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التجربة البرلمانية المغربية السادسة:
رصد وتحليل

تبقــى التجربــة البرلمانيــة فــي المغــرب مثــار اهتمــام السياســيين والباحثيــن األكاديمييــن
والعامليــن فــي مجــاالت اإلعــام والصحافــة ومراكــز البحــوث ،نظ ًرا لمــا تتميز به من ســمات
وتطورهــا علــى مــدى
والتقصــي ،وبســبب اســتمراريتها التاريخيــة
جديــرة بالدراســة والبحــث
ّ
ّ
خمســة عقود تقري ًبا ،على الرغم من توقفها في بعض األوقات ،وظهور بعض المالحظات
عليها .ومما يعزز هذه األهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة ( ،)2002-1997والتي
جــاءت بعد إقرار دســتور عام  ،1996وشــهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلــت في حدثين بارزين:
األول ،تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة األولى في المغرب ،والثاني ،عملية انتقال
الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في  23تموز /يوليو  1999إلى الملك محمد
الســادس .وقــد عــزز هــذه التجربة حــرص الملك محمد الســادس علــى اســتمراريتها التاريخية،
ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين) ،والتناوب على السلطة .ويكتسب البحث
ً
أهمية نظ ًرا للندرة النســبية للدراســات المتعلقة بــه ،ومحاولته اإلحاطة
فــي هــذا الموضــوع
بهذه التجربة واستخالص نتائجها ومميزاتها .ويتطلب ذلك البحث في مدخالت التجربة مثل
الملخص
التعديالت الدستورية واالنتخابات التشريعية وما رافقها ،وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت
عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.
*

أستاذ العلوم السياسية ،جامعة بغداد.

68
التعديالت الدستورية واالنتخابات
التشريعية
ً
أوال :دستور عام 1996
وتعديالته المتعلقة بالبرلمان
شكّل دستور عام  1996نقل ًة نوعي ًة يف مجال اإلصالح السيايس
والدستوري يف املغرب يف سياق االنتقال بالعملية الدميقراطية إىل
آفاق جديدة؛ ألنه جاء نتا ًجا للمطالب الحزبية واستمرا ًرا للحراك
السيايس والشعبي الذي شهده املغرب .لقد ت ِّوج هذا الحراك بإقرار
تصب يف مصلحة
الدستور الذي تض َّمن تعديالت دستورية جوهرية ّ
العملية الدميقراطية ،ومن أبرزها تأسيس نظام ترشيعي جديد
يتك ّون من مجلسني هام :مجلس النواب ومجلس املستشارين(((،
مجلس ٍ
ٍ
واحد .وأعقب ذلك
محل الربملان السابق املؤلف من
ليحل ّ
ّ
إصدار قوانني تنظيمية تع ّد يف الفقه الدستوري من القوانني املك ّملة
للدستور؛ أبرزها كيفية تنظيم مجلس املستشارين املستحدث
وتأليفه مبقتىض التعديالت الدستورية آنفة الذكر وانتخاب أعضائه.
فضل عن أ ّن هناك قوانني أخرى كانت تحتاج إىل تعديالت جديدة
ً
يك تتفق مع الدستور ،ويف مقدمتها تأليف مجلس النواب ،وكيفية
انتخاب أعضائه ،وإقرار قانون لتقسيم الدوائر االنتخابية مبا يزيد
عددها ويراعى التوازن الجغرايف والدميوغرايف فيها((( ،وكذلك إقرار
وسائل املراقبة يف ما يتعلق باألسئلة ،وتحديد طريقة تسيري اللجان
الربملانية لتقيص الحقائق.
وعىل الرغم من إيجابية آلية التغيري التي أحدثتها هذه التعديالت
يف املامرسة الربملانية ،ظلّت التجربة الربملانية املغربية محكومة من
حيث العالقات بني السلط ووسائل العمل بالثابتني اآلتيني(((:
•ثنائية السلطة التنفيذية (ملك  -حكومة) ،وذلك حسب نصوص
دستورية تخص املؤسستني النيابية والحكومية؛ إذ إ ّن للملك
اختصاصات تتعلق بتوجيه السلطة الترشيعية يف مختلف املراحل،
 1الفصل  ،36دستور ( 1996الرباط :مطبعة األنباء ،)1996 ،ص  .15جدير بالذكر أ ّن نظام
املجلسني قد عمل به النظام السيايس يف املغرب يف ضوء أول دستور لعام  ،1962لكنه تخىل
عنه وعمل بنظام املجلس الواحد يف دساتري  1970و 1972و.1992
 2تقرير املنظمة العربية لحقوق اإلنسان ( 1997القاهرة :املنظمة العربية لحقوق
اإلنسان ،)1998 ،ص .162-161
 3إبراهيم رشيدي" ،نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية املغربية" ،مجلة الربملان العريب،
العدد ( 77دمشق :ترشين األول /أكتوبر  ،)2000ص.2
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واختصاصات يف املجاالت الدبلوماسية وتعيني كبار موظفي الدولة،
فضل عن التحكّم يف املجال القضايئ والعسكري ،بينام تسند املهامت
ً
التنفيذية والتدبريية إىل الوزير األول والوزراء.
•تقنني مجال تح ّرك املؤسسة الربملانية ووسائل عملها (مجال
القانون ،وتحديد الــدورات ،وجدول األعامل ،واألغلبية املوصوفة
التخاذ القرار ،ومراقبة النظام الداخيل).

وضمن هذا السياق املق ّنن للتطبيق الربملاين املغريب ذي الغرفة
الواحدة ،جاء التعديل الدستوري باستحداث مجلس املستشارين
لتحقيق متثيل أوسع ملختلف الجهات والقطاعات يف املغرب بغية
االرتقاء باألداء الوظيفي للمؤسسة الترشيعية.
ومن خالل استقراء التعديالت الجديدة يف الدستور ،نجد أ ّن مجلس
النواب ومجلس املستشارين يشرتكان ويتامثالن ويتشابهان يف أغلب
االختصاصات الترشيعية والرقابية((( ،وال يختلفان إال يف ما يتعلق
بتحريك املسؤولية السياسية للحكومة أمام املجلسني؛ إذ إ ّن الحكومة
مسؤولة أمام امللك والربملان بغرفتيه طبقًا للفصل  60من الدستور،
كام أ ّن الوزير األول ملزم بتقديم برنامج الحكومة بعد تعيينه من
علم أ ّن مجلس النواب وحده هو الذي
لدن امللك أمام املجلسنيً ،
يقوم بالتصويت عىل هذا الربنامج ،يف حني يكتفي مجلس املستشارين
باملناقشة فحسب.
أما يف ما يتعلق مبسألتي منح الثقة للحكومة وملتمس الرقابة(((؛ فقد
نظمها الدستور بشأن مجلس النواب كام يأيت:

•ميكن للوزير األول أن يحقّق مواصلة الحكومة ملهامتها بعد
تصويت عىل منح الثقة بشأن ترصيح (برنامج) يق ّدمه ،وال ميكن
سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إال باألغلبيـة املطلقة ألعضاء
مجلس النواب (الفصل  75من الدستور).
•يق ّدم مجلس النواب ملتمس الرقابة بعد توقيع ربع أعضائه وال
يقبل امللتمس إال بتصويت األغلبية املطلقة ألعضائه (الفصل  76من
الدستور).

ونظّم الدستور مسألتي التنبيه وملتمس الرقابة بشأن مجلس
املستشارين باآليت :ميكن ملجلس املستشارين أن يتقدم مبلتمس تنبيه
 4انظر الفصول  ،58 ،57 ،56 ،50 ،46 ،45 ،44دستور .1996
 5ملتمس الرقابة :مصطلح قانوين مأخوذ من الدستور الفرنيس للجمهورية الخامسة
 ،1958ويعني طلب حجب الثقة عن الحكومة من قبل الربملان ،لذلك فهو يعد أهم وسيلة
ميتلكها الربملان إلثارة املسؤولية السياسية للحكومة .انظر :محمود صالح الكروي ،التجربة
الربملانية يف املغرب ( 1997-1963بغداد :مطبعة الربيق ،)2010 ،ص .206 -205

دراسات وأوراق تحليليّة
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للحكومة أو ملتمس رقابة ضدها برشط أن يتم توقيع ثلث أعضائه
ليصبح ساري املفعول (الفصل  77من الدستور).

نظام الثنائية البرلمانية

يقصد بنظام الثنائية الربملانية أن تناط السلطة الترشيعية مبجلسني
يشرتكان يف تويل مهمة الترشيع بشكل رئيس بعد أن كانت السلطة
محتكرة من مجلس واحد .وبناء عليه ،فإ ّن نظام الثنائية الربملانية
يف دول عامل الجنوب له مزايــا ومربرات ،ومثالب وعيوب ،ويتوقف
تفضيل أحدهام عىل اآلخر يف النهاية عىل ظروف كل دولة عىل حدة،
وعىل تطور أوضاعها الدستورية ،لكن تطبيقه يف هذه الدول ومن
بينها املغرب يبقى موضع تساؤل وانتقاد ،ألسباب عدة ،أبرزها(((:

•أ ّن هذه الدول مل مت ّر بالتطورات التاريخية نفسها التي دعت إىل
استحداث غرفتني ،إحداهام عليا متثل األرستقراطية ،واألخرى دنيا
متثل عامة الشعب.
•أ ّن هذه الدول النامية بحاجة إىل مؤسسة ترشيعية ديناميكية
ورسيعة لالستجابة للحاجات املل ّحة للتنمية بالرسعة املطلوبة ،يف حني
أ ّن االزدواجية كث ًريا ما تؤدي يف هذه الدول (وحتى يف بعض الدول
ٍ
ملحوظ يف العمل الترشيعي ،وال سيام إذا كانت
املتقدمة) إىل بط ٍء
إحدى الغرفتني أو كالهام مرتبطة بعوامل ضغط سياسية أو سلطوية
أو اقتصادية أو اجتامعية.
•تتطلب الثنائية الربملانية تكاليف مالية وبرشية إضافية قد ال تتوافر
لدى الدول النامية ألنها تكون دامئًا يف أشد الحاجة إىل توظيف هذه
االعتامدات املادية اإلضافية لعمليات التنمية االجتامعية واالقتصادية.
•يؤخذ عىل هذه التجارب أ ّن بعضها (مثل املغرب) يتسم بتكرار
العمل يف الغرفتني ،نظ ًرا لتداخل االختصاصات وتشابهها؛ إذ تتح ّول
الغرفة الثانية (مجلس املستشارين) من غرفة للتفكري والتأمل إىل
نسخة مكررة يف اختصاصاتها للغرفة األوىل (مجلس النواب)؛ ما يؤدي
إىل التعقيد واالزدواجية من دون جدوى سياسية.
6

رشيدي ،ص .2

ثان ًيا :االنتخابات التشريعية
تزامنت االنتخابات الترشيعية مع التطورات اإليجابية السياسية
والدستورية التي شهدها املغرب ،والتي متثلت يف جانب منها
باالستجابة ملطالب أحزاب الكتلة الدميقراطية((( ،ويف مقدمتها:
انتخاب أعضاء مجلس النواب باالقرتاع املبارش (كان يف التجارب
السابقة يجري االنتخاب بطريقة مبارشة وغري مبارشة) ،وتقييد
سلطة امللك بإصدار األمر لتنفيذ القانون خالل الثالثني يو ًما التالية
إلحالته إىل الحكومة بعد متام املوافقة عليه (الفصل  26من
الدستور)؛ ذلك أ ّن الدساتري السابقة كانت ال تق ّيد امللك بأي أجل
لهذا اإلصدار.
أما ما يجعل هذه االنتخابات متميزة عن غريها من حيث الفاعلية
والنشاط والتنافس االنتخايب بني األحزاب ،فهي دعوة امللك الحسن
الثاين لألحزاب السياسية يف خطاب افتتاح مجلس النواب يف دورة
تجسد انتخابات 1997
ترشين األول /أكتوبر  1996إىل رضورة أن ِّ
عملية التناوب عىل السلطة(((.
مجلس النواب

يف ظل هذه األجواء ،بدأ التحضري لالنتخابات الترشيعية املبارشة
ملجلس النواب ،والتي تقرر أن تجري يف  14ترشين الثاين /نوفمرب
 .1997وكانت إرادة التغيري واضحة يف الخطاب السيايس سواء لدى
املعارضة أو لدى امللك الحسن الثاين.

التـرشيح
ح ّدد القانون التنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب بـ  325عض ًوا
ينتخبون باالقرتاع العام املبارش لوالية م ّدتها خمس سنوات ،ويتنافس
املرشحون يف  325دائرة انتخابية ،لكل دائرة منها مقعد نيايب ،ويفوز
بهذا املقعد املرشح الذي يحصل عىل األكرثية البسيطة يف أصوات
الناخبني ،ويحق لجميع املغاربة الذين أمتوا  20سنة التصويت يف
االنتخابات .والتصويت غري إلزامي ،ويجب أن يكون املرشحون
مواطنني ال تقل أعامرهم عن  23سنة مع توافر رشوط الرتشيح
 7تتشكل الكتلة الدميقراطية من األحزاب اآلتية :حزب االستقالل ،وحزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية ،وحزب التقدم واالشرتاكية ،ومنظمة العمل الدميقراطي الشعبي.
 8امللك الحسن الثاين ،خطاب افتتاح مجلس النواب ،حصيلة أشغال مجلس النواب11 ،
ترشين األول /أكتوبر ( 1996سال :مطابع بريس ،)1996 ،ص .8–7
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املعروفة إلشغال وظيفة نائب يف الربملان .وبهذه الطريقة يف االنتخاب،
فضل عن
يصعب عىل أي حزب سيايس ضامن الحصول عىل األغلبية ً
أنها تؤدي إىل حرمان نسبة كبرية من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  18و 20سنة من حق التصويت .بلغ عدد املرشحني لالنتخابات
الترشيعية  3288مرش ًحا من بينهم  69امرأة ،يتنافسون عىل 325
مقع ًدا؛ مبعنى أنه يتنافس عىل املقعد الواحد يف كل دائرة انتخابية
نحو  10مرشحني .أما عدد الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية
فقد بلغ  12790631ناخبًا(((.

واالقتصادية التي جاءت يف أغلبها متشابهة إىل حد ما ،وتتصف
بطابع العمومية والوعود ،وهي بذلك مل توفّق يف صوغ برامج
انتخابية جديرة بهذا االسم بل صاغت املقرتحات االنتخابية(.((1
وقد استخدمت وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وصحافة حزبية
يف الدعاية االنتخابية لألحزاب ،فيام ركزت الدعاية عىل األلوان
املميزة لكل حزب ،وقد طبعت تلك األلوان عىل بطاقة التصويت
يك يتمكن الناخب من اختيار اسم الحزب واملرشح( ،((1وهذا يؤكد
أ ّن األحزاب السياسية ال تستطيع التعريف بنفسها يف مجتمع أ ّمي
إال باللون والرمز( .((1وترافق ذلك مع حصول خروقات يف الدعاية
فضل عن عدم حصول حوا ٍر سيايس
االنتخابية لبعض املرشحنيً ،
عىل مستوى وسائل اإلعالم بني األحزاب السياسية؛ ما يؤكد غياب
التواصل السيايس يف االنتخابات.

•جاءت إثر التوافق الذي حصل بني امللك الحسن الثاين وبعض
مكونات املعارضة الربملانية املمثلة بأحزاب الكتلة الدميقراطية؛
فشكل هذا التوافق مخر ًجا للتصالح بني املؤسسة امللكية وأغلبية
أحزاب املعارضة(.((1

نتائج انتخابات مجلس النواب

الحملة االنتخابية
تزامنت الحملة االنتخابية يف املغرب مع سياق عوامل عدة أبرزها:

•جاءت إثر التعديالت الدستورية التي أدخلت عىل دستور ،1996
والذي حظي بإجامع القوى السياسية املؤثرة يف البالد(.((1

•جرت يف ظل بنية مؤسساتية جديدة أقرها دستور  ،1996ومن أبرز
عنارصها إقرار العمل بالجهة التي ع ّدها الدستور "جامعة محلية"،
وتم تأطريها قانونيًا بإصدار القانون رقم  47لسنة  1996املتعلق
بتنظيم الجهات ،وكذلك إقرار العمل بنظام املجلسني داخل الربملان.
جاءت الحملة االنتخابية خالل الفرتة  13-1ترشين الثاين /نوفمرب
 ،((1( 1997وشارك فيها  16حزبًا سياس ًيا من بينها أحزاب املعارضة،
حزب ذي توجه إسالمي ألول مرة يف تاريخ املغرب
باإلضافة إىل ٍ
(((1
السيايس املعارص  .وكانت الحملة االنتخابية تهدف إىل جذب
الناخب املغريب ،وقيام األحزاب السياسية برشح برامجها السياسية
" 9االنتخابات املغربية" ،جريدة القادسية ،العدد  ،5361بغداد 3 ،ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1997ص .2
 10محمد رضيف ،الحقل السيايس املغريب ،األسئلة الحارضة واألجوبة الغائبة (الدار
البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1998 ،ص .155
" 11االنتخابات الترشيعية املغربية ،املغرب وسمة الدميقراطية" ،ترجمة حسن القييس،
مجلة الوقت اإلسبانية ،العدد  16 ،811ترشين الثاين /نوفمرب  ،1997ص .82
 12رضيف ،ص.156
 13وقد متثّل ذلك مبشاركة حركة التوحيد واإلصالح اإلسالمية بعد اندماجها يف
حزب "الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية" ،والذي أصبح يعرف يف ما بعد بحزب
العدالة والتنمية.

أسفرت نتائج هذه االنتخابات عن حصول كل حزب من األحزاب
املشاركة عىل عدد من املقاعد النيابية ،كام يبني الجدول (.)1
كانت نسبة املشاركة يف االنتخابات ضعيفة؛ إذ مل تتجاوز .%30.58
لذلك تعد أضعف مشاركة عرفتها االنتخابات املغربية؛ فمن أصل
مسجل ،كان عدد املصوتني  7456996مصوت ًا،
ً
 12790631مواط ًنا
يف حني أ ّن عدد البطاقات امللغاة كان  1086366بطاقة؛ مبعنى أ ّن
املعب عنها هو  6371630موزعة عىل  325دائرة(.((1
عدد األصوات ّ
(((1
وقد عرفت هذه االنتخابات أخطر عمليات تزوير وتوظيف
(((1
للامل السيايس؛ ما أثار استياء العديد من األحزاب السياسية
عىل الرغم من تع ّهد امللك الحسن الثاين والحكومة بأن تكون هذه
االنتخابات نزيهة.
 14رضيف ،ص .171
 15إ ّن اللجوء إىل األلوان يف بطاقة التصويت يؤكد نسبة األمية املرتفعة يف الوسط الشعبي
املغريب ،والتي بلغت  .%55املرجع نفسه ،ص .173-172
 16الحسن اللحية ،مسارات النخب السياسية باملغرب (الدار البيضاء :مطابع أفريقيا
الرشق ،)1998 ،ص .49
 17الخطيبي ،ص.22
أول" ،الرباط 22-20 ،شباط /فرباير
 18حزب االستقالل ،املؤمتر الثالث عرش "الدميقراطية ً
 ،1998ص .19
 19رشيد مقتدر" ،املشاركة السياسية عند اإلسالميني اإلصالحيني املغاربة" ،مجلة املستقبل
العريب ،العدد ( 314بريوت :نيسان /أبريل  ،)2005ص .58
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الجدول ()1
األحزاب املشاركة يف االنتخابات الترشيعية وعدد مرشحيها واملقاعد التي
(*)
حصلت عليها
املقاعد التي
حصل عليها
57

الحزب

عدد مرشحيه

االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية

315

االتحاد الدستوري

206

50

التجمع الوطني لألحرار

261

46

الحركة الشعبية

218

40

الحركة الدميقراطية الشعبية

245

32

حزب االستقالل

321

32

الحركة الوطنية الشعبية

220

19

الحزب الوطني الدميقراطي
الحركة الشعبية الدستورية
الدميقراطية
حزب التقدم واالشرتاكية

180

10

140

9

289

9

جبهة القوى الدميقراطية

217

9

الحزب االشرتايك الدميقراطي

231

5

منظمة العمل الدميقراطي والشعبي

261

4

حزب العمل

92

2

حزب الدميقراطية واالستقالل

78

1

الحركة من أجل الدميقراطية

14

0

املجموع

 3288مرش ًحا

 325مقعدً ا

(*) "االنتخابات املغربية" ،جريدة القادسية ،العدد  ،5730بغداد 16 ،ترشين
الثاين /نوفمرب 1997؛ وعبد الكريم الخطيبي ،التناوب واألحزاب السياسية ،ترجمة:
عز الدين الكتاين اإلدرييس (الرباط :منشورات عكاظ ،)1999 ،ص.22

ومن خالل تحليل معطيات نتائج االنتخابات الترشيعية ،ميكن
استخالص املالحظات اآلتية:

•شاركت يف هذه االنتخابات أغلب األحزاب السياسية باملغرب(((2؛
وأسهمت هذه املشاركة يف الحد من طموح اإلسالميني الذين كانوا
يحتلون مواقع متقدمة تنظيميًا وجامهرييًا يف أكرث من مناسبة.
 20مل يشارك يف هذه االنتخابات حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الطليعة
االشرتايك الدميقراطي ،وأحزاب ذات توجه إسالمي (غري مرخصة) مثل جامعة العدل واإلحسان
والبديل الحضاري والحركة من أجل األمة بدعوى عدم توافر رشوط نزاهة االنتخابات.

•أ ّن هذه االنتخابات كانت األفضل عرب ًيا خالل عام  ((2(1997عىل
عبت
الرغم من أ ّن مع ّدل التصويت فيها كان ضعيفًا .ومع ذلك ،فقد ّ
عن تحقيق خطوة إىل األمام(.((2

•أفرزت هذه االنتخابات خريطة سياسية حزبية جديدة يف املغرب؛
وتوازنًا من الناحية العددية بني مختلف التحالفات( .((2وبذلك
عكست مستوى من التوازن الحزيب يف الخريطة السياسية املغربية،
تجىل ذلك عىل النحو اآليت(: ((2
•جاءت أحزاب الكتلة الدميقراطية يف املرتبة األوىل ،وحصلت عىل
 102مقعد ،وهي متثل :حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية،
وحــزب االستقالل ،وحــزب التقدم واالشرتاكية ،ومنظمة العمل
الدميقراطي.
•حصلت أحزاب الوفاق الوطني عىل  100مقعد ،وهي متثل :االتحاد
الدستوري ،والحركة الشعبية ،والوطني الدميقراطي.
•حصلت أحزاب الوسط عىل  97مقع ًدا ،وهي متثل :التجمع الوطني
لألحرار ،والحركة الوطنية الشعبية ،والحركة الدميقراطية االجتامعية.
•حصلت بقية األحزاب األخرى عىل  26مقع ًدا.

وهكذا يتضح اآليت:

•استجابت األحزاب السياسية لدعوى امللك الحسن الثاين بتشكيل
تج ّمعات سياسية تضم اليمني واليسار والوسط ،لكن مل يحصل أي
تجمع منها عىل أغلبية متكنه من تشكيل الحكومة مبفرده.

•تص ّدر حزب االتحاد االشرتايك املوقع األول يف االنتخابات بحصوله
عىل  57مقع ًدا ،وهو الذي مثّل املعارضة طوال أكرث من ثالثة عقود،
يف وقت حصل حزب االتحاد الدستوري الذي يحظى برعاية ملكية
عىل املرتبة الثانية يف االنتخابات؛ إذ حصل عىل  50مقع ًدا.
•تراجع حزب االستقالل ،ثاين أكرب أحزاب املعارضة وأقدم األحزاب
يف الساحة الوطنية املغربية من الناحية التاريخية والنضالية وأكرثها
تجربة إىل املرتبة الخامسة؛ إذ حصل عىل  32مقع ًدا فقط.

" 21انتخابات  1997استمرار الغياب العريب يف املجال الدميقراطي" ،التقرير االسرتاتيجي
العريب ( 1997القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام ،شباط /فرباير
 ،)1998ص .137
 22املرجع نفسه ،ص.135
 23إبراهيم أبراش" ،الدميقراطية بني عاملية الفكرة وخصوصية التطبيق :مقاربة للتجربة
املغربية" ،مجلة املستقبل العريب ،العدد( 249بريوت :ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1999ص .68
 24برينايب لوبيس كارسيا ،االنتخابات املغربية منذ  1960إىل اآلن ،ترجمة :بديعة الخرازي
(الدار البيضاء :مطابع النجاح الجديدة ،)2007 ،ص .293-292
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•ظهر بوضوح حزب الحركة الدميقراطية االجتامعية ،والذي أنشئ
قبل أقل من سنة من االنتخابات ،يف الواجهة السياسية؛ وذلك
بحصوله عىل  32مقع ًدا .وكان ذلك من املفاجآت التي متخضت
عنها االنتخابات .يف حني مل يحصل حزب الحركة الوطنية الشعبية
(األم) الذي انشق عنها الحزب آنف الذكر إال عىل  19مقع ًدا .وكانت
املفاجأة الثانية هي حصول جبهة القوى الدميقراطية التي انشقت
عن حزب التقدم واالشرتاكية عىل تسعة مقاعد( .((2وهذا يوضح
التغري الحاصل يف السلوك االنتخايب للمواطن املغريب.
•م ّهدت االنتخابات الطريق لدخول الحركة اإلسالمية ذات التوجه
السلمي يف الربملان للمرة األوىل يف تاريخ املغرب املعارص لتكون
فاعل يف املجال السيايس الرسمي.
رشيكًا ً
•فازت امرأتان فقط يف عضوية مجلس النواب من بني  69امرأة
مرشحة يف االنتخابات( ،((2عىل الرغم من أ ّن النساء يشكلن نسب ًة
عالي ًة يف املجتمع املغريب وعدد الناخبني.

مجلس المستشارين

مجلس املستشارين هو الغرفة الثانية يف الربملان ،وينتخب باالقرتاع
غري املــبــارش( ((2الــذي استحدث مبوجب الفصل  38من دستور
 .((2(1996وبذلك تحولت السلطة الترشيعية يف املغرب من مؤسسة
ذات مجلس واحد إىل مؤسسة مبجلسني يف سياق إصالح النظام
الربملاين وتحديثه .وللملك حق حل مجليس الربملان أو أحدهام طبقًا
للفصل  27من الدستور .ومتارس هذه الغرفة املسؤوليات نفسها
التي ميارسها مجلس النواب ،وتغلب عليهام روح املنافسة .ولكن
ينفرد مجلس املستشارين بحق توجيه تنبيه أو تقديم ملتمس رقابة
ضد الحكومة؛ ما قد يؤدي إىل استقالتها عىل الرغم من أنه ينتخب
علم بأ ّن دول الثنائية الربملانية تعطي هذا
باالقرتاع غري املبارش(ً ،((2
 25كانت بوادر الخالف داخل الحزب موجودة قبل هذا التاريخ بقليل .انظر :جريدة
العرب ،لندن 7 ،متوز /يوليو .1997
 26احمد جزويل ،األحزاب السياسية املغربية بني عهدين ،أدوات السلطة يف مجتمع
التغيري (الرباط :مطبعة ميثاق املغرب ،الطبعة الثانية ،)2004 ،ص .81
 27يرى أحد الباحثني أ ّن "االنتخابات غري املبارشة اعتادت القيام بوظيفة خاصة ،تكمن
يف متكني بعض األحزاب التي مل يحالفها الحظ يف االنتخابات املبارشة من اسرتجاع بعض ما
ضاع منها ،كام أنها تشكل دورة استدراكية لبعض مسؤويل األحزاب الذين فشلوا يف االقرتاع
املبارش" .انظر :حسن قرنفل ،النخبة السياسية والسلطة (الدار البيضاء :مطابع أفريقيا الرشق،
 ،)1997ص .296
 28دستور  ،1996ص.61
 29املرجع نفسه ،الفصل  ،77ص .37-36

تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

ٍ
مجلس ثانٍ يساعد
االمتياز للمجلس الشعبي .ويرى بعضهم أ ّن وجود
عىل تخفيف حدة النزاع بني الحكومة واملجلس األول الذي قد يغلب
عليه طابع الحامسة ،كام أنه ميكّن من إزالة الغموض واألخطاء التي
تعلق مبقرتحات القوانني ،والتي قد تكون مصدر نزاع يف املستقبل(.((3
وتبقى الوظيفة األهم ملجلس املستشارين يف املغرب ،بعد الوظيفة
الترشيعية ،هي إيجاد نوع من التوازن بني الكتل السياسية ،ومن ث ّم
العمل عىل خلق استقرار حكومي وسيايس والحيلولة دون الوقوع
تحت سيطرة حزب سيايس معني ،أو سيطرة جهة معينة عىل تسيري
الشأن العام يف املغرب.
وقد ح ّدد القانون التنظيمي الخاص بتأليف مجلس املستشارين
عدد أعضائه بــ  270عض ًوا( ((3ينتخبون بطريقة غري مبارشة من
جهة هيئات انتخابية محلية وطنية لوالية مدتها تسع سنوات
(ما يجعلهم يبتعدون ملدة طويلة عن الناخبني وعن الشعب)(،((3
ويجري تجديد ثلث أعضاء مجلس املستشارين كل ثالث سنوات.
وينتخبون يف البداية حسب التقسيم اآليت :ينتخب ممثلو املجالس
املحلية واإلقليمية  162عض ًوا من أعضاء مجلس املستشارين وميثلون
قطاعات الصناعة والزراعة ،فيام ينتخب ممثلو االتحادات النقابية
واملهنية  108أعضاء.

الرتشيح والحملة االنتخابية
حظيت عملية الرتشيح والحملة االنتخابية ملجلس املستشارين
باهتامم واسع من جهة مؤسسات الدولة املعنية واألحزاب السياسية
املتنافسة للحصول عىل أكرب عد ٍد ممكنٍ من املقاعد فيه .ومارست
وسائل اإلعالم الرسمية من إذاعة وتلفزيون وصحافة حزبية دو ًرا
أساس ًيا يف تنشيطها عىل الرغم من تشابه شعارات األحزاب وصعوبة
شكل واح ًدا حتى يف الجانب
التمييز يف ما بينها؛ مام جعلها تتخذ ً
االقتصادي رغم االختالفات البسيطة( .((3وكانت جميع هذه الشعارات
والربامج تصب يف اتجاه التغيري واالرتقاء مبستوى األداء الحكومي
والنهوض بالواقع االقتصادي واالجتامعي والقضاء عىل البطالة وتوفري
 30إسامعيل الغزال ،القانون الدستوري والنظم السياسية (بريوت :املؤسسة الجامعية
للنرش ،)1982 ،ص .190
 31محمد فرتات ،نصوص ووثائق مجلس النواب ومجلس املستشارين (سال :توزيع رشكة
ابتام سكريبتوم مغرب ،)1997 ،ص .141
 32املرجع نفسه ،ص 142؛ والغزال ،ص .194
 33اللحية ،ص .62
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فرص عمل ومحاربة الرشوة والفساد اإلداري .لكن األحزاب السياسية
املشاركة يف االنتخابات مل تق ِّدم برامج سياسية حقيقية يك ينتخب
املواطنون عىل أساسها.
شارك يف انتخابات مجلس املستشارين  16حزبًا سياس ًيا ،وبلغ عدد
مرشحيها  2391مرش ًحا .وقد جرت االنتخابات يف  5كانون األول/
ديسمرب  1997ضمن إطار سياسة التوافق والرتايض اللتني دعا إليهام
امللك الحسن الثاين.

نتائج انتخابات مجلس املستشارين
جاءت نتائج انتخابات مجلس املستشارين عىل النحو اآليت(:((3
•أحزاب الوسط  90مقع ًدا.
•أحزاب الوفاق (أحزاب السلطة)  76مقع ًدا.
•أحزاب الكتلة الدميقراطية (أحزاب املعارضة)  44مقع ًدا.
•بقية األحزاب  33مقع ًدا.
•النقابيون  27مقع ًدا.

يوضح تحليل معطيات نتائج انتخابات مجلس املستشارين ،تص ّدر
أحزاب الوسط املوقع األول يف املجلس من خالل حصولها عىل نسبة
عالية من املقاعد ،يف حني مل تحصل أحزاب الكتلة الدميقراطية إال عىل
نسبة ضئيلة ج ًدا من املقاعد مع أنها تص ّدرت املوقع األول يف مجلس
النواب .أحدث هذا التطور االنتخايب الجديد تحولً يف الخريطة السياسية
داخل مؤسسة الربملان متثّل بتحقيق نو ٍع من التوازن بني مختلف
األحزاب وممثيل املجتمع املدين؛ ما دفع أحزاب الكتلة الدميقراطية إىل
التنسيق مع أحزاب الوسط إلرشاكها يف تشكيل الحكومة.

ً
ثالثا :تشكيل حكومة التناوب وما رافقها
بعد إعالن نتائج االنتخابات الترشيعية وتص ّدر حزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية املوقع األول يف االنتخابات ،أعلن امللك الحسن الثاين
يف  4شباط /فرباير  1998عن تكليف عبد الرحمن اليوسفي ،أمني عام
هذا الحزب ،بتشكيل الحكومة التي عرفت يف املغرب باسم "حكومة
التناوب"( .((3وقام اليوسفي مبشاورات سياسية عدة مع قيادات األحزاب
السياسية الفائزة يف االنتخابات ،وتم التوافق عىل تشكيل حكومة
 34كارسيا ،ص .293-292
 35ملزيد من التوسع حول مصطلح "التناوب" ومفهومه ،انظر :عتيقة شنقيط" ،محاولة
لتحديد مفهوم التناوب" ،مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية ،العدد ( 2الرباط:
 ،)2000ص .25
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ائتالفية برئاسته ،وأعلن عنها بظهري مليك يف  14آذار /مارس ،1998
وتضم تحالفًا من سبعة أحزاب ،من دون أن يؤثر ذلك يف مسار التناوب؛
فلكل حزب منها رؤيته ومشاربه ،لكنها قبلت جميعها بالتوافق عىل
برنامج الكتلة الدميقراطية وأسهمت يف إغنائه باقرتاحاتها( .((3وهذه
األحـزاب هــي( :((3حزب االتحاد االشـرايك للقوات الشعبية ،وحزب
االستقالل ،وحزب التجمع الوطني لألحرار ،وحزب التقدم واالشرتاكية،
وحزب الحركة الوطنية الشعبية ،وجبهة القوى الدميقراطية ،والحزب
فضل عن التكنوقراط الذين ال ينتمون ألي حزب
االشرتايك الدميقراطيً .
سيايس ،والذين ميثلون وزارات السيادة :الداخلية ،والخارجية ،والعدل،
واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،واألمانة العامة للحكومة ،وكتابة الدولة
يف الدفاع الوطني؛ والتي هي باملحصلة خارج دائرة التناوب التوافقي
ويتم تعيني شخصياتها بأمر من امللك .وبناء عليه ،فإ ّن قرارات اليوسفي
ستكون مق ّيدة برؤى وزارات السيادة داخل الحكومة ،ويع ّزز هذا القيد
رأي الوزراء من خارج الكتلة يف حكومته( .((3لذلك ،فالتناوب الذي
حصل يف املغرب هو تناوب توافقي وليس تناوبًا سياس ًيا(((3؛ ألنه مل يكن
يستند إىل نص دستوري.

وإزاء ذلك ،ينبغي التعامل مع مصطلح التناوب يف التجربة املغربية
بحذر مفاهيمي ،أل ّن الحكومة املشكّلة هي حكومة ائتالفية تشارك
فيها أحزاب كانت من األغلبية السابقة تنقصها صفة املعارضة ،كام
أ ّن الدور الكبري للملك يف تحديد السياسة العامة للدولة يجعل التغيري
فضل عن أ ّن التناوب طبقًا للتجربة املغربية
الحاصل محدو ًدا(ً .((4
ال يتعلق مبجموع السلطة ،وإمنا يقترص عىل التدبري الحكومي
 36محمد اليازغي ،البديل الدميقراطي ،من املعارضة إىل التناوب (الدار البيضاء :مطبعة
دار النرش املغربية ،)2007 ،ص .17
 37وهذه األحزاب متثل أحزاب الكتلة الدميقراطية وبعض أحزاب الوسط .بدر حسن
شافعي" ،املغرب  ...صيف سيايس ساخن" ،أون إسالم 6 ،متوز /يوليو  ،2002انظر:
http://goo.gl/KqzVNr
 38أحمد دياب" ،االنتخابات الترشيعية املغربية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 132
(القاهرة ،)1998 :ص .16
 39رضيف ،ص .182
 40أبراش ،ص 64؛ ورضيف ،ص .185-184
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والتنظيمي؛ لهذا اصطلح عليه بالتناوب التوافقي( .((4ويف 17
نيسان /أبريل  ،1998ق ّدم عبد الرحمن اليوسفي الترصيح الحكومي
(برنامج الحكومة) أمام مجلس النواب ومجلس املستشارين وحصل
عىل تأييد األغلبية املطلقة من األصوات يف مجلس النواب ،وجاءت
النتيجة عىل النحو اآليت 174 :صوت ًا ملصلحة الربنامج الحكومي،
وامتنع عن التصويت  23نائبًا ،ومل يعارضه أحد(.((4
وقد تض ّمن برنامج الحكومة التأكيد عىل أ ّن "حكومة التناوب حدث
تاريخي يف مجرى حياتنا السياسية الوطنية" .وهكذا يقرتح اليوسفي
ميثاقًا لحسن التدبري "طبقًا لهذا امليثاق ،ينظم الوزراء عملهم حول ثالثة
منطلقات :منطلق أخالقي يدعو إىل محاربة جميع أشكال االنحراف
واستغالل السلطة والنفوذ ،ومنطلق الرتشيد بالدعوة إىل التدبري الحازم
واملقتصد للامل العام ،ومنطلق التواصل القائم عىل اإلنصات للمواطن
واملقاولة وعىل تقديم الخدمات"( .((4وأردف اليوسفي ذلك برسالة
وجهها إىل أعضاء حكومته تحت عنوان" :ميثاق من أجل التغيري" ،ح ّدد
مبوجبها مجمل برنامجه" :يجب أن يتجه التغيري نحو تعميق املسلسل
الدميقراطي ،وتدعيم دولة القانون ،ومكافحة البطالة وتحسني مستوى
املعيشة ،وإصالح اإلدارة والقضاء ،كام يجب اإلرساع بالتنمية االجتامعية
وتوفري فرص العمل وتقوية مكانة املرأة  ...إلخ"( .((4وبعبارة أخرى ،إ ّن
"امليثاق من أجل التغيري" حكامة مبنية عىل مهارة مهنية وتقنية ،ومنهج
للتواصل ،يتحىل باالستامع إىل املواطن واطالعه عىل نيات الحكومة.
وهذه عنارص إيجابية لتوجه دميقراطي(.((4
وقد شكّل تعيني حكومة التناوب منعطفًا بارزًا يف الحياة السياسية
املغربية وحدث ًا سياسيًا كب ًريا ليس عىل مستوى املغرب فحسب ،وإمنا
عىل املستوى العريب أيضً ا؛ وذلك العتبارات عدة ،منها:
•أ ّن اختيار عبد الرحمن اليوسفي أول قائد سيايس معارض منذ
أكرث من ثالثني عا ًما لتويل رئاسة الحكومة املغربية جاء عن طريق
انتخابات برملانية رشعية ووفقًا لعملية التداول السلمي للسلطة.

 41مقتدر ،ص .62
 42أبراش ،ص  .68وبعد تشكيل حكومة اليوسفي ،أعلنت أحزاب الوفاق الثالثة رسم ًيا
احتاللها ملوقع املعارضة الجديدة يف الربملان (الحركة الشعبية والحزب الوطني الدميقراطي
واالتحاد الدستوري) ،والتحق بها حزبا اتحاد الوسط الدميقراطي :الحركة الدميقراطية
االجتامعية ،وحزب العمل .انظر :رضيف ،ص .188-187
" 43مــحــاور الترصيح الحكومي" ،مجلة دراســات ووقائع دستورية وسياسية،
ص .148-147
 44املرجع نفسه ،ص .153-147
 45الخطيبي ،ص .45
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تجسيد لثقة امللك الحسن الثاين بأحزاب
•أ ّن التكليف جاء مبنزلة
املعارضة وبأهليتها لتشكيل الحكومة ،بعد أن فرضت هذه األحزاب
وجودها يف الساحة السياسية ونالت مبقتضاها ثقة الشعب وامللك(.((4
ومام يع ّزز ذلك ،أ ّن امللك ترك لليوسفي حرية اختيار أغلبيته
السياسية من داخل الربملان وترك لألحزاب حرية التحالف مع من
تريد من دون تدخل(.((4
•تم تحقيق نوع من التوازن بني قوى املشهد السيايس يف املغرب،
وال سيام عىل صعيد العالقة بني التيار العلامين والتيار اإلسالمي ،ويف
عالقتها مع املؤسسة امللكية.
•دشنت تجربة التناوب ألول مرة يف املغرب مشاركة أحزاب
املعارضة يف الحكم.
•حصل تح ّول يف طبيعة الرصاع السيايس لألحزاب ودورها؛ ما يعكس
حدوث نوع من النضج السيايس ،ومتثل ذلك بأحزاب املعارضة يف
املغرب التي قضت مدة طويلة من تاريخها النضايل يف املعارضة
السلمية للمؤسسة امللكية .وبهذا التح ّول انتقلت األحزاب السياسية
من موقع الرصاع إىل موقع تدبري املصالح املشرتكة والتعايش؛ فتغري
دورها وانتقل خطابها من التبشري إىل الواقعية(.((4
•جاءت تجربة التناوب يف سياق إخراج املغرب من األزمة السياسية
التي يعيشها النظام ،والتي وصفت بـ "السكتة القلبية"(.((4

حكومة التناوب
والمنجزات البرلمانية
ً
أوال :حكومة التناوب ومعطيات التجربة
يف ظل التحديات التي شهدها املغرب ،كان من املؤ ّمل أن يؤدي الربملان
مهم يف تنشيط الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
دو ًرا ً
وإصالح القطاعات الرئيسة كالتعليم واإلدارة والقضاء ،والتخفيف من
فضل عن العالقات
عبء املديونية ،وتنظيم العالقة مع البنك الدويلً ،
الخارجية من خالل قيامه بدوره الترشيعي والرقايب ،وعززت تلك
 46أبراش ،ص 68؛ ورضيف ،ص .185
 47جزويل ،ص .42
نقل عن :عبد الصمد الكباص" ،ثالثون حزبًا
 48بحسب الدكتور عبد املجيد الكوهنً ،
للملك يف حزمة واحدة" ،مجلة األهرام العريب ،العدد ( 473القاهرة :نيسان /أبريل ،)2006
ص .16
 49محمود صالح الكروي" ،املغرب والسكتة القلبية" 8 ،آب /أغسطس  ،2011انظر:
http://www.alnoor.se/article.asp?id=122636
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اآلمال والدة تجربة التناوب .هذه املعطيات دفعت الربملان املتك ّون
من مجلسني منفصلني باختصاصات متشابهة (فيام كان الهدف هو
إقامة برملان بغرفتني)( ،((5إىل رضورة تنسيق أعامله .وكان من أبرز
محاور جدول أعامل الدورة الترشيعية األوىل مرشوع قانون املالية
الجديد ،وقبله مناقشة الترصيح الحكومي (برنامج الحكومة) الذي
قدمه اليوسفي ،ومن ثم منح الثقة لحكومته ،ثم تال ذلك مرشوع
قانون تعديل النظام الداخيل للمجلس يف ضوء ما س ِّجل عليه من
مالحظات يف مجال املامرسة الربملانية السابقة من أجل االرتقاء
مبستوى األداء الربملاين.

•تأكيد امللك محمد السادس يف افتتاح الدورة الترشيعية يف ترشين
األول /أكتوبر  1999عىل املسؤولية املشرتكة للحكومة والربملان يف
قراءة النصوص ومالمئتها للمستجدات ،ومن ذلك مالمئة النظاميني
الداخليني ملجليس النواب واملستشارين ،فقال" :بعد سنتني من
هذه التجربة الربملانية الحالية وتأكي ًدا ملا سبق لوالدنا املغفور له
أن نبه إليه ،فإننا ننتظر من الغرفتني تنقيح نظاميهام الداخليني مع
التنسيق بينهام عن طريق تشكيل لجان مختلطة اعتبا ًرا من أنهام
ليسا برملانني منفصلني ولكن غرفتان لربملان ٍ
واحد ينبغي العمل فيه
عىل عقلنة املناقشات ورفع مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبري
الزمن املخصص لها سواء يف أعامل اللجان أو الجلسات العامة ،تطل ًعا
ملامرسات أرقى ومنجزات أكرث"(.((5

ترافق ذلك مع حدوث تطور مفاجئ يف املغرب كان مبنزلة زلزال
كبري متثّل بوفاة امللك الحسن الثاين يف  23متوز /يوليو 1999؛ ما
ترتب عليه انتقال الحكم إىل نجله امللك محمد السادس .وقد سارت
عملية انتقال الحكم يف ج ٍو من االستقرار م ّهدت له تجربة التناوب
التوافقي ،التي استثمرها امللك محمد السادس فأقدم عىل إحداث
تغيريات يف قيادات مؤسسات الدولة املهمة يف سياق مفهوم جديد
للسلطة وإعادة التوازنات ما بني املؤسسة امللكية والحكومة متثّل يف
قرارات عديدة ،منها(:((5

•إعفاء إدريس البرصي وزير الداخلية من منصبه يف  9ترشين
جسد هذا القرار الجريء القطيعة مع
الثاين /نوفمرب  .1999وقد َّ
أوهام السياسة التي رسمت يف ذهن املواطن املغريب من أ ّن وزارة
الداخلية هي أم الوزارات (حكومة داخل حكومة) .وبهذا القرار
تصبح الداخلية مثل بقية الوزارات ال تتجاوز دورها املرسوم بحدود
فضل عن أن إقالة البرصي قد م ّهدت الطريق لتغيريات
القانونً ،
يف مجال العمل الحكومي من جهة والتطلع لتحقيق اإلصالحات
ذات الطابع السيايس من جهة أخرى ،كونه كان يشكل عقبة أمام
إحداث التغيري.
•تعيني أحمد امليداوي وزي ًرا للداخلية.
•العفو عن السياسيني املنفيني يف الخارج والسامح لهم بالعودة
للوطن (املعارض إبراهيم رسفايت وعائلة املهدي بن بركة).
•تشكيل لجنة عليا يف مجال حقوق اإلنسان لطي ملف االختفاء
القرسي واالعتقال التعسفي وتعويض ذويهم بحقوقهم وأجورهم
ورواتبهم بد ًءا من تاريخ توقيفهم أو طردهم.

لك ّن املؤرشات األوىل لتجربة التناوب التوافقي متثلت بانتقال أحزاب
املعارضة إىل مسؤولية إدارة مؤسسة الحكومة إلنجاز برنامجها
اإلصالحي ،وكانت املفارقة الصارخة هي اشتغالها مبنطق املعارضة
فضل عن اندماجها بشكل
الذي دأبت عليه أكرث من ثالثة عقودً ،
تدريجي يف نسق النظام السيايس؛ ما أضعف فاعليتها .لذلك يرى
بعضهم أنها أصبحت جز ًءا من الحكم وليس النظام فقط( .((5وأدى
ذلك إىل جعل الحكومة تبدو مشلول ًة وليس لها القدرة إال عىل
تطبيق القوانني؛ ما زاد من تهميشها ،وانعكس ذلك عىل األداء الربملاين
ألحزاب األغلبية يف الربملان.

•الدعوة ملفهوم جديد للسلطة يرتكز عىل فلسفة دولة الحق
والقانون ،وجعل الدولة يف خدمة املواطن(.((5
•إرجاع ملف التنسيق مع بعثة املينورسو ( MINURSOبعثة األمم
املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية) إىل وزارة الخارجية.

 50جريدة بيان اليوم ،العدد  ،3191الدار البيضاء 17 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2000ص .2
 51جزويل ،ص .28
 52مصطفى الخلفي" ،املــغــرب ما بعد امللك الحسن الــثــاين" ،أون إســام٢4 ،
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1999انظر:
http://goo.gl/6hg7nE
 53جزويل ،ص .52

 54عبد الرزاق الحنويش" ،يف أفق افتتاح الدورة الربملانية الجديدة" ،جريدة االتحاد
االشرتايك ،العدد  ،6272الدار البيضاء 11 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2000ص .12
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الجدول ()2
عدد اللجان الدامئة وعدد "مشاريع القوانني" و"مقرتحات القوانني" املدروسة التي تم التصديق عليها
اللجان الدامئة املختصة

مجموع املشاريع واملقرتحات املدروسة من قبل كل لجنة
 48مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 30مرشوع قانون
 14مقرتح قانون

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
لجنة العدل والترشيع

 22مرشوع قانون

لجنة الداخلية والالمركزية

 41مرشوع قانون
 3مقرتح قانون
 10مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 25مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 176مرشوع قانون
 20مقرتح قانون

لجنة املالية والتنمية
لجنة القطاعات االنتخابية
لجنة القطاعات االجتامعية
املجموع
املصدر:

عددها

نسبتها

49

%25

44

%22.45

22

%11.23

44

%22.45

11

%5.62

26

%13.27

196

%100

املرجع نفسه ،ص .419

وعىل الرغم من هذه التطورات التي جاءت يف مصلحة الحكومة
وأحــزاب األغلبية يف الربملان ،والتي توجت باستبعاد خصمها
التاريخي إدريس البرصي من وزارة الداخلية ،وما أقدم عليه عبد
الرحمن اليوسفي من تقديم ترصيح حكومي أمام مجلس النواب
يف  13كانون الثاين /يناير  ،2000وأعقبه عرض مامثل حول السياسة
العامة للحكومة أمام مجلس املستشارين ،فإ ّن الحكومة مل تنجح يف
االستفادة من ذلك ،بل وقعت يف أخطاء أفسدت ما توافر لها من
ظروف مناسبة للعمل ،ومن بني تلك األخطاء طرح الحكومة ملا عرف
بـ "الخطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية" ،والتي جوبهت بردود
فعل مختلفة( ،((5وانعكست آثارها عىل األداء الترشيعي للربملان
 55شهدت مدينة الدار البيضاء مسرية احتجاجية كبرية رافضة لخطة إدماج املرأة يف
التنمية ،واملفارقة أنه شارك يف هذه املسرية أعضاء قياديون من حزب االتحاد االشرتايك للقوات
الشعبية الذي يرأسه رئيس الوزراء .وقد استثمر هذا املوقف الرافض للخطة حزب العدالة
والتنمية يف تعزيز حضوره السيايس .انظر :نور الدين العويديدي" ،حكومة التناوب املغربية..
فراغ ميلؤه اإلسالميون" ،أون إسالم 30 ،أيلول /سبتمرب ،2000 انظر:
http://goo.gl/4P6KVP

بغرفتيه .وكان الربملان يواصل دراسة مشاريع عدة من أبرزها قوانني
إصالح الرتبية والتكوين وتجديد هياكل مجليس الربملان؛ فمجلس
رئيسا للمجلس ملدة
النواب ج ّدد ثقته بـعبد الواحد الرايض بوصفه ً
ثانية وكان املرشح من دون منافس(.((5
يف ظل هذه التطورات ،أعلن حزب العدالة والتنمية يف مطلع ترشين
األول /أكتوبر  2000عن قراره االنتقال من موقع املساند للحكومة
إىل موقع املعارضة داخل الربملان .ويعزى هذا االنتقال إىل عجز
الحكومة عن القيام مبا وعدت به يف الترصيح الحكومي ،وإىل أ ّن
التعديل الحكومي مل يأت بجديد( . ((5وبذلك ،شكلت عودة اإلسالميني
للمعارضة تحقيق نو ٍع من التوازن داخل الربملان.
 56عبد الرزاق الحنويش" ،الربملان املغريب خالل سنة  ،"2000جريدة االتحاد االشرتايك،
العدد  ،6354الدار البيضاء 1 ،كانون الثاين /يناير  ،2001ص .2
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ثان ًيا :اإلنجاز التشريعي للبرلمان
ينص الدستور املغريب لعام  1996رصاحة عىل اختصاص الربملان بترشيع
ّ
القوانني .وتب ًعا لذلك ،كانت الحصيلة الترشيعية ملشاريع القوانني
ومقرتحاتها التي أحيلت للربملان خالل التجربة الربملانية السادسة موزعة
علم
عىل الشكل اآليت( 185 :((5مرشوع قانون ،و 143مقرتح قانونً .
بأ ّن مشاريع القوانني تُق ّدم من الحكومة ،فيام تُق ّدم مقرتحات القوانني
من النواب يف املجلسني .وقد تم عرض هذه املشاريع واملقرتحات
عىل اللجان الدامئة املختصة( ((5يف الربملان لدراستها وإبداء الرأي فيها،
وأدخلت تعديالت عدة عىل نصوصها من جهة اللجان النيابية وأثناء
مناقشاتها يف الجلسات العامة للربملان .ويوضح الجدول ( )2الدور
الترشيعي للجان النيابية الست الدامئة وعدد املشاريع واملقرتحات التي
درستها وناقشتها وتم التصديق عليها من الربملان.
وشملت هذه القوانني ميادين مختلفة من ضمنها قوانني املالية،
والقانون االنتخايب ،ومدونة الحريات العامة ،وقانون الجمعيات،
وقانون التجمعات ،وقانون الصحافة ،واملحاكم املالية ،ومدونة الشغل
فضل عن
والتغطية الصحفية ،وقانون التنظيم السمعي والبرصيً ،
املوافقة عىل اتفاقيات مع أقطار صديقة وشقيقة(.((6
ويف ضوء قـراءة معطيات الجدول ( )2وتحليله لجهة الحصيلة
الترشيعية ،يتضح أ ّن  176مرشوع قانون مقدمة من الحكومة ،مقابل
 20مقرتح قانون تقدم بها النواب .ومن هنا يتضح ضعف املبادرة
الترشيعية من الربملانيني وهيمنة السلطة التنفيذية وتأثريها يف أداء
السلطة الترشيعية .لذلك ،فإ ّن الربملان بغرفتيه مل يتحرر من الطابع
الصوري ومل يرتق إىل مؤسسة دستور ذات سلطة حقيقية.

ً
ثالثا :اإلنجاز الرقابي للبرلمان
تعد الرقابة الربملانية أحد أبرز الوظائف الرئيسة وأكرثها استخدا ًما
التي يعتمدها الربملان يف الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية ،بل إنها
 58عبد العيل حامي الدين" ،حصيلة العمل الربملاين للسنة الترشيعية (،")2007-2006
يف :حالة املغرب  ،2008 -2007تقرير كراسات إسرتاتيجية ،املجلد ( 4الدار البيضاء :مطبعة
النجاح الجديدة ،)2008 -2007 ،ص .55
 59كان عدد اللجان الدامئة يف الوالية الترشيعية الخامسة  12لجنة دامئة ،وقُلص هذا
العدد إىل  6لجان عىل خلفية ترشيد اإلمكانيات املادية والكفاءات البرشية .انظر :الربملان يف
الدول العربية ،رصد وتحليل (األردن ،لبنان ،املغرب ،مرص) (بريوت :املركز العريب لتطوير
حكم القانون والنزاهة ،)2007 ،ص .418
 60محمد العريب املساري" ،حكومة اليوسفي يف عامها الرابع" ،جريدة الرشق األوسط،
العدد  8 ،8473شباط /فرباير  ،2002ص10؛ ومحمود معروف" ،الربملان املغريب يدرس 16
مرشوع قانون يف دورة استثنائية" ،جريدة القدس العريب ،العدد  14 ،3965شباط /فرباير
 ،2002ص .7
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تشكل السالح الفعال الذي تشهره املعارضة دامئًا يف وجه الحكومة
وأحزاب األغلبية املساندة لها .ولبيان هذا الدور ،ح ّدد دستور 1996
وسائل رقابة الربملان عىل أعامل الحكومة باآليت:
رقابة تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية
للحكومة

التصويت عىل الترصيح الحكومي :إ ّن التعديالت التي جرت عىل
دستور عام ( 1992وتأكيد ذلك يف اإلصالح الدستوري عام )1996
ع ّززت من سلطة الربملان ،وبخاصة مجلس النواب ،وذلك مبنحه حق
مناقشة الترصيح الحكومي والتصويت عليه( .((6وهذا ما حصل؛ إذ
قدم عبد الرحمن اليوسفي برنامج حكومته أمام مجلس النواب
ومجلس املستشارين يف  17نيسان /أبريل  ،1998ومرة أخرى قدم
الترصيح الحكومي يف  13كانون الثاين /يناير  ،2000وجرت مناقشته
ثم التصويت عليه وفوزه باألغلبية .وهذا يفرس يف جانب منه تعزيز
سلطة الربملان يف مراقبة توجه الحكومة.
ملتمس الرقابة :هو املبادرة التي تأيت من أحد مجليس الربملان
بـطلب طرح الثقة يف الحكومة؛ إذ ميكن ملجلس النواب أن يعارض
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالتصديق عىل ملتمس
رقابة ،وكذلك مجلس املستشارين .لهذا يع ّد ملتمس الرقابة أهم
وسيلة ميتلكها الربملان إلثارة املسؤولية السياسية للحكومة .ونظ ًرا
لخطورة هذا اإلجراء وأثره ،فإ ّن دستور  1996أحاط استعامل هذا
االختصاص الربملاين بقيود( ((6صعبة التحقق ضامنًا الستقرار الحكومة.
فضل عن
ونظ ًرا للقيود الصعبة التي تواجه تقديم ملتمس الرقابةً ،
رضورة توافر قاعدة األغلبية الربملانية للتصويت عليه ،فإ ّن أحزاب
املعارضة يف التجربة الربملانية السادسة مل تطرح أي ملتمس رقابة
بشأن السياسة العامة للحكومة.
ُجسد مسألة منح الثقة للحكومة األثر املبارش
منح الثقة للحكومة :ت ِّ
للمسؤولية السياسية؛ إذ يؤدي سحب الثقة من الحكومة إىل
استقالتها .وطبقًا لدستور  1996يجري طلب منح الثقة للحكومة
من مجلس النواب ملواصلة العمل الحكومي تنفيذًا للفصل  75من
الدستور الذي ينص عىل" :بإمكان الوزير األول أن يربط لدى مجلس
النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن
ترصيح يفيض به الوزير األول يف موضوع السياسة العامة أو بشأن
 61الفصل  ،60دستور  ،1996ص .30
 62الفصالن  76و ،77دستور  ،1996ص 36-35؛ والكروي ،التجربة الربملانية يف املغرب،
ص .206–205
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نص يطلب املوافقة عليه ،وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذي يتألف منهم مجلس
النواب .ال يقع التصويت إال بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل اليوم
الذي طرحت فيه مسألة الثقة .يؤدي سحب الثقة إىل استقالة
الحكومة استقالة جامعية"(.((6
ويتضح من ذلك ،أ ّن الحق الدستوري املمنوح للربملان يف مراقبة
الحكومة بشأن مسألة منح الثقة قد تض ّمن قيو ًدا صعبة التنفيذ؛
ما جعل مهمة الربملان عسرية .لذلك مل تلجأ حكومة اليوسفي خالل
التجربة الربملانية السادسة إىل استعامل آلية "منح الثقة"؛ وذلك
لتوافر الحكومة عىل أغلبية مساندة داخل الربملان.
رقابة ال تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية
على الحكومة

األسئلة :متثل األسئلة الربملانية الكتابية أو الشفوية األداة األكرث
استعامل يف مجال املراقبة الربملانية ألعامل املؤسسات الحكومية
ً
يف تنفيذ السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة ،وهذا الفعل
يكون غري مصحوب بجزاء سيايس فــوري؛ ما مييزه عن اآلليات
األخرى للمراقبة يف النظام الربملاين (مثل ملتمس الرقابة وطلب منح
الثقة)( .((6وتعد الرقابة الربملانية عن طريق األسئلة الكتابية آلي ًة
أقل فاعلية ،فهي مبنزلة طلب إيضاحات أو تفسريات .ومام يقلل
من تأثريها غياب طابع الدعاية اإلعالمية واإلعالن عنها ،يف حني أ ّن
األسئلة الشفوية كآلية للرقابة الربملانية تلقى اهتام ًما وتأث ًريا كبريين
بسبب ما تحظى به الجلسات املخصصة لألسئلة الشفوية من
متابعة إعالمية مكثفة من خالل النقل املبارش عرب التلفزيون ،واطالع
الرأي العام الوطني عىل ما يجري داخل الربملان .لذلك تلجأ أحزاب
املعارضة إىل الرتكيز عىل استعامل هذه اآللية كوسيلة ملواجهة األداء
الحكومي .ومام يسجل يف هذا الصدد أن دستور  1996قد جاء ببعض
التعديالت املهمة يف مجال األسئلة الربملانية باملقارنة مع الدساتري
السابقة؛ إذ نص الفصل  56من الدستور عىل" :تخصص باألسبقية
جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء مجليس الربملان وأجوبة الحكومة،
ويجب أن تديل الحكومة بجوابها خالل العرشين يو ًما" .وتعديل أجل
العرشين يو ًما هو تعديل جديد شكّل إضاف ًة نوعي ًة مهم ًة ملصلحة
أداء املؤسسة الربملانية يف مجال مراقبتها لعمل الحكومة .وقد
 63دستور  ،1996ص .35
 64ملتمس الرقابة وطلب منح الثقة قد يؤديان إىل استقالة الحكومة استقالة جامعية فو ًرا
يف حالة التصديق عليهام ،يف حني أ ّن األسئلة بنوعيها ال تؤدي إىل هذه النتيجة بل تشري إىل
مستوى التفاعل بني الربملان والحكومة.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

شهدت التجربة الربملانية السادسة حصيلة مهمة من األسئلة الكتابية
والشفوية طرحها النواب يف إطار املراقبة الربملانية ألعامل الحكومة،
سؤال ،فيام كان عدد األسئلة
وبلغ عدد األسئلة الشفوية ً 4757
الكتابية  7074سؤالً ( .((6من خالل ذلك ،تتضح النسبة العالية لألسئلة
الكتابية والشفوية يف أداء املامرسة الربملانية للتجربة السادسة ،وقد
اتسمت بعض هذه األسئلة بالتكرار أل ّن أغلبيتها ذات طبيعة إدارية
فضل عن أ ّن هذه األسئلة ،وتحدي ًدا
أو تقنية وليست سياسية(ً .((6
الشفوية ،استطاعت أن تحقق نو ًعا من الحوار والتفاعل اإليجايب بني
الربملان والحكومة ،وتبقى هذه اآللية من املراقبة ال تخلو من فائدة
عىل قاعدة أن الحارس موجود عىل أقل تقدير.
لجان تقيص الحقائق :تع ّد آلية لجان تقيص الحقائق إحدى الوسائل
املهمة يف الرقابة الربملانية عىل أعامل الحكومة ،فبموجبها يستطيع
الربملان بنفسه أن يتحقق من أي مخالفة للقوانني أو سوء ترصف
إداري أو فضيحة مالية أو سياسية( .((6وقد تضمن الفصل  42من
دستور  1996اآليت" :تشكل مببادرة من امللك أو بطلب من أغلبية
أعضاء أي من املجلسني لجان نيابية لتقيص الحقائق يناط بها جمع
املعلومات املتعلقة بوقائع معينة واطالع املجلس الذي شكلها عىل
النتائج التي تنتهي إليها أعاملها .وال يجوز تكوين لجان لتقيص
الحقائق يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه
املتابعات جارية .وتنتهي مهمة كل لجنة لتقيص الحقائق سبق
تكوينها فور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت تشكيلها".
كام جاء يف النص أ ّن "لجان تقيص الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها"( .((6وشهدت التجربة الربملانية السادسة يف
ظل دستور  1996تشكيل لجنتني لتقيص الحقائق هام:
لجنة تقيص الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي :جاءت
هذه اللجنة يف ضوء الترصيح الذي أدىل به وزير االقتصاد واملالية
والسياحة فتح الله ولعلو يف  24أيار /مايو  2000أمام مجلس النواب.
فقد أشار إىل "وجود عدة اختالالت تعرتي مالية مؤسسة القرض
 65فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب ،التزام وعطاء (الرباط :مطبعة باملريس،
.)2002
 66عبدالله ساعف ،رهانات التحول السيايس يف املغرب (الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة ،)2004 ،ص .77
 67شمران حامدي ،النظم السياسية (بغداد :مطبعة اإلرشاد ،الطبعة الرابعة  ،)1975ص .245
 68دستور  ،1996ص .19
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العقاري والسياحي"( .((6وبعد خمسة أيام ،شكّل مجلس النواب بنا ًء
عىل طلب فرق األغلبية لجنة تقيص الحقائق حول هذه املؤسسة،
وتكونت اللجنة من  24عض ًوا ينتمون ملختلف الفرق النيابية .وبهذا
تكون األغلبية الربملانية ألول مرة صاحبة املبادرة يف تشكيل لجنة تقيص
الحقائق؛ إذ من املألوف أن تأيت املبادرة من أحزاب املعارضة ألنها هي
التي تتوىل مسؤولية املراقبة عىل العمل الحكومي .وبعد مدة تقيص
وبحث وتحقيق استمرت ستة أشهر ،متكنت اللجنة من إنجاز تقريرها
الذي تضمن ثالثة أبواب هي :وضعية القرض العقاري والسياحي،
واالختالسات وضعف املراقبة وسوء التدبري ،والتجاوزات التي عرفتها
عملية القرض( .((7بعد ذلك قامت اللجنة بتقديم تقريرها إىل مجلس
النواب ،وقد خصص املجلس جلسة علنية يف  19كانون الثاين /يناير
 2001ملناقشة التقرير بحضور وسائل اإلعالم الوطنية( .((7وقد رصد هذا
التقرير العديد من التجاوزات املالية واإلدارية مثل "اختالس األموال
وخيانة األمانة وتوزيع أرباح وهمية عىل املساهمني وتنظيم غري فاعل
وحسابات غري مضبوطة والتزوير يف مضمون محررات بنكية"(.((7
وكان من بني املتورطني يف فساد القرض العقاري والسياحي شخصيات
سياسية ونقابية ورجال أعــال( .((7وكان رد الفعل أن واجهت هذه
اللجنة صعوبات مثل :عدم تقديم بعض الوثائق لها من جهة املسؤولني
عن هذه املؤسسة ،ورفض بعض املسؤولني الكبار األدالء بشهاداتهم
أمامها .وعىل الرغم من ذلك ،مارست هذه اللجنة دورها املسؤول يف
تقيص الحقائق والتحديد الدقيق للمسؤولني عن ذلك وتقديم تقريرها
معززًا بالتوصيات .وأظهر التقرير بجالء الدور الذي ميكن أن تؤديه
املؤسسة الربملانية يف تنوير الرأي العام حول حامية املال العام والحفاظ
عىل املصالح العليا للوطن .وبعد مناقشة التقرير عرض للتصويت وتم
التصديق عليه باإلجامع .وبعد ذلك أودعت اللجنة تقريرها ملجلس
النواب ،وإثر ذلك أحال الوزير األول القضية للقضاء( .((7واستنا ًدا
للفصل  42من دستور  1996تعد "لجان تقيص الحقائق مؤقتة ،وتنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها وفور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت
 69محمد زين الدين" ،قضية القرض العقاري والسياحي" ،جريدة االتحاد االشرتايك ،العدد
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تشكيلها" .وقد أسهمت مناقشات هذه اللجنة يف تحقيق أمرين هام:
تنوير الرأي العام الوطني واملجتمع املدين واطالعه عىل الحقائق ،وبلورة
إرادة سياسية يف تفعيل القانون وتطبيقه ملحاسبة املسؤولني وإدانتهم
بسبب هدر املال العام(.((7
لجنة تقيص الحقائق حول الصندوق الوطني للضامن االجتامعي:
وقــد انبثقت هــذه اللجنة من مجلس املستشارين يف ترشين
الثاين /نوفمرب  .2000وقامت اللجنة بدور مهم يف التقيص وجمع
املعلومات والتحقيق بشأن العديد من التجاوزات اإلدارية واملالية
يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي .وبعد إنجاز مهمتها،
قدمت تقريرها ملجلس املستشارين معززًا بالتوصيات .وقد خصص
املجلس جلسة للمناقشة ،وبعد ذلك عرض للتصويت ،وتم التصديق
عليه باإلجامع .وبعدها أحيل تقرير اللجنة إىل القضاء( .((7وبذلك
انتهت مهمة اللجنة.والجدير بالذكر ،أنه ألول مرة يف تاريخ املغرب
النيايب يصل تقرير لجان تقيص الحقائق إىل القضاء .لك ّن القضاء مل
يحسم موضوعهام ،ومل يحدث يشء يف ما بعد عىل الرغم من حجم
االختالسات التي تم الكشف عنها( .((7وهذا يتطلب من األحزاب
السياسية الفاعلة مطالبة الربملان بتحريك املتابعات القضائية بهذا
الشأن ،أل ّن األمر يتعلق باملال العام.
•وعىل الرغم من ذلك ،فقد اتسمت التجربة الربملانية السادسة
بربوز ظاهرتني كان لهام انعكاس سلبي عىل واقع األداء الربملاين هام:
•استمرار ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات الربملانية ،وزاد
يف كشفها التغطية التلفزيونية املستمرة لجلسات الربملان(.((7
•ظاهرة انتقال النواب من فريق إىل آخر ،والتي عرفت يف املغرب
بظاهرة الرتحال ،وأصبحت سمة الزمة للتجربة الربملانية السادسة؛ إذ
فضل عن أنها
ُسجلت  121حركة انتقال للنواب من فريق إىل آخر(ً ،((7
أثرت سلبيًا يف استقرار أجهزة مجلس النواب.
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خاتمة
شكلت التجربة الربملانية السادسة ،والتي ت ِّوجت بتجربة التناوب
التوافقي عىل السلطة حدث ًا سياس ًيا بارزًا يف تاريخ املغرب السيايس
املعارص ،ملا أحدثته من تح ّول سيايس جديد يف الحياة السياسية
املغربية .واكتنف هذ التحول العديد من املالحظات اإليجابية
والسلبية .وكانت نتيجتها اآليت:

•قبول أحزاب املعارضة يف املغرب املشاركة يف الحكم ويف صنع
القرار من خالل صيغة توافقية لجأ إليها الفاعلون السياسيون وعرفت
بالتناوب التوافقي ،والتي جاءت كنمط للعالقات السياسية خارج
الوثيقة الدستورية؛ أل ّن دستور  1996مل يرش إىل التناوب كآلية تتحدد
عىل أساسها األدوار السياسية .لذلك ،مل متس املشاركة ثوابت السلطة
عىل الرغم مام جاء يف دستور  1996من تعديالت؛ إذ بقي الدستور
يكرس التوزيع غري املتكافئ للسلطات لفائدة املؤسسة امللكية
املهيمنة عىل القرار السيايس ،يف وقت ال تتوافر الحكومة والربملان
عىل السلطة الكافية من أجل القيام مبسؤوليتهام.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

وأتاح لها فرصة العمل امليداين واملامرسة السياسية ،وقد ساهم ذلك
يف التحصني االجتامعي واالستقرار السيايس للمغرب.
•أسست التجربة الربملانية السادسة من خالل حكومة التناوب
التوافقي لقواعد لعبة سياسية باتجاه تحقيق االنتقال الدميقراطي،
وأخذت مصادرها من الدميقراطية واالق ـراع العام للتناوب عىل
السلطة الحكومية ،ويبقى امللك هو الفاعل الرئيس الذي ميسك
قواعد اللعبة وإصدار القرار.
•غياب املعارضة الحقيقية بعد قبول أحزاب املعارضة املشاركة يف
الحكم ،وبذلك أصبحت مهمة األحزاب السياسية جعل املواطنني
يقبلون بربامج النظام ومقارباته املطروحة.
•اإلسهام الفاعل يف تحقيق انتقال سلس للحكم بعد وفاة امللك
الراحل الحسن الثاين إىل امللك محمد السادس.
•أسفرت العملية االنتخابية للتجربة الربملانية السادسة عن وجود
كتل برملانية متوازنة ،ومل يكن هناك حزب واحد يسيطر عىل الربملان
بغرفتيه.
•كان اإلنجاز الترشيعي والرقايب للتجربة الربملانية السادسة (حكومة
وبرملانًا) إيجابيًا ،عىل الرغم مام سجل من مالحظات عىل األداء
الربملاين ،وأبرز ذلك ضعف املبادرة الترشيعية من الربملانيني وهيمنة
السلطة التنفيذية.

•متكن النظام السيايس املغريب من تقوية مرتكزات مرشوعيته من
دون أن يقيض عىل أحزاب املعارضة ،ويحسب هذا السلوك السيايس
ملصلحته .وقد متثل ذلك بقبول األحزاب السياسية املغربية ،مبا فيها
أحزاب املعارضة ،مبركزية املؤسسة امللكية يف النظام السيايس املغريب
وانفراد امللك بالسلطة الدينية يف اململكة.
•تفعيل دور األحزاب السياسية التي استمرت أكرث من ثالثة عقود
يف مواقع محددة (موالية أو معارضة) داخل املؤسسات وخارجها إىل
أخذ مواقع وأدوار ووظائف جديدة يف الحياة السياسية.
•مشاركة الحركة اإلسالمية املعتدلة يف االنتخابات الترشيعية -
ممثلة بحزب العدالة والتنمية  -ودخولها الربملان ألول مرة يف تاريخ
املغرب السيايس املعارص .وقد أكسبها ذلك موقع ضمن عالقة القوة،

•النجاح يف اإلرشاف عىل االنتخابات الترشيعية يف أيلول /سبتمرب
 ،2002والتي متيزت بالشفافية.
وبناء عليه ،ميكن القول إ ّن التجربة الربملانية السادسة ،ومن خالل
تجربة التناوب التوافقي عىل السلطة ،قد ف ّعلت العمل السيايس يف
املغرب ،وأسهمت يف تحقيق االستقرار السيايس ،ويف تثبيت أسس
البناء الدميقراطي .وبذلك ،فإنها أسست ملرحلة جديدة – حتى إن
مل تحقق برنامجها – من شأنها أن تتطور وتنضج وتصبح آلية لتداول
السلطة الحكومية ،وأن يرتبط ذلك بصناديق االقرتاع .وانطالقًا من
هذا الفهم ،فإ ّن اإلصالح السيايس والدستوري يبقى مطلبًا شعبيًا
وحزبيًا يتطلب النضال من أجل تحقيق توزيع عادل للسلطات،
وذلك مبنح الحكومة والربملان سلطات أوسع لتكريس هذه املامرسة
وتعزيزها (تداول السلطة الحكومية) ووضعها عىل أسس قوية تضمن
لها االستمرار لتحقيق االنتقال الدميقراطي يف املغرب.

