيني واستعدادهم لالستثامر الفعال والعقالين ُ
ّ
ً
االختيار الرئيس للوثيقة الدستورية اجلديدة ،أي التغيري ضمن االستمرارية ،كام أن التف َا َف املجتمع حول
الدستور والنضال من أجل فرض احرتام رشعيته ،سيعززان منسوب نجاح هذا االختيار.

 50نصت الفقرة األخرية من الفصل  36عىل ما ييل« :حتدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها».
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 أن ّوإقراره بنسبة مرتفعة عرب التصويت كخطوة أوىل
جل املغاربة يتطلع إىل أن يكون االستفتاء عىل الدستور
َ
عىل طريق التوافق عىل وثيقة جديدة ،فاحتة مرحلة جديدة ُجت ّب ما سبقها من مراحل ،وتقطع مع ممارساهتا،
السيام يف جمايل «حقوق اإلنسان واحلريات العامة» ،و«العدالة االجتامعية» .وإذا كان الدستور اجلديد ،كام أبرزنا
يف مجيع مقاطع الدراسة ،أدخل حتويرات نوعية لتقوية أداء املؤسسات الدستورية ،فإن املنتظر واملطلوب مها
أن توفّق النخبة الربملانية التي أفرزهتا انتخابات  25ترشين الثاين /نوفمرب  2011يف إعداد القوانني التنظيمية
التي ستمنح الوثيقة الدستورية روحها العامة ،أي النصوص التي ستدقق املبادئ والقواعد العامة الواردة يف
الدستور ،والتي وصل عددها إىل  19مبدأ وقاعدةَّ ،
غطت مفاصل الوثيقة الدستورية كلها(.((5
صحيح أن الدستور اجلديد حدد ،بشكل واضح ،املدة التي يتوجب عىل الربملان إصدار النصوص التنظيمية
الـ  19خالهلا ،وهي الوالية الترشيعية احلالية ( ((5(،)2016-2011وهو ما مل تأخذ به الدساتري السابقة ،إلاّ
أن عملية إعداد هذه السلسلة من النصوص بالغة األمهية ،وتستلزم من النخبة الربملانية ،والطاقم احلكومي
كبريا لصياغة قوانني تنظيمية جيدة كفيلة بإعطاء مضامني عميقة للوثيقة الدستورية .وحيث إن الدستور
جمهو ًدا ً
رابعا إىل جانب الثوابت الثالثة التي جيسدها شعار اململكة (اهلل ،الوطن،
اجلديد اعترب االختيار الديمقراطي ثاب ًتا ً
املعمقة للدستور واملد ِّققة ألحكامه ال يمكن أن تكون إلاّ
امللك) ،فإن املضمون املطلوب من النصوص املقبلة ّ
ِ
احلاكمة أن تشتغل إىل جانب املعارضة ،وأن تُنصت ً
أيضا ملطالب
ديمقراطية ،األمر الذي يتطلب من األغلبية
املجتمع املدين عرب تعبرياته املختلفةّ .أما إذا اشتغلت بمنطق األغلبية الرقمية أو العددية ،وجتاهلت املصادر
األخرى الالزمة لصناعة النصوص املقبلة ،فإهنا من دون شك ،لن تستطيع إنتاج قوانني يف مستوى روح
الدستور اجلديد (.)2011
متناميا داخل الطبقة السياسية ألمهية الرهان
وعيا
ً
ومع ذلك ،يسمح الكثري من املؤرشات باستنتاج مفاده أن ثمة ً
الذي ينتظر احلكومة احلالية يف استكامل الشوط الثاين من عملية الدسرتة التي أنجز املغرب حلظتها األم عرب
استفتاء فاتح متوز /يوليو  ،2011و ُينتظر أن ُينجز شوطها الثاين بوضع الرتسانة من القوانني التنظيمية والعادية
معا متكامالن ،ومها اللذان سيضعان املغرب عىل سكة التحول
املشار إليها يف صدر هذه الدراسة .فالشوطان ً
فإما أن تنجح النخبة السياسية املغربية ،أغلبية ومعارضة ،يف إعطاء روح ديمقراطية
الديمقراطي من عدمه؛ ّ
وإما
للوثيقة الدستورية بوضع قوانني جيدة ،يتكاتف اجلميع من أجل وضعها بواسطة احلوار والتوافق البناءّ ،
دب
تتعثّر يف حتقيق هذا الرهان ،وحينها س ُتصبح الوثيقة الدستورية ،التي جنبت املغرب عواصف احلراك الذي ّ
يف أكثر من قطر عريب ،جمرد قوقعة فارغة ،األمر الذي قد يفتح البالد عىل احتامالت يصعب استرشاف طبيعتها
عىل وجه اليقني.
 51متت اإلحالة إليها يف الدستور كام ييل :ف :5/اللغة األمازيغية ،ف :5/املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية .ف :7/األحزاب
السياسية .ف :14/تقديم امللتمسات من ِقبل املواطنات واملواطنني .ف :15/تقديم عرائض من ِقبل املواطنات واملواطنني .ف:29/
حق اإلرضاب .ف :44/جملس الوصاية .ف :49/قائمة املؤسسات االسرتاتيجية .ف :92/التعيني يف الوظائف السامية من ِقبل رئيس
احلكومة .ف :62/القانون التنظيمي ملجلس النواب .ف :63/القانون التنظيمي ملجلس املستشارين .ف :67/اللجان الربملانية لتقصيّ
احلقائق .ف :75/القانون التنظيمي للاملية .ف :87/احلكومة .ف :112/النظام األسايس للقضاة .ف :116/املجلس األعىل للقضاة.
ف :131/املحكمة الدستورية .ف :153/املجلس االقتصادي واالجتامعي .ف :133/رشوط تطبيق عدم دستورية قانون .ف:146/
اجلامعات الرتابية.
 52وهو ما نص عليه الفصل  86الدستور« :تعرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور وجو ًبا قصد املصادقة عليها
من ِقبل الربملان ،يف أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا الدستور».
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