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دستور المملكة المغربية لسنة 2011
في ضوء الربيع العربي
جدلية الثابت والمتحول
يشكل الدستور عملاً
ّ
ّ
مرك ًبا هيندس املعادلة الثالثية املتمثّلة يف السلطة والقيم والثروة ،كام
قوهتا عىل هيئة مقتضيات حتدِّ د قواعد اللعب بني خمتلف
يرتّب التفاعالت السياسية وميزان ّ
مفتوحا عىل فعل التفسري وخماطر التأويل
مستويات النظام املبارشة وغري املبارشة ،وهو ما جيعله
ً
بحسب عام ّ
يل الزمان واملكان ،وبحسب رجحان ميزان القوة إىل فائدة هذا الطرف أو ذاك .ومن
هذا املنطلق ،فإن الصياغة الدستورية ،يف معناها السكوين ،ال تعني إجياد قواعد ثابتة ملوضوع
ديناميكي متغري باستمرار ،بل هندسة مرنة جمهزة بمقومات لوحة للقيادة تضمن السري العادي
للمؤسسات الدستورية ،وتعمل عىل ضامن التوازن.
ليس الدستور ،إ ًذا ،جمرد عمل معياري اختزايل ألهم حماور اإلصالح السيايس ،بل هو عمل
قادر عىل وضع اإلطار العام وحتديد األهداف واملبادئ األساسية ،التي تكون هلا القدرة عىل
التكيف مع التحوالت بقصد االستفادة من الفرص املتاحة أو املمكنة ،والتحكم يف املخاطر
ّ
املتو َّقعة وغري املتو َّقعة.

ما نخلص إليه من طرحنا خمتلف هاته االهتاممات يف الصناعات الدستورية ،هو نموذج حتلييل
واملتحول يف اإلصالح الدستوري املغريب لسنة  2011ومتفصالته كفعل،
من أجل قياس الثابت
ِّ
لنرى ما إذا كان يعكس قيمة مضافة تتامشى ومقاصد الثورات العربية ،أم أنه جمرد حتصيل
حاصل من حيث نوعية مقتضياته يف األمور املرتبطة ببنية السلطة.

مقدمة
ّ

والتحوالت الدستورية التي يعرفها
واملتحول يف التفاعالت السياسية
ُيعترب رصد موضوع الثابت
ِّ
ّ
النظام املغريب ،من املوضوعات التي تثري اهتامم الباحثني وقلقهم املعريف .وعليه ،جيد اختيارنا ملعاجلته
للتحول واجتاهات التطور،
سنده يف املحاوالت ذاهتا اهلادفة إىل فهم ما جيري ،وقياس الطبيعة النوعية والكمية
ّ
ً
أخذا بعني االعتبار خمتلف األنساق والسياقات والتفاعالت والرهانات واالسرتاتيجيات.

* أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ،جامعة القايض عياض  -مراكش.
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سياق اختيار موضوع الورقة
مسارا متناسقًا
ميز الدستورانية املغربية ،منذ حصول الدولة املغربية عىل استقالهلا سنة  ،1956أهنا مل تعرف
ً
ّ
لاً
لاً
واسعا بني خمتلف القوى السياسية حول موقع امللك يف النظام
ومتكام  ،حيث شهدت ظروف التنزيل جدا
ً
السيايس والدستوري((( ،عىل اعتبار ما شهدته احلقبة التارخيية بني سنة ( 1956تاريخ االستقالل) وسنة 1962
(تاريخ وضع أول دستور للمملكة) من تدافع سيايس ونقاش واسع حول اجتاهات النظرية السياسية التي
ستحدد كيفية تأسيس السلطة وممارستها وانتقاهلا داخل النظام السيايس املغريب من خالل طرحني متباينني:
ّ
الطرح األول مثّله امللك واملوالون له من خالل نظرية امل َلكية التي تسود وحتكم ،أي نظام امل َلكية الدستورية؛

الطرح الثاين مثّلته القوى السياسية املعارضة ،خاصة تلك التي متثّل التوجه السيايس اليساري ،من خالل نظرية
لألمة ،أي نظام امللكية الربملانية(((.
امل َلكية التي تسود وال حتكم بناء عىل نظرية السيادة ّ

قاد ضعف التوافق السيايس ،كآلية سياسية إلدارة الرصاع عىل السلطة وتدبريه يف التجربة املغربية ،إىل ّ
تفكك بني
خمتلف القوى السياسية وسوء استثامر لطاقاهتا وجهدها ملواجهة وضعية ما بعد احلصول عىل االستقالل ،ورهان
بناء الدولة الوطنية من الناحية السياسية من خالل دستور تأسييس متوا َفق عليه ،ومن الناحية االجتامعية-
االقتصادية مواجهة وضعية متخ ّلفة مطبوعة بالفقر واهلشاشة واحلرمان واإلقصاء من خالل بنى حتتية ضعيفة
أو معدومة ،وولوج إىل اخلدمات األساسية التي ترتاوح بني الضعف والغياب ،يف ظل وضع سعت فيه الدول
املتقدمة إىل بسط هيمنتها وفرض نموذجها االقتصادي واالجتامعي واأليديولوجي واحلضاري من خالل
التحول
مسميات كثرية :نظرية التحديث السيايس(((؛ نظرية التنمية االقتصادية؛ نظرية الثقافة السياسية؛ نظرية
ّ
ّ
الديموقراطي  ..وغريها.

ففي ظل وضع سيايس اتّسم عىل املستوى الداخيل بالتوتر بني خمتلف القوى السياسية منذ سنة  1956حتى
أواسط تسعينيات القرن العرشين ،من خالل قناعة أكون أو تكون ،ويف ظل وضع دويل متق ّلب بفعل عامل
التجاذبات والتقاطبات بني خمتلف القوى املتحكمة اإلقليمية أو العاملية ،نشأ النسق السيايس املغريب عىل ثنائية
نموذجا ( )Paradigmللتنمية السياسية يقوم عىل عقلنة
الرصاع بني النموذج احلداثي من جهة ،وهو يطرح
ً
السلطة من جهة ،وذلك بإحالل السلطة السياسية الفعلية التشاركية ذات البعد الوطني ،وعىل النمط التقليداين
من جهة ثانية ،وهو نمط يستمد أسسه من االعتبارات الدينية والعائلية والوراثية(((.
 1نقصد بالدستورانية املغربية املذهب الذي اهتم بمسلسل التطورات التي عرفها الدستور املغريب ،وذلك عرب دساتري السنوات 1962؛
1970؛ 1972؛ 1992؛ 1996؛ ّ .2011
لالطالع عىل هذا املوضوع يمكن مراجعة :غالب عبد الكريم ،التطور الدستوري والنيايب
باملغرب( 1988-1908 ،الدار البيضاء :دار النرش املغربية ،)1988 ،وعبد العزيز ملغاري ،املذكرات الدستورية :اآلفاق الدستورية
للنظام السيايس املغريب ،مؤلفات وأعامل جامعية؛ العدد ( 26الرباط :املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية.)2001 ،
 2حول هذا املوضوع يمكن مراجعة :حممد الغايل« ،حمددات التدخل الربملاين يف جمال السياسات العامة يف املغرب :مقاربة حتليلية للعمل
الترشيعي (( »،)2002-1984أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة القايض عياض ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
واالجتامعية ،مراكش ،)2004 ،ص 66-61؛ حممد معتصم ،احلياة السياسية املغربية( 1991 -1962 ،الدار البيضاء :مؤسسة ايزيس
للنرش)1992 ،؛ عمر أبو غازي« ،الدستور والدستورانية باملغرب( »،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،جامعة القايض
عياض ،كلية احلقوق مراكش ،)1996 ،وعبد العزيز لوزي ،املسألة الدستورية واملسار الديمقراطي يف املغرب ،تقديم حممد بنيحي،
سلسلة مواضيع الساعة؛ ( 5الرباط :منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية.)1996 ،
 3يراجع يف هذا السياق :بادي برتران ،الدولتان :السلطة واملجتمع يف الغرب ويف بالد اإلسالم ،ترمجة لطيف فرج (القاهرة  :دار الفكر
للدراسات والنرش والتوزيع.)1992 ،
 4انظر :حممد معتصم« ،التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب( »،أطروحه لنيل دكتوراه دولة يف القانون العام ،جامعة احلسن
الثاين كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،كلية احلقوق ،الدار البيضاء ،)1988 ،ص .87-85
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أهمية الورقة البحثية
منهجا
التحول السيايس والدستوري التي طرأت عىل تدبري السلطة السياسية
تروم الورقة قياس مدى درجة
ً
ّ
وموضوعا يف اململكة املغربية ،وذلك يف اجتاه حتقيق القطيعة مع األنساق التي كانت قائمة ،أو حتقيق التغيري يف
ً
إطار استمرارية األنساق السلطوية القائمة نفسها ،منطلقني يف ذلك من الرتاكامت العلمية التقييمية جلغرافية
اإلصالحات الدستورية وخريطتها ،وهي اإلصالحات التي خلصت إىل كون الدساتري املتعاقبة ،التي أرشف
امللك احلسن الثاين عىل وضع تصورها السيايس منذ أول دستور سنة  1962والدساتري املراجعة املوالية (1970؛
متيزت بالتوجيه التحكمي من ناحية املوضوع ،وهو التوجيه الذي جسده منطق امل َلكية التي
1972؛ ّ ،)1992
تسود وحتكم (امللكية الدستورية)(((.

وقد انطلقنا كذلك من خمتلف العوامل السلبية للتجربة السياسية املغربية من خالل ما راكمته من نقاط ضعف أو
خماطر أو هتديدات ،ومن خمتلف العوامل اإلجيابية عىل مستوى نقاط القوة والفرص املتاحة أو املمكنة املرتاكمة،
خصوصا بعد املراجعة الدستورية لسنة  ،1996التي ّ
شكلت فرصة أعادت ترتيب العالقة بني امل َلكية واملوالني
ً
هلا من جهة ،وأغلب القوى السياسية الوطنية التي كانت حمسوبة عىل املعارضة من جهة ثانية ،حيث ستعرف
ألول مرة مبادرة استفتائية دستورية معروضة نتيجة تصويت شهدت شبه إمجاع خمتلف القوى السياسية عليها،
وهو ما أشرّ عىل بداية عهد جديد يف العالقات السياسية يسري يف اجتاه ترسيخ تقاليد توافقية لتدبري فعل السلطة
بناء عىل مبادئ التشاركية والشفافية واملسؤولية وحكم القانون والفعالية والنجاعة يف األداء(((.

المشكلة البحثية للورقة
يشكل قطيعة مع الدساتري املغربية السابقة ،أو ّ
إىل أي حد يمكن اعتبار أنّ دستور ّ 2011
حتول
يشكل جمرد ّ
يف سياق االستمرارية؟ وإىل أي حد خرج االستفتاء الدستوري لفاتح متوز /يوليو  2011عن سياق املنطق
الذي يعترب االستفتاءات بمنزلة العملية التوليدية لتربير مرشوعية السلطة القائمة ،وإضفاء نوع من التحديث
السيايس عليها؟

فرضيات الورقة
الفرضية األوىل :مل تستطع مقتضيات دستور  2011حتقيق اخرتاقات أساسية إلعادة هندسة العالقة بني السلطة
السياسية وخمتلف الفاعلني اآلخرين خارج نطاق امل َلكية الدستورية ،التي ما زال امللك حيتفظ فيها بسمو مركزه
من خالل قوة وصالبة سلطاته املدنية والدينية يف آن.
الفرضية الثانية :بالرغم من نشوء االعتقاد بأن دستور ّ 2011
تقاطعا بني امل َلكية الربملانية وامل َلكية
يشكل
ً

 5حممد الغايل ،التدخل الربملاين يف جمال السياسات العامة يف املغرب ،2002-1984 ،أبحاث وأعامل جامعية .سلسلة الدراسات
السياسية ،القانونية ،االجتامعية؛ ( 2الرباط :املطبعة اجلديدة.)2006 ،
 6حول تاريخ التوافق يف النسق السيايس املغريب انظر :حممد الغايل« ،جتربة «التناوب التوافقي» باملغرب واعادة هيكلة احلقل السيايس»،
يف :تأمالت يف حصيلة جتربة التناوب التوافقي باملغرب :أعامل اليوم الدرايس الذي نظمته مجعية فضاء اگورا للبحث والدراسات يوم 3
ماي  2002بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بمراكش ،سلسلة مواضيع الساعة؛ ( 36الرباط :منشورات املجلة املغربية
لالدارة املحلية والتنمية ،)2002 ،ص .116-91
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الدستورية عىل مستوى النص ،فإن مرور عام واحد عىل بداية تفعيل مقتضياته أثبت حفاظ امللك عىل مكانته
املحورية يف اهلندسة الدستورية ،واحتفاظه بصالحيات أساسية واسرتاتيجيا يف إدارة البالد وتدبريها.

واملتحول ،عىل اعتبار أوعية التفسري
الفرضية الثالثة :يبقى دستور  2011غري كاف بمفرده لتفسري معادلة الثابت
ّ
املوازية األخرى واملتمثّلة يف طبيعة الثقافة السياسية السائدة وعالقة املصالح والقوة داخل املجتمع ،التي تبقى
حمددة وأساسية يف حتقيق معادلة التوازن.

منهج التحقق من فرضيات الورقة البحثية
للتحقق من الفرضيات املعلنة ،جرى االعتامد عىل املنطلقات املنهجية التالية:

ً
التحول أو الثبات يف النظام السيايس
أوال :اختيار بعض املؤرشات النوعية كوحدات لقياس درجات
ّ
والدستوري املغريب بناء عىل معيار امل َلكية الدستورية ،ومعيار امل َلكية الربملانية من خالل قياس مؤرش حدود
السلطات (الترشيعية ،التنفيذية ،القضائية) بعضها ببعض؛
التطور يف عالقات ّ
ثانيا :االعتامد عىل نموذج حتلييل يركز عىل:
ً

 حتليل مقارن ملضمون خمتلف النصوص الدستورية واخلطاب السيايس املصاحب هلا ،يف ارتباط بجدلية الفعلواخلطاب ،أي النص/املامرسة؛

واملتحول ،يف سياق منطق حتلييل يعتربها سياسات عامة تعكس فعل
 حتليل فعل التأثري والتأ ّثر ،فعل الثابتّ
وقوهتا ،يف فرصها واملخاطر التي قد تبزغ عن انحرافات ممارستها.
السلطة /احلرية يف مظاهر ضعفها ّ

التصميم
ً
أوال :تداعيات الربيع العريب واخلطوات امل َلكية االستباقية عىل دستور 2011؛
ثانيا :حفاظ امللك عىل موقعه الدستوري كممثل أسمى؛
ً

ثالثًا :حمدودية الدستور اجلديد يف االرتقاء بدور الربملان كمتغيرّ أصيل يف معادلة السلطة؛

رابعا :املقاربة احلقوقية يف دستور  ،2011وحمدودية اجليل الثالث يف الدستورانية املغربية؛
ً

خامسا :مدى صالحية خيار الديمقراطية التشاركية كآلية للحد من مركزية السلطة.
ً

تداعيات الربيع العربي والخطوات الم َلكية االستباقية
على دستور 2011
واملتحول يف سياق حديثنا عرض بعض اخلطوات غري املسبوقة التي قام هبا امللك من أجل
يطرح قياس الثابت
ّ
حدة الضغوطات الناجتة من تداعيات الربيع العريب ،وبالتايل التحكم يف خماطرها غري املتو َّقعة عىل
امتصاص ّ
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وضعه االعتباري واملادي والرمزي الذي يضمنه له الفصل  19من دستور  ،((( 1996وإدارهتا يف اجتاه كسب
الوقت من أجل صوغ دستور ال هيدد وضع امل َلكية كفاعل يسود وحيكم.

بعد نجاح الثورة يف تونس يّ
قرسا ،هبروبه خارج البالد يوم 12
بتخل الرئيس زين العابدين بن عيل عن السلطة ً
بتنحي الرئيس حممد حسني مبارك عن منصبه يف 11
كانون الثاين /يناير  ،2011ونجاح ثورة  25يناير املرصية ّ
شباط/فرباير  ،((( 2011تأسست حركة  20شباط/فرباير  2011يف املغرب كحركة شعارها إسقاط الفساد
واالستبداد.

ونظرا إىل الوضع العريب السيايس الذي كان يسري يف اجتاه بزوغ احلركات الثورية املنادية بسقوط األنظمة
ً
واعتبارا لتزايد الدعم الشعبي املادي واملعنوي يف املغرب للحركة التي كانت
االستبدادية وبتضامنها يف ما بينها،
ً
تطالب بتشكيل م َلكية برملانية ّ
احلد من سلطات امللك الدينية يف املجال السيايس ،ووضع دستور
متكن من ّ
جديد يتكئ عىل أسس ديمقراطيةّ ،
وحل الربملان ،وإقالة احلكومة ،أقدم امللك حممد السادس عىل اختاذ خطوات
واحلد من التصاعد املطرد ملرشوعيتها يف خمتلف األوساط
استباقية هدفها سحب البساط من حتت احلركة
ّ
وخصوصا خمتلف القوى اإلسالمية واليسارية واألمازيغية الداعمة هلا.
املغربية،
ً
احلد من سلطاته
متثّلت هذه اخلطوات االستباقية يف اختاذ قرارات هدفها خلق االعتقاد بأن امللك يسري يف اجتاه ّ
الدينية يف احلياة العامة للمواطنني:

متثّلت اخلطوة األوىل باإلعالن يف  3آذار /مارس  2011عن إصدار ظهري جديد يرتقي باملجلس االستشاري
وجهت إليها جمموعة من
حلقوق اإلنسان -الذي تأسس عام  -1990من مؤسسة استشارية ،كانت قد ِّ
االنتقادات ركزت عىل حمدودية دورها يف ضوء التحوالت واملتطلبات املعارصة التي تفرضها هندسة
العالقة احلقوقية بني الدولة ومواطنيها ،إىل جملس وطني حلقوق اإلنسان يكون مؤسسة قائمة الذات ال جمرد
هيئة((( ،وحيظى هبيكلة وصالحيات وفق املعايري الدولية باعتامد آليات جهوية للدفاع عن حقوق اإلنسان
جيسد التزام اململكة املغربية
وصوهنا يف تنظيمه وممارسته اختصاصه يف إطار االستقاللية واملسؤولية ،كحادث ّ
وتشبثها باحرتام التزاماهتا الدولية يف ما يتعلق بحامية حقوق اإلنسان
بحامية حقوق املواطنني وحرياهتم
ّ
والنهوض هبا(.((1

استنتاج أساسي أول
أتى استبدال املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان باملجلس الوطني حلقوق اإلنسان استجابة ملطالب جمموعة
من اهليئات واملنظامت املدنية والسياسية ،من أجل احلفاظ عىل دعمها والتحكم يف خماطر رفعها سقف مطالبها،
لألمة ،ورمز وحدهتا ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو حامي محى
 7ينص هذا الفصل عىل :امللك أمري املؤمنني ،واملمثّل األسمى ّ
الدِّ ين ،والساهر عىل احرتام الدستور ،وله صون حقوق وحريات املواطنني واجلامعات واهليئات ،وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة
اململكة يف دائرة حدودها احلقة.
التنحي الذي قرأه عمر سليامن مدير االستخبارات ،من خالل نص خطاب مقتضب وجه إىل األمة املرصية يوم  11شباط/
 8قرار ّ
فرباير  .2011نص اخلطاب« :بسم اهلل الرمحن الرحيم .اهيا املواطنون يف هذه الظروف العصيبة التي متر هبا البالد ،قرر الرئيس حممد
حسني مبارك ختليه عن منصب رئيس اجلمهورية ،وكلف املجلس األعىل للقوات املسلحة بإدارة شؤون البالد واهلل املوفق واملستعان».
 9الظهري الرشيف الرقم  1.11.19بإحداث املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  3( 5922آذار /مارس
 ،)2011ص .574
10 <http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article4880> (vu le 6 Décembre 2012).
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وهو ما قد يسري يف اجتاه التقائها املوضوعي مع مطالب حركة  20فرباير املطالِبة بإسقاط الفساد واالستبداد
كصورة لإلصالح الشامل ،أوىل من القيام ببعض اإلصالحات الفردية أو املعزولة.

وجهه امللك حممد السادس إىل الشعب مبارشة وطرح فيه
ومتثّلت اخلطوة الثانية يف خطاب  9آذار/مارس الذي ّ
ّ
سيؤطرها دستور جديد يستند إىل مرتكزات أساسية تتمثل يف:
التصور اجلديد جليل اإلصالحات السياسية التي
السلطات وتوازهنا ،وتعميق دمقرطة املؤسسات وحتديثها وعقلنتها يف إطار نظام م َلكية
 توطيد مبدأ فصل ّدستورية وديمقراطية وبرملانية واجتامعية؛

موسعة كفيلة بنهوضه
 برملان نابع من انتخابات حرة ونزهية يتبوأ فيه جملس النواب مكانة الصدارة بصالحيات َّبمهامه التمثيلية والترشيعية والرقابية؛
 حكومة َمنتخبة بانبثاقها عن اإلرادة الشعبية ،املعبرَّ عنها من خالل صناديق االقرتاع ،وحتظى بثقة أغلبية
جملس النواب؛
 تكريس تعيني الوزير األول من احلزب السيايس؛ الذي تصدر انتخابات جملس النواب ،وعىل أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير األول ،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية ،يتوىل املسؤولية الكاملة عىل احلكومة واإلدارةالعمومية ،وقيادة الربنامج احلكومي وتنفيذه؛
 -تقوية آليات ختليق احلياة العامة ،وربط ممارسة السلطة واملسؤولية العمومية باملراقبة واملحاسبة؛

 -تكريس مكانة املعارضة ،واالعرتاف بدور املجتمع املدين يف إطار الديمقراطية التشاركية(.((1

استنتاج أساسي ثان
يعتقد حملل خمتلف حماور هذه اخلطوة األساسية الثانية ،كمبادرة لإلصالح الشامل من خالل اخلطاب امللكي،
أن يعتقد دستور  2011لن يكون سوى دستور للم َلكية الربملانية بامتياز ،ملا لذلك من معان يف احلد من سلطات
خصوصا أنه تم ألول مرة االعتامد عىل جلنة استشارية
امللك الدينية أو املدنية يف املجال السيايس السلطوي،
ً
موسعة ترشف عىل صوغ الدستور ،وهي التي اعتمدت بدورها مقاربة تشاركية واسعة يف مسلسل اإلعداد،
ّ
شملت خمتلف األحزاب السياسية واهليئات املدنية والسياسية ،وقت كان امللك ينفرد بصوغه.

متثّلت اخلطوة الثالثة يف إحداث مؤسسة الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ،أنشئت من أجل تعزيز
محاية حقوق اإلنسان وصوهنا يف اململكة املغربية يف إطار عالقة اإلدارة باملواطن ،وذلك بمقتىض الظهري
متاشيا مع
رقم  25-11-1بتاريخ  17آذار /مارس  2011كمنهجية يف حتديث مؤسسة ديوان املظامل(،((1
ً
اإلصالحات اجلديدة ،وحتقيقًا للتكامل املنشود بني ٍّ
كل من املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط
ومواكبة للمعايري الدولية يف هذا الباب(.((1
 11انظر :نص اخلطاب امللكي بتاريخ  9آذار /مارس  ،2011منشور عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.marocdroit.com> (vu le :
7 Décembre 2012).

 12أحدثت مؤسسة ديوان املظامل بمقتىض ظهري يف كانون األول /ديسمرب  2001هبدف تنمية التواصل بني املواطنني واإلدارة ،وحتريكها
ملشكالهتم وقضاياهم بالرسعة والفعالية املطلوبتني.
 13يف هذا السياق جاء الفصل  162من دستور  ،2011إذ نص عىل« :الوسيط مؤسسة مستقلة ومتخصصة ،مهمتها 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» .
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نشري يف هذا السياق ،ويف اطار التجاذب بني احلقل الديني الذي هييمن عليه امللك واحلقل املدين السيايس املتاح
بني خمتلف الفاعلني ،إىل أنه كان هناك يف عام  2000مبادرة يف عهد حكومة عبد الرمحان اليوسفي لتأسيس
مؤسسة الوسيط ،تُعنى بالعالقة بني اإلدارة واملواطن من خالل مقتضيات الفصل  52من دستور سنة ،1996
لكن رسعان ما سيجري إعالن إقامة مؤسسة ديوان املظامل من طرف امللك بناء عىل مقتضيات الفصل  19من
دستور سنة  ،1996عىل اعتبار أن املؤسسة امل َلكية ،ويف نطاق إمارة املؤمنني ،تعترب مثل هاته األمور داخلة يف
حكم رعاية احلاكم لرعيته ،وبالتايل ال حيتمل أن يكون هناك بينه وبينهم وسيط.

استنتاج أساسي ثالث
حكرا عىل امللك
ُيستفاد من خطوة استبدال مؤسسة ديوان املظامل ،التي يرمز اسمها إىل احلقل الديني كمجال ظل ً
منذ قيام الدولة املغربية احلديثة عىل األقل ،باسم مؤسسة الوسيط التي يدل اسمها عىل محوالت مدنية ،الرغبة
يف إضعاف مرشوعية حركة  20فرباير كحركة ثورية ضد الفساد واالستبداد ،وخلق االعتقاد بأن امللك يسري يف
اجتاه إعادة االعتبار إىل ما هو مدين ال ديني يف معادلة تدبري الشأن العام.

ّ
كممثل أسمى
حفاظ الملك على موقعه الدستوري
ّ
املراجعة نظرية يف احلكم تقوم عىل مرشوعية مركّ بة بني الوراثي
شكل الفصل  19عىل طول خمتلف الدساتري
َ
والديني والقانوين ،فجعلت من امللك مركز مجيع السلطات العادية (القضائية ،الترشيعية ،التنفيذية) وغري
العادية (الدينية والروحية)(.((1

لكن مع تداعيات الربيع العريب؛ التي جعلت خمتلف األنظمة السياسية الوراثية يف الوطن العريب يف أزمة بنيوية
من خالل تآكل مرشوعياهتا ،حاول دستور  2011جتاوز خماطر الفصل  19والفصل من داخله بني ما هو ديني
وما هو مدين سيايس من خالل الفصلني اجلديدين  41و 42من دستور .2011
يتضح من خالل حتليل مضمون الفصل  41أن للملك األلقاب التالية:

 -أمري املؤمنني؛

 -حامي محى امل ّلة والدِّ ين ،والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية؛

 رئيس املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه .وبصفته اجلهة الوحيدةرسميا يف شأن املسائل املحالة إليه ،استنا ًدا إىل مبادئ الدِّ ين اإلسالمي
املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تُعتمد
ً
وأحكامه ومقاصده.((1(.
لألمة ،ورمز وحدهتا ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو حامي
 14ينص الفصل  19عىل :امللك أمري املؤمنني ،واملمثّل األسمى ّ
محى الدِّ ين ،والساهر عىل احرتام الدستور ،وله صون حقوق وحريات املواطنني واجلامعات واهليئات ،وهو الضامن الستقالل البالد
وحوزة اململكة يف دائرة حدودها احلقة.
 15ينص الفصل  41عىل ما ييل« :امللك ،أمري املؤمنني وحامي محى امل ّلة والدِّ ين ،والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس امللك ،أمري املؤمنني ،املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
الدين
و ُيعترب املجلس اجلهة الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تُعتمد
رسميا ،يف شأن املسائل املحالة إليه ،استنا ًدا إىل مبادئ وأحكام ّ
ً
اإلسالمي احلنيف ومقاصده السمحة.
حتدد اختصاصات املجلس وتأليفه وكيفيات سريه بظهري.
يامرس امللك الصالحيات الدينية املتعلقة بإمارة املؤمنني ،واملخولة له حرص ًيا ،بمقتىض هذا الفصل ،بواسطة ظهائر».
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إن مقارنة الفصل  19بالفصل  41جتعلنا نستخرج ما ييل:

ً
أوال ،احتفاظ امللك بصالحياته الدينية مثلام كانت يف الفصل  ،19بل تعزيزها عرب إضافة صالحيات دينية
جديدة من خالل رئاسة املجلس العلمي األعىل كمؤسسة دستورية دينية جديدة يف الدستور املغريب هي
يفس قدرة املؤسسة امللكية عىل خلق االعتقاد لدى األحزاب اليسارية( ((1أنه
الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى ،رّ
هو القادر لوحده عىل محايتها من استغالل الدِّ ين يف السياسة من طرف األحزاب املحسوبة عىل التيار اإلسالمي.

ثانياَ ،ع ِم َل الفصل  41عىل جتميع صالحيات امللك الدينية وتأطريها من دون أن حيدد عالقاهتا باملجاالت املدنية
ً
السياسية املرتبطة بحياة املواطنني واملواطنات من خالل سؤال من حيدد اآلخر.
ثالثًا ،احتفاظ الدِّ ين بمكانته املركزية يف هرمية السلطة ،وذلك من خالل ديباجة الدستور التي تؤكد أن اهلوية
بتبوء الدِّ ين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها ،والفصل الثالث الذي يعترب اإلسالم دين الدولة(.((1
املغربية تتميز ّ

من خالل حتليل مضمون الفصل  ،42نجد أن هذا األخري ّ
ينظم صالحيات امللك املدنية ال الدينية ،بصفته
رئيس دولة من خالل كون:
األمة،
 -امللك رئيس الدولة ،وممثلها األسمى ،ورمز وحدة ّ

 -امللك هو الضامن لدوام الدولة واستمرارها،

 -امللك هو احلكم األسمى بني مؤسساهتا،

وح ْسن سري املؤسسات الدستورية ،وعىل صون االختيار الديمقراطي ،وحقوق
 يسهر عىل احرتام الدستورُ ،وحريات املواطنني واملواطنات واجلامعات ،وعىل احرتام التعهدات الدولية للمملكة.

الـملك هو ضامن استقالل البالد وحوزة المملكة
في دائرة حدودها الحقة
أثبتت املامرسة يف أول اختبار لتفعيل دستور  ،2011وذلك بعد االنتخابات الترشيعية يف  25ترشين الثاين/
بقوهتا عىل مستوى تدبري نتائج هاته االنتخابات من خالل التحكم
نوفمرب  2011أن املؤسسة امل َلكية احتفظت ّ
يف حتديد أسامء جمموعة من املرشحني لشغل املناصب الوزارية ،والضغط ملنع أسامء أخرى من االستيزار .هذا
عىل املستوى العضويّ ،أما عىل املستوى املوضوعي ،فقد بقيت املؤسسة امل َلكية متحكمة يف بعض الوزارات
أشخاصا
التي تعتربها اسرتاتيجية ،منها األمن والدفاع واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث ُيعترب املعينون
ً
من دون انتامء سيايس ومعروفني بوالئهم للمؤسسة امل َلكية.

يف قراءة أخرى ملحورية دور امللك ،صادق جملس النواب يوم الثالثاء  8أيار/مايو 2012عىل مرشوع القانون

خصوصا أن هذا الطرح وجد حجيته بعد التفجريات اإلرهابية يف  16أيار/مايو  2003يف مدينة الدار البيضاء ،إذ ركز خمتلف
16
ً
تدخالت الكتل الربملانية يف اجللسات التي أعقبت التفجريات عىل أمهية الدور املركزي للملك يف إدارة الشأن الديني ،بصفته حكماً من
ّ
لألمة.
منطلق إمارة املؤمنني ومتثيليته األسمى ّ
 17ينص الفصل  3من دستور  2011عىل« :اإلسالم دين الدولة ،والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
صدر دستور  2011بمقتىض الظهري الرشيف رقم  ،1.11.91بتاريخ  29متوز /يوليو ،2011يف :اجلريدة الرسمية ،العدد 30( 5964
متوز /يوليو  ،)2011ص .3600
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التنظيمي رقم  ،02.12املتعلق بتطبيق أحكام الفصلني ( 49((1و( 92((1من الدستور ،واملتعلق بتحديد الئحة
بعدد املناصب العليا أو السامية يف املؤسسات العمومية ،واملقاوالت االسرتاتيجية التي يعينّ امللك مسؤوليها
بعد املداولة يف اجتامع جملس الوزراء ،بناء عىل اقرتاح من رئيس احلكومة ،وبمبادرة من الوزير املعني ،الذي
يامرس وصاية عىل هذه املؤسسات واملقاوالت ،إضافة إىل املؤسسات واملقاوالت التي سيتم التداول يف شأهنا
يف املجلس احلكومي.
يظهر من حيث التنصيص أن الدستور اجلديد يعكس التصور اجلديد للعمل احلكومي ،الذي أصبح أكثر فاعلية
املخولة إىل احلكومة يف جمال التعيني يف املناصب العليا ،التي أصبحت تشمل 1181
بحكم االختصاصات
َّ
منصبا خالل املامرسة الدستورية  .1996وبحسب القانون التنظيمي املشار إليه أعاله ،فإن
منصبا عوض 17
ً
ً
ساميا  ،يف
ا
منصب
17
إىل
باإلضافة
حكومية،
مؤسسة
51
تشمل
شاغليها
احلكومة
جملس
ع
ي
التي
الوظائف
ينّ
ً
ً
حني أن الئحة املؤسسات واملقاوالت احلكومية التي يعود فيها قرار التعيني إىل امللك تتوزع بني  20مؤسسة
حكومية اسرتاتيجية و 19مقاولة حكومية اسرتاتيجية ،يف حني أن باقي املؤسسات التي مل يرش إليها القانون
تعطي صالحيات التعيني فيها إىل إداراهتا الداخلية(.((2

 18ينص الفصل  49عىل ما ييل :يتداول املجلس الوزاري يف القضايا والنصوص التالية:
 التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانني التنظيمية؛ التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية؛ مشاريع القوانني ،اإلطار املشار إليها يف الفصل ( 71الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ مرشوع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص املتعلقة باملجال العسكري؛ إعالن حالة احلصار؛ إشهار احلرب؛ مرشوع املرسوم املشار إليه يف الفصل  104من هذا الدستور؛ التعيني باقرتاح من رئيس احلكومة ،وبمبادرة من الوزير املعني ،يف الوظائف املدنية التالية :وايل بنك املغرب ،والسفراء والوالةوالعامل ،واملسؤولون عن اإلدارات املك ّلفة باألمن الداخيل ،واملسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية .وحتدد
بقانون تنظيمي الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت االسرتاتيجية.
 19وينص الفصل  92عىل ما ييل :يتداول جملس احلكومة ،حتت رئاسة رئيس احلكومة ،القضايا والنصوص التالية:
 السياسة العامة للدولة قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛حتمل مسؤوليتها؛
 طلب الثقة من جملس النواب ،قصد مواصلة احلكومة ّ القضايا الراهنة املرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام؛ مشاريع القوانني ،ومن بينها مرشوع قانون املالية ،قبل إيداعها مكتب جملس النواب ،من دون إخالل باألحكام الواردة يف الفصل 49من هذا الدستور؛
 مراسيم القوانني؛ مشاريع املراسيم التنظيمية؛ مشاريع املراسيم املشار إليها يف الفصول ( 65الفقرة الثانية) و 66و( 70الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛ تعيني الكتّاب العامني ،ومديري اإلدارات املركزية يف اإلدارات العمومية ،ورؤساء اجلامعات والعمداء ،ومديري املدارسواملؤسسات العليا .وللقانون التنظيمي املشار إليه يف الفصل  49من هذا الدستور أن يتمم الئحة الوظائف التي جيري التعيني فيها يف
جملس احلكومة .وحيدد هذا القانون التنظيمي ،عىل وجه اخلصوص ،مبادئ ومعايري التعيني يف هذه الوظائف ،ال سيام منها مبادئ تكافؤ
الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية.
ُيطلع رئيس احلكومة امللك عىل خالصات مداوالت جملس احلكومة.
20 <http://www.marocdroit.com>.
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يظهر مرة ثانية أنه تم تقليص اختصاصات امللك يف جمال التعيني يف املناصب العليا ،حتى انحرصت ،بموجب
منصبا ،لكن تعيينات امللك من حيث النوعية تبقى «اسرتاتيجية» عىل اعتبار
القانون التنظيمي  02-12يف 39
ً
أهنا متس القطاعات االقتصادية واالجتامعية احلية واملنتجة يف الدولة املغربية(.((2
واخلالصة ،هنا ،هي عىل النحو التايل:

 يتضح من خالل الصياغة عىل مستوى املضمون واحلموالت الرصحية أو الضمنية أن الفصل  19مل جي ِر التخيلعنه ،بل ّ
جل ما هناك هو عمل تقني متثّل يف اعادة هندسته من حيث الشكل من خالل الفصل  41والفصل
ومدنيا لتأطري فعل السلطة وتوجيهه داخل
دينيا
ً
 ،42بشكل يحُ ا َفظ من خالهلام عىل تعزيز موقع املؤسسة امل َلكية ً
اململكة املغربية يف احلاالت العادية أو غري العادية.

 إن غياب حتديد مصفوفة االنتقال من احلقل الديني إىل احلقل املدين السيايس بشكل واضح بالنسبة إىل امللكداخل الوثيقة الدستورية اجلديدة ،جيعلنا نحتفظ باخلالصات ذاهتا التي تعترب أن احلقل الديني مازال متغيرّ ً ا
أصليا يف معادلة السلطة داخل اململكة املغربية.
ً

واملتحول هو النص الذي تتغري صياغاته وتركيباته من
 يتضح من املعطيات أعاله أن الثابت يبقى هو املامرسةّ
دون املساس ببنية السلطة ،حيث حيتفظ امللك بدوره املحوري يف خمتلف املؤسسات الدستورية ذات الطبيعة
السياسية أو اإلدارية أو االقتصادية أو املالية.

محدودية الدستور الجديد في االرتقاء بدور البرلمان
كمتغير أصلي في معادلة السلطة
نشري إىل أن دستور  2011جاء بمقتضيات مهمة يف هذا السياق ،يمكن التعامل معها كمؤرشات لقياس الثابت
واملتحول ،وتتمثّل يف:

 أضحى الربملان املصدر الوحيد للترشيع الذي اتسع جماله. -أصبح الربملان كذلك مسؤولاً عن التوازن املايل ،يف الوقت الذي ظلت احلكومة مستأثرة به منذ دستور سنة

.1962

 -أصبح من اختصاص الربملان تقييم السياسات العمومية.

 يصادق الربملان ،املنعقد بدعوة من امللك ،يف اجتامع مشرتك ملجلسيه ،عىل مرشوع مراجعة بعض بنود الدستورمن دون عرضها عىل االستفتاء.
لكن إىل أي حد يمكن لقراءة هذه املقتضيات أن تساعد عىل فهم ما هو رصيح وما هو ضمني داخلها ،وبالتايل
عمليا دور املؤسسة الترشيعية كسلطة ال كجهاز وظيفي فقط؟
سيعزز
قياس درجة تطورها يف االجتاه الذي
ّ
ً

من ناحية أنَّ الربملان أضحى املصدر الوحيد للترشيع الذي اتسع جماله ،مل يكن الربملان املغريب املختص الوحيد
بالترشيع ،بل كان امللك بدوره يامرس هذه السلطة بمقتىض ظهائر ،لكن الفقرة األوىل من الفصل  70من
 21انظر الظهري الرشيف رقم  ،1-12-20تاريخ  17متوز /يوليو ،2012الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02-12املتعلق
بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور ،يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  19( 6066متوز /يوليو .)2012
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دستور  2011ستنص عىل ما ييل« :يامرس الربملان السلطة الترشيعية» ،يف حني كان الفصل  45من دستور
 1996يف فقرته األوىل ينص عىل« :يصدر القانون عن الربملان بالتصويت».
يتضح من قراءة حتليلية مقارنة هلاتني الفقرتني أن الفصل  70من دستور  2011اجلديد ارتقى بالربملان إىل سلطة
ترشيعية ،لكن هل ذلك كاف للقول إنه أصبح املتخصص الوحيد من بني السلطات الدستورية كمصدر وحيد
للترشيع ،أي كمصدر وحيد للتصويت عىل القوانني؟ يظهر من خالل حتليل املنطوق أنه غري كاف ،عىل اعتبار
أنه بناء عىل خمتلف نصوص الدستور التي تتحدث عن صالحيات امللك ،ليس هناك ما يمنعه رصاحة من
الترشيع بشكل عام بمقتىض ظهائر(.((2

وقد كان نص اخلطاب امللكي ،بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية
التاسعة يف  12ترشين األول /أكتوبر  ،2012رصحيًا يف أثناء سياق اخلطاب باإلقرار املبارش أن الربملان أضحى
هو السلطة الترشيعية الوحيدة املختصة بمجال الترشيع( ،((2إذ ورد يف خطاب امللك حممد السادس ما ييل:
« ...ما تعزز بتأسيس برملان جديد ٬إن يف مستوى مكانته أو يف نظامه أو يف سلطاته .وعالوة عىل املنزلة الرفيعة
مصدرا وحيدً ا للترشيع الذي اتسع جماله .فضلاً
التي حيظى هبا يف الرصح املؤسيس الدستوري ،فإنه أضحى
ً
(((2
عمـا أصبح له من اختصاص يف إقرار عدد كبري من القوانني التنظيمية»...
ّ

وهو ما يعني أن عىل الرغم من عدم وجود مقتىض رصيح يمنع امللك من الترشيع ،فإنه مل يعد من خالل هذا
اخلطاب جمال للتأويل عىل اعتبار أن اإلقرار جاء من امللك نفسه بأن الربملان أضحى هو املصدر الوحيد للترشيع.
كام أن من املؤرشات األساسية التي تدل عىل توسيع جمال الترشيع من الناحية الكمية يف مقابل املجال التنظيمي،
كون الربملان أصبح هو املختص بوضع املبادئ األساسية التي حتكم وتقيد إعداد احلكومة للتقسيم االنتخايب،
حيث املبدأ املعروف :من يتحكم يف التقسيم االنتخايب يتحكم فعلاً يف صناعة اخلرائط االنتخابية(.((2

مس قدسية اخلطب امللكية .فقد نص الفصل  28من دستور 1996
ومن املؤرشات النوعية كذلك تعديل مهم ّ
األمة والربملان ويتلو خطابه أمام كال املجلسني ،وال يمكن أن يكون مضمونه
عىل أن« :للملك أن خياطب ّ
موضوع أي نقاش».
األمة والربملان،
لكن الصيغة احلالية يف الفصل  52من دستور  2011أصبحت كاآليت« :للملك أن خياطب ّ
ويتلو خطابه أمام كال املجلسني ،وال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهام».

األمة والربملان يف الفصل  28م ّتعت اخلطب امللكية
تشري املقارنة بني النصني إىل أن اخلطب امللكية املوجهة إىل ّ
بحصانة مطلقة ،إذ ال يمكن مناقشة مضموهنا من طرف أي جهة ،بينام الصياغة اجلديدة يف موضوع اخلطب
موضوعا ألي
امللكية من خالل الفصل  52اجلديد ،جعلت احلصانة مقترصة عىل عدم تشكيل اخلطب امللكية
ً

يراجع الباب الثالث املتعلق بامللكية من الدستور اجلديد .2011
22
َ
 23ينص الفصل  63من دستور  2011عىل ما ييل« :يعقد الربملان جلساته أثناء دورتني يف السنة ،ويرأس امللك افتتاح الدورة األوىل،
التي تبتدئ يوم اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر ،وتُفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعة الثانية من شهر أبريل».
 24الرباط  12ترشين األول /أكتوبر  :2012نص اخلطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة
الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية التاسعة ،بتاريخ  12ترشين األول /أكتوبر  ،2012عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.< :

.)parlement.ma/_discouroyaux2.php?filename> (vu le 7/12/2012

 25ينص الفصل  62من دستور  2011عىل ما ييل ...« : يبينّ قانون تنظيمي عدد أعضاء جملس النواب ،ونظام انتخاهبم ،ومبادئ
التقسيم االنتخايب ،ورشوط القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنايف ،وقواعد احلد من اجلمع بني االنتدابات ،ونظام املنازعات االنتخابية.»...
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األمة .هذا
نقاش داخل جمليس الربملان فقط ،وهو ما يفيد بأنه ليس هناك أي منع رصيح ملناقشتها من طرف ّ
املطبقة للحصانة املطلقة للخطب امللكية
التحول يمكن اعتباره طفي ًفا لكنه مهم يف اجتاه كرس النمطية الدستورية ّ
مكر ًسا بقوة.
من أي نقاش مهام يكن مصدره ،وهو ما كان يف السابق َّ

ومن ناحية أنَّ الربملان أصبح مسؤولاً عن التوازن املايل الذي ظلت احلكومة مستأثرة به منذ دستور سنة
 ،1962يأيت هذا يف سياق توسيع خريطة املجاالت التي تدخل يف نطاق ممارسة سلطة الربملان الترشيعية (أي
جمال القانون) وتوضيحها بدقة ،وهو ما سيساعد مستقبلاً عىل جعل املؤسسة الترشيعية صاحبة دور أسايس
وأصيل يف مسلسل إعداد السياسات العمومية ومراقبتها( ،((2وبالتايل عقلنة املجال التنظيمي بجعله أكثر حتديدً ا
وتدقيقًا ،حيث للمجال التنظيمي دائماً امتياز االختصاص باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون .وهذه
مقدمة أساسية قادت إىل التخفيف من اهليمنة احلكومية يف املجال املايل؛ إذ نص الفصل  77من مرشوع الدستور
عىل أن اًّ
كل من الربملان واحلكومة يسهر عىل احلفاظ عىل توازن مالية الدولة ،وأن للحكومة حق الرفض لكن
ً
مسلطا من
مع بيان أسباب ذلك ،يف الوقت الذي كان فيه الفصل  51من دستور  1996جيعل هذا احلق سي ًفا
طرف احلكومة لرفض خمتلف التعديالت واملقرتحات التي يتقدم هبا أعضاء الربملان ،بحجة التوازن املايل ،ومن
دون أي بيان لألسباب(.((2

المقاربة الحقوقية ومحدودية الجيل الثالث
في الدستورانية المغربية
ّ
شكل الدستور اجلديد لسنة  2011طفرة نوعية يف تاريخ الدستورانية املغربية من حيث اإلنتاج النيص؛ إذ
ارتقى بمسألة حقوق املواطنني من اجليل األول يف البناء الدستوري ،جيل اإلعالن أو اإلقرار الذي كان
هاجسه التنظيم املؤسسايت للحقوق من خالل توضيحها بإعالهنا ،واجليل الثاين ،الذي حاول سد النقائص
املرتتبة عن اجليل األول بوضع الضامنات األساسية حلامية احلقوق من الشطط والتجاوزات ،إىل املرشوع
احلايل الذي وضع أسس دستور ينبني عىل فكرة التمكني احلقوقي والسيايس للمواطنني واملواطنات .فالعربة
كل العربة يف ّ
متكن املواطنني من حقوقهم ومتتعهم هبا ،وليس يف إقرارها فقط بإعالهنا أو وضع ضامنات ال
يقوى املواطن عىل استعامهلا.
يالحظ من خالل قراءة نوعية وكمية يف دستور  2011أن عدد احلاالت التي جرت من خالهلا اإلحالة إىل
َ
قانون تنظيمي( ((2أو عضوي يصل إىل  24إحالة ،يف حني أن يف دستور  1996مل يتجاوز عدد القوانني التنظيمية
املنصوص عليها حوايل العرشة .لكن ،ما هي األسباب العملية التي قادت إىل هذا املنحى يف الصياغة الدستورية؟
 26مقارنة مقتضيات الفصل  46من دستور  1996ومقتضيات الفصل  71من دستور  2011جديد.
 27ينص الفصل  77من دستور  2011عىل ما ييل« :يسهر الربملان واحلكومة عىل احلفاظ عىل توازن مالية الدولة .وللحكومة أن ترفض،
بعد بيان األسباب ،املقرتحات والتعديالت التي يتقدم هبا أعضاء الربملان ،إذا كان قبوهلا يؤدي بالنسبة لقانون املالية إىل ختفيض املوارد
العمومية ،أو إىل إحداث تكليف عمومي ،أو الزيادة يف تكليف موجود».
 28القانون التنظيمي أو العضوي هو قانون يتضمن جمموعة من القواعد القانونية التي هدفها تفسري املقتضيات املبارشة التي يمنح فيها
الدستور اختصاص ذلك وتكميلها .ومن حيث الرتاتبية يف اهلرم القانوين ،يتمتع القانون التنظيمي بقيمة دستورية ثانية بعد الدستور
حيز التطبيق إلاّ بعد أن ترصح املحكمة الدستورية بخلو أحكامه من أي مقتىض
مبارشة .وعليه ،ال يتم جدول القانون التنظيمي ّ
يعارض الدستور.
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نطرح يف هذا السياق جمموعة من التفسريات:
مرتفعا جدً ا،
 تبينّ أن سقف مطالب حركات املجتمع املغريب السياسية واملدنية يف سياق الربيع العريب كانً
من خالل املشاريع املقرتحة التي تم التقدم هبا إىل اللجنة التي أرشفت عىل إعداد مرشوع الدستور( .((2وعليه،
شكلت القوانني التنظيمية وسيلة إلدارة خمتلف املقرتحات وتدبريها من حيث االعرتاف هبا ،لكن التحكم يف
إدارة محوالهتا وتدبريها والتحكم يف انعكاساهتا ،كل ذلك سيتم من خالل اخلطوة الثانية املتمثّلة يف التفعيل
من خالل القوانني التنظيمية التي ستساعد عىل التحكم يف عامل الزمن ومساعدة النظام القائم عىل التحكم يف
خماطرها عليه.
 اإلحالة عىل كثرة القوانني التنظيمية تعزز من جديد مقولة السبات التوافقي العميق ،ومقولة عدم قدرةالفاعلني السياسيني اليوم يف املغرب عىل نسج عالقات للثقة يف إطار سلوك الفعل والتفاعل املبني عىل
االختالف وعىل التناوب يف اإلدارة واحلكم خارج إطار التوافق الذي انطلق مند سنة  ،1998مع تعيني زعيم
حزب االحتاد االشرتاكي الذي كان معرو ًفا منذ سنة  1962بمعارضته الرصحية لنظام امل َلكية الدستورية الذي
أرساه دستور  .1962فالديمقراطية احلقة جيسدها الرصاع والتنافس املؤسسايت احلقيقي من داخل املؤسسات
الدستورية كفضاء عمومي مؤسسايت إلدارة تعدد التيارات واأليديولوجيات وتدبريه.
 التنصيص عىل كثرة القوانني التنظيمية ّيمكن النظام القائم من وسائل التحكم عن ُبعد ،رغم أن الفصل
 86من دستور  2011ينص عىل رضورة عرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف هذا الدستور
أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور
وجو ًبا ،قصد املصادقة عليها من ِقبل الربملان ،يف َ
األمر بتنفيذ هذا الدستور ،وهي مخسة أعوام عىل أبعد تقدير ،عىل اعتبار أنه خيلق االعتقاد أن النظام السيايس
القائم منح احلق للطرف املطالب من خالل مداخله ( ،)inputولكن يتحكم يف مستوى آخر يف خمارجه
( ،)outputعىل اعتبار أنه ال يمكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية إلاّ بعد أن ترصح املحكمة الدستورية
ّ
تتشكل
عضوا
بمطابقتها للدستور ،وامللك يتوفّر عىل تأثري كبري من خالل تعيينه ستة أعضاء من جمموع 12
ً
منهم هذه املحكمة(.((3
يالحظ يف املقابل أن بعض املؤسسات الدستورية اجلديدة املنصوص عليها ،وخاصة املجلس األعىل
 ولكن َلألمن ،مل يتم التنصيص عىل تنظيمه بمقتىض قانون تنظيمي رغم حساسيته وأمهيته ،ولكن فقط بمقتىض نظام
داخيل حيدد قواعد تنظيمه وسريه .وعليه ،فإنَّ سلوك امليض بالسمو بمجموعة من املؤسسات إىل مرتبة دستورية
إنام متليه الرغبة يف تكريس الرتايض والتوافق املكتوب كآلية يف إدارة وتدبري املرحلة احلالية ،التي أعتقد أن
مؤرشاهتا دالة عىل أهنا مازالت انتقالية.
واخلالصة ،هنا ،هي أنَّ كثرة اإلحاالت عىل ربط جمموعة من املوضوعات الدستورية برضورة صدور قانون
يراجع يف هذا السياق أهم مضامني مذكرة احلزب االشرتاكي املوحد حول املراجعة الدستورية ،2011 ،عىل املوقع اإللكرتوين:
29
َ

<.)http://psuanfa.wordpress.com/2011/03/> (vu le 12 Décembre 2012
يراجع موقف مجاعة العدل واإلحسان عىل املوقع اإللكرتوين.)http://www.aljamaa.net> (vu le 12 Décembre 2012< :
َ

يعينون ملدة تسع سنوات غري
 30ينص الفصل  130من دستور  2011عىل ما ييل« :تتألف املحكمة الدستورية من اثني عرش
ً
عضواّ ،
يعينهم امللك ،من بينهم عضو يقرتحه األمني العام للمجلس العلمي األعىل ،وستة أعضاء ُينتخب نصفهم
قابلة للتجديد ،ستة أعضاء ّ
من ِقبل جملس النواب ،وينتخب النصف اآلخر من ِقبل جملس املستشارين من بني املرتشحني الذين يقدمهم مكتب كل جملس ،وذلك
بعد التصويت باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل جملس».
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حتولاً يف سلوك النظام القائم
تنظيمي حيدد الرشوط الشكلية واملوضوعية إلجرائها وتفعيلها ،إنام يكشف ّ
معينة تم تغيريه بالتوجيه التحكمي أو التوجيه عن ُبعد
وأسلوب إدارته .وبذلك التحكم املبارش لتحقيق نتيجة ّ
لتحقيق النتائج نفسها.

مدى صالحية خيار الديمقراطية التشاركية كآلية
للحد من مركزية السلطة
ّ
يالحظ أن السلطة املركزية كانت خالل خمتلف العقود السالفة هي املستأثرة بمسلسل إعداد السياسات العامة
َ
وتنفيذها .وعليه ،أثبتت الديمقراطية التمثيلية من خالل النخب املنتخبة يف الربملان ويف املجالس الرتابية
حمدوديتها يف اإلجابة عن خمتلف توقّعات املواطنني واملواطنات وتطلعاهتم .وقد حاول الدستور احلايل معاجلة
هذه اإلشكالية هبدف احلد من خماطرها عىل التوازن املؤسسايت ،واحلد من الفجوة املتسعة بني السياسيني
منهجا جديدً ا إلعادة
واملواطنني من خالل تب ّني نصوص دستورية رصحية جتعل من الديمقراطية التشاركية
ً
ترتيب العالقة بني الدولة واملواطنني ،ومدخلاً
أساسيا لضامن مشاركة فاعلة للمواطنني واملواطنات والناس يف
ً
(((3
السياسات العمومية ،وهو ما يدخل بدوره يف إطار الديمقراطية املحلية .
نصت ديباجة دستور  2011عىل أن اهلدف يكمن يف تأسيس دولة حديثة ،مرتكزاهتا املشاركة والتعددية واحلكامة
ونصت الفقرة الثانية من الفصل األول عىل أن النظام الدستوري للمملكة يقوم عىل أساس فصل
اجليدةّ .
السلطات ،وتوازهنا وتعاوهنا ،والديمقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل مبادئ احلكامة اجليدة ،وربط املسؤولية
ّ
ّ
اسرتاتيجيا يف احلكم عىل اعتبار تصدرها للدستور
ا
منهج
ل
تشك
التشاركية
الديمقراطية
أن
يعني
ما
وهو
باملحاسبة.
ً
ً
َ
والتنصيص عليها يف الفصل األول ،الذي حيدد طبيعة النظام السيايس كملكية دستورية وديمقراطية وبرملانية
واجتامعية ،من مرتكزاهتا الديمقراطية التشاركية .وما يعنيه تب ّني الديمقراطية التشاركية كمنهج جديد يف اإلدارة
واحلكم ،من خالل دستور  ،2011هو االستفادة من مزاياها التي تتمثّل يف االعتبارات التالية:
منهجيا يف جمال التنمية ّ
يمكن األفراد واجلامعات عرب مسلسل مؤسسايت
 تُعترب الديمقراطية التشاركية نظا ًماً
تواصيل من حتديد حاجاهتم وأهدافهم والتزاماهتم عىل املستوى املحيل أو املجايل .ويؤدي هذا املسلسل إىل
قرارات مركزة تأخذ بعني االعتبار ،وبحسب اإلمكان ،آراء وتطلعات املجموعات واألطراف املعنية كافة.

 تُعترب الديمقراطية التشاركية نظا ًما يعمل عىل تثمني دور الوسطاء االجتامعيني وتفعيله يف مسلسلالسياسات العامة.
 تُعترب الديمقراطية التشاركية جمموعة من اإلجراءات والوسائل واآلليات الكفيلة بتحقيق مشاركة فعالةللمواطنني واملواطنات ،بصفتهم املبارشة أو غري املبارشة ،يف القرارات العامة التي هتم شؤون حياهتم ،وكانت
بزغت إىل جانب الديمقراطية التمثيلية ،هبدف مصاحبتها وجتاوز بعض النقائص التي أفرزهتا تطبيقاهتـا العملية،
من أجل تصحيح انحرافاهتا وتقويمها ،إذ يكمن اهلدف يف تعزيز أسـس احلكم الصالح (احلكامة) ووسائله.

ّ
لالطالع عىل تأمالت بشأن التصور املعارص للديمقراطية املحلية ،انظرJean-Luc Pissaloux, “Réflexions sur les évolutions :
31
récentes de la démocratie locale un bilan plutôt mitigé,» (Collectivités territoriales), la Revue Du Trésor, vol. 82, no. 11
.(2002), pp. 654 -662
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إطارا ملسامهة السكان يف عملية صنع السياسة عىل نحو يعزز الثقة بني الدولة
 تُعترب الديمقراطية التشاركية ًوخمتلف مؤسساهتا واملواطن ،من أجل التعاون عىل إعطاء احللول املناسبة للمشكالت املطروحة يف خمتلف
مراحل صنع القرار حتى تدقيق تدبريه وتقييم نتائجه(.((3

وعليه ،من أجل حتقيق خمتلف هاته املقاصد ،أعطى دستور  2011مكانة أساسية للمجتمع املدين يف مسلسل
السياسات العامة؛ فالفصل  12من الدستور اجلديد نص مبارشة عىل أن اجلمعيات واملنظامت غري احلكومية
تساهم يف إطار الديمقراطية التشاركية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات
العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها .والسلطات العمومية ملزمة بإحداث هيئات التشاور الكفيلة بتحقيق ذلك
نص الفصل  33عىل إحداث جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي( ((3يعمل
الدور .ويف السياق ذاتهّ ،
عىل حتقيق األهداف التالية:
 -توسيع مشاركة الشباب وتعميمها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛

 مساعدة الشباب عىل االندماج يف احلياة النشيطة واجلمعوية ،وتقديم املساعدة إىل أولئك الذين تعرتضهمصعوبة يف التكيف املدريس أو االجتامعي أو املهني؛

 تيسري ولوج الشباب إىل الثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والرياضة والنشاط الرتفيهي ،مع توفري الظروفاملواتية لتف ُّتق طاقاهتم اخللاّ قة واإلبداعية يف مجيع هذه املجاالت(.((3

فالفصل  14اجلديد اعرتف أول مرة رصاحة بحق املواطنني واملواطنات بتقديم اقرتاحات يف جمال الترشيع.
ونص الفصل  15اجلديد كذلك عىل حقهم يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية كآلية أساسية للتواصل
املؤسسايت بني اإلدارة واملواطنني من أجل حتقيق سياسات عامة مندجمة ومتكاملة.
ومن أجل حكامة أفضل ،ويف إطار الديمقراطية التشاركية ،تم إفراد الباب الثاين عرش حتت عنوان احلكامة
 32حول الديمقراطية التشاركية ،انظرMorgane Letanoux, «Démocratie participative locale: Des Outils de consultation non :
décisionnaires,» Démocratie locale: no. 97 (Octobre 2003), pp. 655 – 656, et Jean-Claude Lugan, Essai sur la décision
.dans les systèmes politiques locaux (Toulouse: Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1999), pp. 69-87

ُ 33يعترب املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي مؤسسة مدنية دستورية ،ذات طبيعة استشارية ،أسست بناء عىل مقتضيات
الفصل  33من دستور فاتح متوز/يوليو  2011الذي نص يف فقرته األخرية عىل« :يحُ دث جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي،
من أجل حتقيق هذه األهداف».
 يشكل جملس الشباب والعمل اجلمعوي مؤسسة عملية لتحقيق املقاربة التشاركية يف مسلسل السياسات العمومية ،وبالتايل آلية منآليات حتقيق احلكامة،
 هيئة للنهوض بالتنمية البرشية واملستدامة والديمقراطية التشاركية. 34تتمثّل اخلدمات يف اآليت:
 العالج والعناية الصحية؛ احلامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛ احلصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛ التنشئة عىل التشبث باهلوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين املهني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ السكن الالئق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت؛ ولوج الوظائف العمومية بحسب االستحقاق؛ احلصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛ -التنمية املستدامة.
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اجليدة الذي نص يف فصله  170عىل أمهية جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي يف النهوض بالتنمية من
بني اآلليات األساسية يف حتقيق ديمقراطية القرب ،كمنهج جديد يف السياسات العامة من أجل اإلجابة بفعالية
عن حاجات الناس(.((3
والفصل  139جديد وفّر للمواطنني واجلمعيات إمكانية تقديم عرائض ،اهلدف منها مطالبة املجالس الرتابية
تدخل يف اختصاصها ضمن جدول أعامل دوراهتا.
املنتخبة (البلديات ،اجلهات )...بإدراج نقطة ّ
واخلالصة ،هنا ،هي أنّه يتضح من خالل هذه الرتسانة القانونية الدستورية أن هناك إرادة قوية ،من حيث إنتاج
النصوص التي تعبرّ عن املنهجية اجلديدة التي تم اعتامدها يف احلكم ،لتب ّني سياسات عامة تنطلق من املواطن
وألجله ،وهو ما يتيح االعتقاد بأن التدبري اجلديد العام ينبني عىل التحرر من املركزية الشديدة يف القرارات
املتخذة التي تعني املواطنني واملواطنات .ويكمن املتحول ،إ ًذا ،يف املزاوجة النصية بني الديمقراطيتني التشاركية
والتمثيلية يف هندسة السياسات العمومية ،لكن الثابت يكمن يف طبيعة الوضع القائم الذي يعكس الثقافة
النسقية املحافظة السائدة ،التي تقود بقوة الواقع إىل هتميش املؤسسات املعارصة السياسية أو املدنية ،وإفراغها
من حمتواها.

 35من أجل االستزادة حول ديمقراطية القرب كمنهج جديد يف السياسات العمومية ،انظرMichel Degoffe, «La Loi «Démocratie :
de proximité»: Un Renouveau de l’intercommunalité?,» BJCL: Bulletin juridique des collectivités locales, no. 1 (Mai
.2002), pp. 8-11

