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أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي
Parliamentary Monarchy in the New Moroccan Constitution

تم االستفتاء على الدستور المغربي الجديد ،في الفاتح من تموز /يوليو  ،2011وقد اختلفت
ّ
القــراءات ووجهــات النظــر حوله ،ما بين مؤيّد للمنهجية والمضاميــن التي جاء بها بصفتها
أن اإلصالح
خطــوة
مهمــة نحــو الديمقراطيــة ،ومعــارض لهــذه المضاميــن وتوجهاتهــا ،يــرى ّ
ّ
الدستوري لم يستجب لمطلب إقامة الملكية البرلمانية .ويرجع االختالف في هذا الباب إلى
مســتويين مــن التحليــل :المســتوى األول ينظــر إلــى اإلصالحــات من زاويــة المقارنة بدســتور
تقد ًما من الدســتور الســابق من حيث الســلطات المخولة
أن دســتور  2011أكثر ّ
 ،1996ويجد ّ
لرئيــس الحكومــة ،ومــن حيث التفاصيــل المتعلقة بضمــان الحقــوق والحريــات الفردية .أ ّما
المســتوى الثانــي فينظــر إلــى الدســتور الجديــد مــن زاويــة المطالــب التــي رفعتهــا القــوى
أن الدســتور
الديمقراطية العديدة والشــارع المغربي مع حركة "عشــرين فبراير" ،ويخلص إلى ّ
الجديــد لــم يســتجب ألهم مطلب ،أال وهــو إقامة الملكيــة البرلمانية .في هــذا االتجاه تحاول
هــذه الورقــة اعتماد مقاربــة تحليلية للوثيقة الدســتورية المغربية الجديــدة ،انطال ًقا من رصد
أهم المســتجدات التي جاءت بها في إطار العالقة بين الســلط ،وطبيعة النظام السياسي
الذي تفرزه هذه الوثيقة.
كلمات مفتاحية :الملكية البرلمانية  -االنتقال الديمقراطي  -الدستور المغربي  -اإلصالح
السياسي في المغرب.
The referendum on the new Moroccan constitution in July 2011, which varied
readings and perspectives around it, between supporters of the methodology and
implications brought as necessary step towards democracy. And between contrary
to these contents and its directions, considering that the constitutional reform did
not respond to the demand of the establishment of parliamentary monarchy. In
this direction, this paper attempts to adopt an analytical approach to the Morocco's
new constitutional document analysis, based on monitoring of the most important
developments that came out in the framework of the relationship between the
authorities and the nature of the political system that produced this document.
Keywords: Parliamentary Monarchy - Democratic Transition - Moroccan
Constitution - Political Reform in Morocco
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مقدمة
يف خضم الحراك الثوري العريب أو ما س ّمي "الربيع العريب" ،عرف
املغرب خروج العديد من القوى والتنظيامت السياسية ملتئمة يف
حركة  20فرباير التي جابت معظم املدن املغربية ،قصد املطالبة
بإصالحات سياسية واجتامعية ،كان من أبرزها مطلب اإلصالح
الدستوري املؤدي إىل إقامة امللكية الربملانية .يف السياق ذاته ،سوف
يأيت خطاب امللك محمد السادس يف التاسع من آذار  /مارس ،2011
داع ًيا إىل تشكيل لجنة استشارية ملراجعة دستور  ،1996واض ًعا
العديد من العناوين الكربى والخطوط الرئيسة لهذا اإلصالح.
ت ّم االستفتاء عىل الدستور الجديد يف الفاتح من متوز  /يوليو ،2011
وقد اختلفت القراءات ووجهات النظر حوله ،بني مؤيّد املنهجية
واملضامني التي جاء بها ،بصفتها خطوة مه ّمة نحو الدميقراطية،
ومعارض لهذه املضامني وتو ّجهاتها ،يرى أ ّن اإلصالح الدستوري مل
يستجب ملطلب إقامة امللكية الربملانية.

من أهم املستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة
اإلقرار يف الفصل األول من الدستور بأ ّن "نظام الحكم باملغرب
نظام ملكية دستورية ،دميقراطية برملانية واجتامعية" ،وأ ّن النظام
الدستوري للمملكة يقوم عىل "أساس فصل السلطات وتوازنها
وتعاونها ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل مبادئ الحكامة
الج ّيدة وربط املسؤولية باملحاسبة".
فام هي طبيعة هذا النظام الربملاين الــذي تؤسس له الوثيقة
الدستورية لسنة 2011؟ وهل نحن أمام مقتضيات دستورية تؤسس
فصل حقيق ًّيا بني السلطات كام حدده الفكر الدستوري؟ وما مدى
ً
استجابة املقتضيات الدستورية ملطالب القوى الدميقراطية يف البلد؟
ث ّم هل تعكس املامرس ُة السياسية ،ملا يقارب أربع سنوات عىل إقرار
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دستور  ،2011الطبيع َة الفعلية ملقتضيات الدستور القامئة عىل أساس
فصل السلطات ،والدميقراطية واملواطنة التشاركية؟
من منطلق هذه اإلشكالية ،ستحاول هذه الورقة اعتامد مقاربة تحليلية
للوثيقة الدستورية املغربية الجديدة ،انطالقًا من رصد أهم املستجدات
التي جاءت بها يف إطار العالقة بني السلطات ،وطبيعة النظام السيايس
الذي تفرزه هذه الوثيقة .هذا بعد إبراز السياقات العامة والخاصة
التي أ ّدت إىل ظهور مطلب امللكية الربملانية يف الشارع املغريب.

ً
أوال .مطلب الملكية البرلمانية
في المغرب :السياق والرهانات
يف سياق الحراك الثوري العريب ،عرف املغرب خروج العديد من القوى
والتنظيامت السياسية ملتئمة يف حركة  20فرباير التي جابت معظم املدن
املغربية ،قصد املطالبة بإصالحات سياسية واجتامعية ،من أبرزها مطلب
اإلصالح الدستوري املؤدي إىل إقامة امللكية الربملانية .وكانت حركة 20
فرباير التي شكّلت دينامية هذا الحراك ،مزي ًجا من تو ّجهات أيديولوجية
مختلفة ،تو ّحدها فقط معارضتها الحكم السلطوي مبختلف تجلّياته .وعىل
الرغم من أ ّن املتظاهرين طالبوا مبزيد من العدالة االجتامعية ،والحق
جل مطالبهم تركّزت عىل املسائل السياسية...
يف الصحة ،والتعليم ،فإ ّن ّ
واشتملت تلك املطالب عىل رضورة وضع دستور أكرث دميقراطية ،يستند
يف أساسه إىل سيادة الشعب ،واستقالل القضاء ،وفصل السلطات(((.
هكذا ،دخل مطلب امللكية الربملانية ح ّيز التداول العمومي منذ شهر
ظل فيها مطلب اإلصالح الدستوري
فرباير  /شباط  ،2011بعد فرتة مديدة ّ
بيد أحزاب وتنظيامت من اليسار املغريب ضعيفة التمثيل السيايس
والقاعدة االجتامعية .ويعود لحركة  20فرباير الدور األكرب يف إنعاش هذا
رئيسا لتعبئة جمهور
املطلب ،وإدخاله النطاق املطلبي العمومي شعا ًرا ً
التغيري يف املغرب((( .ويف السياق ذاته ،سوف يأيت الخطاب املليك يف التاسع
آذار /مارس  2011الذي جاء نتيجة أساسية من نتائج " 20فرباير"((( ،داعيًا
إىل تشكيل لجنة استشارية ملراجعة دستور  ،1996واض ًعا العديد من
العناوين الكربى والخطوط الرئيسة لهذه املراجعة.
 1محمد مدين وادريس املغروي وسلوى الزرهوين ،دراسة نقدية للدستور املغريب للعام
( 2011ستوكهومل :املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاباتInternational IDEA، ،
 )2012ص .10
 2عبد اإلله بلقزيز ،ثورات وخيبات يف التغيري الذي مل يكتمل (بريوت :منتدى املعارف،
 ،)2012ص .194
 3عبد الله ساعف" ،استفتاء فاتح يوليوز" ،جريدة املساء (الدار البيضاء) ،العدد ،1490
 ،2011/7/7ص .1
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ظل
وبناء عليه ،انفتح أمام املغرب إمكان خيار اإلصالح الدستوري الذي ّ
مح ّط دعوات العديد من القوى السياسية منذ عرش سنوات((( ،مبا يالئم
رشوط الحياة السياسية الجديدة ،والعهد الجديد باعتالء امللك محمد
السادس العرش يف  .1999بيد أ ّن هذه املطالب مل تعرف استجابة
حقيقية إلّ مع بزوغ الظرفية السياسية الجديدة ،ومع التط ّورات التي
عرفها املحيط اإلقليمي للمغرب ،والذي أدى إىل إسقاط العديد من
غي الحراك الثوري الشعبي املعادالت التقليدية
األنظمة السياسية ،إذ ّ
يف الحكم الذي عرفته املنطقة العربية بر ّمتها لعقود.

أيار  /مايو 2016

مراجعة دستورية ،وفق سبعة مرتكزات تض ّمنها الخطاب املليك ومتثّلت
باألساس بـ:
•التكريس الدستوري للطابع التعددي للهويّة املغربية
املو ّحدة ،الغنية بتن ّوع روافدها ،ويف صلبها األمازيغية ،رصي ًدا
لجميع املغاربة.
•ترسيخ دولة الحق واملؤسسات ،وتوسيع مجال الحريات الفردية
والجامعية ،وضامن مامرستها ،وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان.
•االرتــقــاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة ،وتعزيز صالحيات
املجلس الدستوري ،توطي ًدا لسمو الدستور ولسيادة القانون
واملساواة أمامه.

•توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها ،وتعميق دمقرطة
املؤسسات وتحديثها وعقلنتها ،من خالل برملان نابع من
انتخابات حرة ونزيهة ،يتب ّوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،
مع توسيع مجال القانون ،وتخويله اختصاصات جديدة ،تكفل
مبهمته التمثيلية والترشيعية والرقابية.
نهوضه ّ
املعب عنها من
•حكومة منتخبة بانبثاقها عن اإلرادة الشعبيةّ ،
خالل صناديق االقرتاع ،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب،
وتكريس تعيني الوزير األول من الحزب السيايس الذي تص ّدر
انتخابات مجلس النواب ،وعىل أساس نتائجها ،وتقوية مكانة
الوزير األول بصفته رئيس السلطة التنفيذية الفعلية ،ويتوىل
املسؤولية الكاملة عىل الحكومة واإلدارة العمومية ،وقيادة
الربنامج الحكومي وتنفيذه ،ودسرتة مؤسسة مجلس الحكومة،
وتوضيح اختصاصاته.

ستهيّئ هذه الظرفية للقوى الدميقراطية يف املغرب مساحات كربى،
لطرح مطالبها السياسية واالجتامعية التي مل تكن متاحة لها حتى
وقت قريب .فعىل الرغم من املرونة التي أبداها النظام السيايس
املغريب يف بداية العهد الجديد ،من خالل فتح ملف االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان يف العهد السابق ،وإبداء انفتاح حول
املطالب النسائية بإدخال إصالحات جديدة عىل مد ّونة األرسة ،ث ّم
فتح نقاش واسع حول أفاق التنمية باملغرب ،فإ ّن هذه اإلصالحات
ظلّت عىل مستوى امليكرو  /سيايس ،ومل تتّجه نحو إصالح جذي يه ّم
البنية املؤسسة للدستور املغريب (املاكرو /سيايس).

•تعزيز اآلليات الدستورية لتأطري املواطنني ،بتقوية دور األحزاب
السياسية ،يف نطاق تعددية حقيقية ،وتكريس مكانة املعارضة
الربملانية واملجتمع املدين.

بيد أ ّن انطالق مسلسل الثورات العربية ،والدينامية التي أحدثتها حركة
 20فرباير يف الشارع املغريب بشعارها ومطلبها األسايس املتمثّل بامللكية
الربملانية التي قوامها "امللك يسود وال يحكم" ،ستكون سياقًا مالمئًا لطرح
خيار اإلصالح الدستوري يف املغرب ،حتى ينأى بنفسه عن املسارات
التي أخذتها بقية بلدان الحراك الثوري .فكانت االستجابة رسيعة من
خالل الخطاب املليك يف  9آذار  /مارس  ،2011والذي فتح األفق نحو
 4حول هذا املوضوع انظر :محمد السايس" ،األح ـزاب املغربية ومسلسل املراجعة
الدستورية لـ  ،"2011املجلة املغربية للعلوم السياسية واالجتامعية ،العدد  ،3ج ( 5يونيو
 ،)2012ص .17

•تقوية آليات تخليق الحياة العامة ،وربط مامرسة السلطة
واملسؤولية العمومية باملراقبة واملحاسبة.
•دســـرة هيئات الحكامة الــج ـيّــدة ،وحــقــوق اإلنــســان،
وحامية الحريات(((.

5

"خطاب تاريخي للملك محمد السادس  9مارس  ،"2011يوتيوب ،2011/3/9 ،يف:
http://bit.ly/1Tgg0Hd
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عي
كام أوكل امللك أمر إعداد مرشوع الدستور إىل هيئة استشارية ّ
أعضاءها كلهم ،إضافة إىل إحداث لجنة للتشاور واملتابعة موازية
ألعامل الهيئة السابقة ،بإرشاف مستشار امللك محمد معتصم .وتع ّد
هذه املبادئ املرجع األسايس الذي أطّر عمل اللجنة االستشارية إلعداد
الدستور ،كام جاء يف الخطاب املليك ،مع إمكانية "االجتهاد الخالق،
القرتاح منظومة دستورية متق ّدمة ملغرب الحارض واملستقبل"(((.
فتح الخطاب املليك آفاق املراجعة الدستورية عىل مختلف التأويالت،
فاملالحظ أنه مل يضع خطوطًا حمراء حول طبيعة البنية الدستورية
السابقة ،ومل يست ِنث موقع السلطات السياسية من املراجعة .لقد
اتّجه أكرث نحو إقرار مراجعة ته ّم تعزيز موقع املؤسسة الربملانية
يف الترشيع ،وتبوئ الوزير األول رئاسة السلطة التنفيذية ،إضافة إىل
االرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة ،وربط املسؤولية باملحاسبة.

ظل الخطاب املليك مفتو ًحا أيضً ا نحو التأويل الرئايس
يف اآلن نفسهّ ،
ينص رصاحة عىل "امللكية الربملانية" ،ومل يرش
لتوزيع السلط .فهو مل ّ
إىل مكانة إمارة املؤمنني يف املراجعة الدستورية.
وبالنتيجة ،فالخطاب مل يضع ثوابت لحدود املراجعة الدستورية للسلط،
كام أنه مل يق ّر برصيح العبارة إمكانية املراجعة الدستورية الختصاصات
امللك ،ما جعل الباب مفتو ًحا أمام تأويلني :اتّجه التأويل األول نحو
إقرار مراجعات تتّجه نحو نظام برملاين مبجال محفوظ للملك ،يتض ّمن
االختصاصات اإلسرتاتيجية والدينية والعسكرية؛ وتأويل ثان يتّجه نحو
الوقوف عىل حدود نظام شبه رئايس يضع الحكومة رشيكًا يف السلطة
التنفيذية ،مع االحتفاظ باألدوار الطالئعية للملكية يف الهندسة الدستورية.

ثان ًيا .الفاعلون السياسيون
ومطلب الملكية البرلمانية
أساسا
إذا كان خطاب اإلصالح الدستوري يف ّ
ظل ملكية تنفيذية يعني ً
االنتقال إىل الحديث عن مضمون جديد لألدوار التي كانت تضطلع
ظل دستور  ،1996ومن ث ّم االنتقال إىل فهم نظام امللكية
بها يف ّ
خصوصا أ ّن الخطاب املليك
الربملانية عىل أنّه جوهر هذا اإلصالح،
ً
يتيح إمكانية التأويل اإلسرتاتيجي لالتجاه نحو النظام الربملاين ،فإنّه
ليس بالرضورة أن يتب ّنى الفاعلون جميعهم هذا املطلب.
لقد توزّعت الدعوات والتو ّجهات بني من ات ّجه إىل حد أدىن من
السقف الذي تح ّدث فيه الخطاب املليك حول املراجعة الدستورية،
ومن اتّجه نحو إبراز النفس الربملاين يف اقرتاحاته مع االحتفاظ بالبنية
الدستورية السابقة التي تجعل للملكية أدوا ًرا طالئعية يف املشهد
السيايس واملؤسسايت ،ث ّم اتجاه ثالث ،يربز مضمون امللكية الربملانية
كام هو متعارف عليه يف األنظمة الدميقراطية العريقة .لهذا سنحاول
إبراز مضامني املذكرات الحزبية والتيارات الجمعوية والسياسية(((،
من خالل تصنيفها يف ثالثة تو ّجهات عىل النحو التايل:

قابل
جعلت هــذه املقتضيات خطاب  9آذار  /مـــارس ً ،2011
"إلسرتاتيجية التأويل الربملاين"((( .فهو يطرح إمكانية املراجعة الشاملة
للعالقة بني السلطات ،ويقطع مع دابر املراجعات السابقة التي مل تكن
خصوصا ما
ته ّم اخرتاق الهندسة الدستورية وطبيعة نظام الحكم،
ً
تعلق منها بطبيعة موقع املؤسسات الدستورية ومكانتها .وهذا األمر
الذي سيس ّهل إمكانية التالقي بني سقف مطلب الشارع " 20فرباير"
املتمثّل بامللكية الربملانية ،وإمكانية االرتقاء بالدستور املغريب إىل
مصاف النظم امللكية الدميقراطية التي تسود فيها امللكيات وال تحكم.

جه األول
1.1التو ّ

 6املرجع نفسه.
 7حسن طارق ،الدستور والدميقراطية قراءة يف التوترات املهيكلة لوثيقة  ،2011سلسلة
الحوار العمومي ( 4الرباط :طوب بريس ،)2013 ،ص .130
للمزيد حول هذا املوضوع انظر :محمد املاليك" ،بنية توزيع السلط يف الدستور املغريب
الجديد" ،مجلة النهضة ،العددان  3و( 4الرباط) ()2013؛ محمد الغايل" ،دستور اململكة
تبي ،العدد  ،4املجلد 1
املغربية لسنة  2011يف ضوء الربيع العريب :جدلية الثابت واملتحول"ّ ،
(ربيع )2013؛ عمر بندورو ورقية املصدق ومحمد مدين ،الدستور املغريب الجديد عىل محك
املامرسة (الدار البيضاء :منشورات ملتقى الطرق.)2014 ،

 8حاولنا االقتصار عىل بعض النامذج البارزة فقط من مقرتحات التنظيامت السياسية
واملدنية ومذكّراتها ملراجعة دستور .2011

•متاىش مع مقتضيات الخطاب املليك ،وزكّ العناوين الكربى التي
جاء بها؛ بل واتّجه إىل تقليص تطلعاته الدستورية إىل ما دون سقف
التوجيهات التي جاءت يف الخطاب؛ يؤ ّجل هذا التو ّجه النظر يف
مطلب امللكية الربملانية ،ويف أهمية إعادة توزيع األدوار بني السلطات.

38
فحزب الحركة الشعبية يالحظ أنه مل يتط ّرق إىل جانب السلطات
امللكية يف مذكرته((( ،واتّجه مبارشة إىل الحديث عن اختصاصات
الحكومة والربملان .وركّز عىل "دسرتة املجلس الحكومي وتعيني
الوزير األول من الحزب أو اتحاد األحزاب املشكل قبل االنتخابات
الترشيعية ،الحائز عىل املرتبة األوىل" ،و"ضامن التوازن ما بني
الحكومة والربملان فيام يتعلق باملبادرة الترشيعية" .ومع أ ّن هذا
الحزب يضع عناوين وشعارات كربى يف مقدمة مذكّرته من قبيل
"ضامن استقاللية السلطة القضائية ،وتعزيز مكانة الشعب كمصدر
للسلطة" ،إلّ أ ّن املحاور التفصيلية للمذكّرة مل تح ّدد طبيعة هذه
العناوين وكيفية ترجمتها آليات وأدوات للعمل.
مذكّرة حزب التجمع الوطني لألحرار ،كام سابقتها الصادرة عن
حزب الحركة الشعبية ،جاءت مخترصة .وهي وإن تط ّرقت إىل
اختصاصات امللك ،فإنها اتّجهت إىل تعزيز سلطاته املنصوص عليها
يف دستور  ،1996من قبيل إعادة التنصيص عىل مقتضيات الفصل 19
والسلطات التي تخ ّولها مقتضياته امللك.
ويف االتجاه نفسه ،تذهب مذكّرة حزب االتحاد الدستوري التي
حافظت عىل مضمون الفصل  ،19بل وات ّجهت إىل تكريس السلطات
امللكية املنصوص عليها يف الفصل ذاته .فقد جاء يف املذكّرة "اإلبقاء
عىل صيغة الفصل  ،19لكن مع تغيري الرقم وتفكيك الفقرات وتوضيح
بعض املهام كالتايل :امللك أمري املؤمنني ،وهو حامي حمى الدين،
امللك هو املمثل األسمى لأل ّمة ...شخص امللك ال تنتهك حرمته ،وهو
رئيسا
غري خاضع للمساءلة"( .((1كام ات ّجهت املذكّرة إىل جعل امللك ً
للمجلس الوزاري.

جه الثاني
2.2التو ّ
يركّز هذا التو ّجه يف مقرتحاته عىل إعادة ترتيب العالقة بني السلطات
أساسا
الدينية للمؤسسة امللكية واختصاصاتها السياسية .وت ّم الرتكيز ً
عىل مقتضيات الفصل  19من دستور  ،1996إذ عمل عىل تقديم
مقرتحات تح ّد من هذه االزدواجية ،بتوضيح هذه االختصاصات ،مع
اإلبقاء عىل مركزية املؤسسة امللكية يف الهندسة الدستورية املغربية.
نجد يف هذا الباب املقرتحات التي ق ّدمها حزب االستقالل ،والذي
عىل الرغم من عدم تخصيصه بن ًدا يتط ّرق إىل السلطات امللكية،
" 9مذكّرة الحركة الشعبية لإلصالحات الدستورية" ،املغرب الدستوري،2011/4/17 ،
شوهد يف  ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_70.html
" 10مذكّرة االتحاد الدستوري" ،املغرب الدستوري ،2011/4/5 ،شوهد يف  ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_57.html
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األمر الذي ميكن فهمه تحاش ًيا ألي تأويل يتّجه نحو الح ّد من سلطات
تزك تقوية سلطات الحكومة عىل رأس
امللك ،فإنّه ق ّدم مقرتحات ّ
(((1
الجهاز التنفيذي ،بدسرتة املجلس الحكومي  .ث ّم نقرأ يف مذكرته
التنصيص عىل "مسؤولية الحكومة يف تحديد وإدارة السياسة العامة
للبالد"( .(((1كام تؤكد املذكّرة أ ّن الربملان وحده املختص بالترشيع(.((1
ات ّجه حزب األصالة واملعارصة يف مذكرته نحو إعــادة النظر يف
الصيغة العامة للفصل  ،19مبا "يضمن تكريس االختيار الدميقراطي
ضمن الثوابت الوطنية التي يضمنها امللك ،وينسجم مع تصورات
الحزب لتوزيع السلط ،وتحديد صالحيات الربملان يف مجال الترشيع،
واستعامل لغة حداثية ترتجم مفهوم امللكية املواطنة"( .((1وهو يقرتح
يف ذلك تقسيم هذا الفصل ،مبا مييز اختصاصات امللك الدستورية
واختصاصاته السياسية .كام اقرتح تغيري مقتضيات الفصل  ،23برفع
صيغة القداسة عن امللك واستبدال صيغته( ،((1وهو من األحزاب
القليلة التي ذهبت يف هذا املنحى.
عي رئيس الحكومة من
ويف باب السلطة التنفيذية يقرتح أن" :يُ ّ
الحزب السيايس الذي يتص ّدر االنتخابات مبجلس النواب ...ويع ّد
رئيسا للسلطة التنفيذية ،وميارس السلطة التنظيمية".
رئيس الحكومة ً
يف اجتهاد آخر ،ينطلق حزب العدالة والتنمية يف مذكرته من أ ّن مقرتحاته
تنبعث "من الحاجة املاسة لتمكني بالدنا من دستور دميقراطي يستند
أساسا يف اقرتاحاته عىل "إقامة
ملرجعيتنا اإلسالمية"( .((1ويركّز الحزب ً
دستور يرتقي مبكانة املرجعية اإلسالمية ..وإقامة ملكية دميقراطية
قامئة عىل إمارة املؤمنني ..وإقامة دميقراطية تضمن فصل السلط،
وضامن التوازن فيام بينها ..وبرملان ذو مصداقية بصالحيات واسعة..
وحكومة منتخبة ومسؤولة واستقاللية القضاء"(.((1
ـزك الحزب طرحه ،بإقامة ملكية
ويف تفصيله هذه املبادئ ،يـ ّ
(((1
دميقراطية قامئة عىل إمارة املؤمنني  .ويف هذا السياق ،يقرتح أن
" 11مذكّرة حزب االستقالل" ،املغرب الدستوري ،2011/4/10 ،شوهد يف  ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_59.html
 12املرجع نفسه.
 13املرجع نفسه.
" 14مذكّرة أولية لحزب األصالة واملعارصة" ،املغرب الدستوري ،2016/4/10 ،شوهد يف
 ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_63.html
 15املرجع نفسه.
" 16مذكّرة حزب العدالة والتنمية" ،املغرب الدستوري،201/4/24 ،شوهد يف  ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_74.html
 17املرجع نفسه.
 18املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

رئيسا للدولة وممثّلها األسمى ورمز وحدتها ،..وميارس
يكون امللك ً
امللك اختصاصاته مبقتىض ظهائر يوقّعها بالعطف رئيس الحكومة،
ّإل يف حاالت تعيني رئيس الحكومة وإعفائه ،وإعالن حالة االستثناء،
وتعيني القضاة وأعضاء املجلس الدستوري وأعضاء املجلس األعىل
للحسابات ،وأعضاء املجلس العلمي األعىل ،والتعيني يف املناصب
العسكرية وتعديل الدستور( .((1وات ّجهت املذكّرة إىل الرفع من
قداسة امللك(.((2
حزب االتحاد االشرتايك عىل الرغم من تنصيصه عىل أ ّن اإلصالح
الدستوري لبنة أساسية يف إقامة امللكية الربملانية وبناء الدولة الحديثة
ويف بناء املواطنة والحكامة الدميقراطية( ،((2فإ ّن مضمون املذكّرة التي
تق ّدم بها يبتعد عن تأسيس حقيقي لهذا املعطى ،ويتّجه نحو إقرار
أن ميارس امللك ،بصفته أم ًريا للمؤمنني ،اإلرشاف عىل تدبري الحقل
مهمت التوجيه العام ،والتحكيم،
الديني وتنظيمه ،...وميارس امللك ّ
(((2
ويرتأس املجلس الوزاري وفق دورية محددة .

39
املحافظ الذي يعمل عىل إضفاء شكليات جديدة عىل واقع مؤسسايت
جامد ،وكذا منطق املزايدة الذي يروم إضعاف املؤسسة امللكية يف
مرشوعيتها ...وبالتايل فإننا نعترب أ ّن مسألة "امللكية الربملانية" ،هي
إفراز تاريخي تدريجي للنظام املليك الذي أفىض إىل نظام يسود فيه
امللك وال يحكم ،دون أن يعني ذلك أ ّن املؤسسة امللكية هي مجرد
رمز يكتفي باملتابعة من بعيد ،ال يتدخل يف حركية املؤسسات"(.((2
وتع ّد الحكومة يف تص ّور هذا الحزب مسؤولة عن تحديد السياسة
العامة للدولة ،بعد املصادقة عليها يف املجلس الوزاري .كام أق ّرت
املذكّرة استقاللية القضاء ،وأ ّن امللك هو الضامن الستقالل السلطة
القضائية ،ويرتأس امللك املجلس األعىل للقضاء(.((2

تنتقل املذكّرة إىل سلطات الحكومة املسؤولة أمام امللك وأمام
يتول رئيس الحكومة تحديد السياسة العامة
مجلس النواب ،كام ّ
يتول
للبالد وقيادتها وتنفيذها ،وبصفته رئيس سلطة تنفيذية فعليةّ ،
املسؤولية الكاملة عىل الحكومة واإلدارة واملؤسسات العمومية،
وميارس السلطة التنظيمية(.((2
وعىل العموم ،فمذكّرة حزب االتحاد االشرتايك حرصت عىل أن تكون
اقرتاحاتها يف الحدود التي تسمح بإرشاك الحكومة ورئيسها يف جزء
من القرارات امللكية ،من دون أن تضع جوهر السلطة التنفيذية ،بني
أيدي الجهاز الحكومي( .((2كام أ ّن األفق يبقى محدو ًدا لدى مقرتحات
الحزب يف اتجاه إقرار ملكية برملانية يف صيغة مثالية ،حينام يق ّر أ ّن
مقرتحاته ال تروم الوصول إىل "دستور مثايل" .بيد أ ّن الدستور املثايل
يف إطار ملكية دميقراطية ال يتأسس إلّ عرب قواعد النظام الربملاين.
نص م ّرات
نجد أيضً ا يف االتجاه ذاته حزب التقدم واالشرتاكية الذي ّ
عديدة عىل مبدأ امللكية الربملانية يف املذكّرة التي تق ّدم بها .لك ّنه
يتعي أن "تبعد املنطق
يرجع ويقول بأ ّن أي مراجعة دستورية ّ
 19املرجع نفسه.
 20املرجع نفسه.
" 21مذكّرة االتحاد االشرتايك".
 22املرجع نفسه.
 23املرجع نفسه.
 24السايس ،ص .40

جه الثالث
3.3التو ّ
أساسا إقرار فصل حقيقي للسلطات،
يقوم عىل تقديم مقرتحات ته ّم ً
كام هو متعارف عليه يف األنظمة امللكية الربملانية ،مع تقوية الجهاز
التنفيذي برئاسة رئيس الحكومة ،وضامن استقالل تا ّم للسلطة
القضائية عن السلطة التنفيذية .ميكن التمييز يف هذا التو ّجه بني
مجموعتني ،األوىل تق ّدمت مبذكّرات توضيحية ملقرتحاتها حول
املراجعات الدستورية؛ والثانية مل تق ّدم أي مذكّرات ،بل اكتفت
بتقديم توضيحات وتص ّورات حول طبيعة مسلسل املراجعة بر ّمته.
يف املجموعة األوىل ،ميكن إدراج مذكّرة الحزب االشرتايك املوحد الذي
يبدأ مذكرته بانتقاد الطريقة التي ت ّم بها اختيار لجنة خرباء تعديل
تكريسا "لنفس مامرساته السابقة ،من خالل
الدستور .فقد وجد فيها
ً
" 25مذكّرة حزب التقدم واالشرتاكية" ،املغرب الدستوري ،2011/4/4 ،شوهد يف
 ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_54.html
 26املرجع نفسه.
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40
االنفراد بتأسيس لجنة لصياغة مرشوع الدستور ال تستويف رشوط
االستجابة ملتطلبات املرحلة"(.((2
ث ّم تسرتسل املذكّرة يف التذكري بأ ّن املرحلة الراهنة تستدعي "النضال
اليومي من أجل قانون أسايس للبالد يستوعب التوجهات الجوهرية
للملكية الربملانية"( .((2ومن ث ّم ،فالوثيقة الدستورية يجب أن تتضمن
النص عىل أ ّن "الشعب هو صاحب السيادة واملصدر
وفق املذكّرةّ ،
الوحيد لكل السلط ،وال ميكن االستناد إىل لقب ديني من أجل
اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غري مقيدة به ...الربملان وحده
ميارس سلطة الترشيع ،إال يف األحوال االستثنائية ،رئيس الوزراء هو
الرئيس الوحيد الرسمي والفعيل للسلطة التنفيذية ،ويتوفر القضاة
عىل مجلس أعىل خاص بهيأتهم ،يسريونه وحدهم وبأنفسهم ..ث ّم
االنتقال بامللكية املغربية من ملكية حاكمة إىل ملكية برملانية"(.((2
وغريها من املقرتحات التي تتّجه إىل إقامة ملكية برملانية ،كام هو
متعارف عليه يف األنظمة الدميقراطية.

ظل هذا التو ّجه ،ميكن إدراج املجموعة الثانية التي نادت بإحالل
يف ّ
امللكية الربملانية نظا ًما للحكم يف املغرب .فقد نادت بتجاوز سقف
اإلصــاح املعلن عنه يف خطاب  9آذار  /مــارس .ويذكر أ ّن هذه
املجموعة مل تتق ّدم بأي مقرتحات أمام لجنة تعديل الدستور ،إ ّما
بداعي التعارض مع الطريقة التي ت ّم بها تعيني هذه اللجنة ،وإ ّما
ملحدودية األفق الذي ستفرزه عملية املراجعة الدستورية برمتها.
أساسا بعض الفعاليات املدنية والسياسية واملركزيات النقابية
ونذكر هنا ً
التي التأمت يف ما س ّمي "باملناظرة الوطنية من أجل امللكية الربملانية
اآلن" ،داعي ًة إىل إطالق إعالن دستوري وسيايس" ،من أجل امللكية
الربملانية اآلن باملغرب" .هدفها "تقوية وتوسيع املشاركة يف الحركة
" 27موقف الحزب االش ـرايك املوحد" ،املغرب الدستوري ،2011/4/10 ،شوهد يف
 ،2016/4/1يف:
http://www.addoustour.net/ar/news_view_65.html
 28املرجع نفسه.
 29املرجع نفسه.

أيار  /مايو 2016

النضالية إلنجاز تغيري دستوري وسيايس واجتامعي ينقل بالدنا من دولة
ونص هذا اإلعالن عىل
الرعايا إىل دولة املساواة بني املواطنني واملواطنات"ّ .
مبادئ رأى أنه "ال ميكن الحديث عن ملكية برملانية بدون إقرارها إقرا ًرا
رصي ًحا" ،من أه ّمها التنصيص عىل أ ّن الشعب هو صاحب السيادة ،وأن
يكون القضاء سلطة مستقلة متا ًما عن كل سلطة أخرى ،ورفع القداسة
عن مجال السياسة واملسؤولية ،وعدم الجمع بني املامرسة السياسية
وعامل األعامل(.((3
كان حضور هذا املحور رضورة مل ّحة ،إلبراز السياقني الداخيل والخارجي
لظهور مطلب امللكية الربملانية الذي يُع ّد سابقة يف التاريخ السيايس
جل املبادرات املتعلقة مبراجعة الدستور تأيت من
املغريب .فتاريخيًا ،كانت ّ
القرص .وإن كان تقليد املذكرات الحزبية املتعلقة باملراجعات الدستورية
بدأ مع تشكيل الكتلة الوطنية بداية التسعينيات ،إلّ أ ّن مطالبها مل ترتقِ
إىل ح ّد اإلعالن الرصيح عن مطلب امللكية الربملانية الذي جاء مع الدينامية
التي خلقتها حركة  20فرباير يف الشارع املغريب .ث ّم التفاعل الذي أىت من
القرص ج ّراء خطاب  9آذار  /مارس الذي حاول إطالق بعض العناوين
التي تالقت مع مطلب الشارع .لك ّن ذلك مل يعنِ أ ّن باقي الفاعلني
السياسيني واملدنيني كانوا يص ّبون يف املطلب ذاته ،واملتمثّل بـ "امللكية
الربملانية" .فقد تقاطعت مطالبهم بني من ارتأى االقتصار عىل مطالب
محافظة عامة ال ترتقي حتى إىل السقف الذي حدده الخطاب املليك
لإلصالح الدستوري؛ ومؤيّد مطلب امللكية الربملانية ،ولكن بخصوصية
مغربية مت ّهد الطريق بعد ذلك لهذا الخيار؛ وخيار ثالث ارتأى أن يتشبث
باملطلب العام الذي جاءت به حركة  20فرباير املتمثّل يف إقامة "ملكية
عرصية يسود فيها امللك وال يحكم" .فإىل أي ح ّد استجاب دستور 2011
لهذه املطالب؟ وما هي أبعاد هذا اإلصالح؟ ث ّم إىل أي حد كان دستور
 2011طفرة يف مجال التعديالت الدستورية يف املغرب؟

ً
ثالثا .الهندسة الدستورية المغربية
وطبيعة النظام السياسي
في ضوء دستور 2011
يف فاتح متوز  /يوليو  ،2011ص ّوت املغاربة باملوافقة عىل مرشوع
الدستور بنسبة  %98.5من أصل  %73.46من املشاركني يف االستفتاء.
فام هي أه ّم املستجدات التي جاء بها هذا الدستور؟ وهل استطاعت
30
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فصل حقيق ًيا للسلطات؟ ث ّم ما هي
الوثيقة الجديدة أن تؤسس ً
طبيعة النظام السيايس الذي تفرزه هذه الوثيقة؟
النص عىل فصل السلطات يف الدستور يف الفقرة الثانية من الفصل
وقع ّ
األول ،وجاء فيها" :يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس فصل
السلط وتوزيعها وتعاونها ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل
مبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة" .وبربط هذه
الفقرة باألوىل من الفصل ذاته واملتعلقة بطبيعة النظام السيايس،
والتي ورد فيها" :نظام الحكم باملغرب ملكية دستورية ،دميقراطية
برملانية واجتامعية" ،يُطرح السؤال حول مدى االتجاه الذي تذهب
فيه الوثيقة الدستورية ،لتأسيس نظام برملاين ،كام هو متعارف عليه
يف الفكر السيايس والدستوري الدميقراطي.
يتّضح ،من املضمون والتعابري التي جاءت يف الفقرتني ،أ ّن هناك
اتجا ًها نحو تأويل برملاين لطبيعة الحكم يف املغرب .لكن بالنظر إىل
روح الوثيقة الدستورية ومضمونها ،يالحظ أنّها ال توفّر "الحد األدىن
إلحداث القطيعة مع نظام السلطة الدستورية الذي يسود فيه امللك
ويحكم"( .((3فقد اتّضح استمرار مركزية املؤسسة امللكية يف الهندسة
الدستورية الجديدة ،واستمرار نهج سم ّوها عىل باقي السلطات ،وأ ّن
تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل األول من
فصل السلطات الذي ّ
الدستور ال يشمل املؤسسة امللكية ،بصفتها مؤسسة فوق املؤسسات.
وهذا ما أسس له الراحل الحسن الثاين يف تأويله األبوي لفصل
السلط ،إذ يقول يف إحدى خطبه" :بالنسبة يل ليس هناك فصل
السلط .أنا أب الجميع ،أب املرشع ،أب املنفذ"( .((3وبالنتيجة ،فأي
فصل للسلطات ال يجب أن يفهم عىل أنه يشمل املؤسسة امللكية؛
فهو يشمل املؤسسات األدىن املتمثّلة بالربملان والحكومة فقط.

عالقة الملك بالحكومة
مقابل الحضور القوي للفكرة الربملانية يف سياق صوغ دستور ،2011
فإ ّن وثيقة النص الدستوري نفسه مل تعرف سوى حضور متواضع
لهذه الفكرة .عىل أ ّن هذا الحضور ال بد من اإلقرار بتق ّدمه مقارنة
وأساسا بالهندسة الدستورية لوثيقة ،1992
بكل الدساتري السالفة،
ً
والتي مثّلت محطة مه ّمة لبث النفس الربملاين يف البناء املؤسسايت
 31محمد مدين" ،الدستور الجديد ...تركيز السلطة وضعف الضامنات" ،يف عمر بندور
(منسق) ،الدستور الجديد ووهم التغيري ،سلسلة دفاتر وجهة نظر ،العدد ( 24الدار البيضاء:
مطبعة النجاح الجديدة ،)2011 ،ص .85
" 32خطاب املغفور له جاللة امللك الحسن الثاين مبناسبة افتتاح السنة الترشيعية -1987
 ،"1988شوهد يف  ،2016/4/1يف:
http://bit.ly/1Xs40HR

وتتجل أبرز مظاهر تواضع حضور البنية الربملانية يف
ّ
لبالدنا(.((3
الهندسة الدستورية ،من خالل تبعية مؤسسة الحكومة للمؤسسة
ينص عليها الدستور .ويتأكّد
امللكية يف الكثري من املقتضيات التي ّ
ذلك أيضً ا باستمرار سم ّو املؤسسة امللكية طبق ًة عليا يف الجهاز
التنفيذي ،بصفتها املرشفة عليه ،وهو ما يظهر باألساس من خالل
ظل يرتأسه امللك.
تقوية دور املجلس الوزاري الذي ّ

فعىل الرغم من الصالحيات امله ّمة التي أضحت تتمتع بها الحكومة،
بصفتها املامرس للسلطة التنفيذية والتنظيمية (الفصالن  89و،)90
ويعي رئيسها من الحزب األكرث متثيلية يف الربملان (الفصل  ،)47وهي
ّ
التي تسهر عىل تحديد السياسات العامة قبل عرضها عىل املجلس
الوزاري وبلورة السياسات العامة والسياسات القطاعية (الفصل ،)92
فإ ّن القراءة األولية لهذه االختصاصات ،يف ضوء ما هو مخ ّول للمؤسسة
امللكية ،متكّن من مالحظة مدى تبعية هذه املؤسسة للسلطة امللكية.
يعب عن الطموحات
فإذا انطلقنا من الربنامج الحكومي الذي يجب أن ّ
واألهداف والتطلعات التي تنوي الحكومة بلورتها يف سياسات عامة،
سبق أن تعاقدت عىل إثرها مع الكتلة الناخبة ،أضحى لزا ًما أن
يتوافق هذا الربنامج الحكومي مع اإلرادة امللكية .ذلك أنّه بالرجوع
ينص عىل حق الحكومة يف التداول
إىل النص السالف الذكر ،نجده ّ
يف السياسات العامة للدولة ،مع وجوب عرضها عىل املجلس الوزاري.
كام أ ّن النص عىل كون املجلس الــوزاري يتداول يف التوجهات
مبهم للتأويل
اإلسرتاتيجية لسياسة الدولة (الفصل  ،)49يرتك املجال ً
بني ما يدخل يف حيّز السياسات العامة اإلسرتاتيجية وغري اإلسرتاتيجية.
من السلطات األخرى التي متيز تبعية الحكومة للملك ،منحه سلطة
ينص
تعيينها ،وإمكانية إقالة أعضائها .فعىل الرغم من أ ّن الدستور ّ
عىل أنه يستشري رئيس الحكومة قبل أن يقدم عىل هذا اإلجراء ،فإ ّن
ويظل القرار النهايئ بيد اإلرادة امللكية.
هذه الخطوة تبقى استشارية ّ
 33طارق ،ص .133
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يف إطار هذا التوجه نفسه ،يذهب الدكتور محمد الغايل مق ًّرا أ ّن
املامرسة أثبتت "يف أول اختبار لتفعيل دستور  ،2011وذلك بعد
االنتخابات الترشيعية يف  25ترشين الثاين  /نوفرب  ،2011أ ّن املؤسسة
امللكية احتفظت بقوتها عىل مستوى تدبري نتائج هذه االنتخابات من
خالل التحكم يف تحديد أسامء مجموعة من املرشحني لشغل املناصب
الوزارية ،والضغط ملنع أسامء أخرى من االستيزار .هذا عىل املستوى
العضوي ،أ ّما عىل املستوى املوضوعي ،فقد بقيت املؤسسة امللكية
متحكّمة يف بعض الــوزارات التي تعتربها إسرتاتيجية ،منها األمن
أشخاصا
والدفاع واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث يعترب املعينون
ً
(((3
من دون انتامء سيايس ومعروفني بوالئهم للمؤسسة امللكية" .
تُع ّد هذه املقتضيات كفيلة بتكريس السلطة الفعلية للملك ،بصفته
رئيس املجلس الوزاري عىل رأس الجهاز التنفيذي ،مقابل السلطات
املخ ّولة للحكومة يف الدستور الحايل .وهي وإن كانت متق ّدمة عىل
بعض مقتضيات دستور  ،1996فإنها ال ترقى إىل بناء جهاز تنفيذي
بسلطات واسعة ،تربز هويّة الحكومة ،من حيث هي كتلة ممثّلة
لألغلبية الربملانية .خالصة هذه العالقة تتمثّل بسيطرة املجلس
حق االعرتاض
الــوزاري عىل املجلس الحكومي .إذ يبقى لألول ّ
عىل القرارات الصادرة عن املجلس الحكومي .وهنا تظهر الوثيقة
الدستورية أوجه عدم التكافؤ بني املجلسني ،ما يك ّرس سيادة السلطة
امللكية عىل الحكومة ،ومن ث ّم عىل رأس الجهاز التنفيذي.
هذا ما يتعارض مع طبيعة السلطة التنفيذية ،كام هي يف األنظمة
الربملانية الدميقراطية .فهي وإن كانت تق ّر ازدواجية الجهاز التنفيذي
بني رئيس الدولة والحكومة ،فإ ّن الحكومة تحوز كافة السلطات
التنفيذية التي تخ ّولها تحديد السياسات العامة للدولة وتدبريها،
ومامرسة سلطات املجلس الــوزاري كافة مع التعيني يف املناصب
املدنية والعسكرية ،ويبقى لرئيس الدولة املكانة الرمزية يف قلب
فمثل ،يعطي الدستور اإلسباين امللك الحق بإقالة
الجهاز التنفيذيً .
الوزراء ،لكن باقرتاح من رئيس الحكومة .كام أ ّن مجاالت تدخل
امللك اإلسباين يف السياسات العامة ال تتجاوز حيّز اإلخبار بشؤون
الدولة ،وترؤسه اجتامعات املجلس الوزاري ال تتم إلّ بطلب من
رئيس الحكومة (الفصل  .)62أضف إىل ذلك أ ّن جميع أعامل امللك
يوقّع عليها بالعطف رئيس الحكومة ،وتعيني رئيس الحكومة والوزراء
وإعفاءهم يوقّع عليها بالعطف رئيس مجلس النواب (الفصل .)64
نجد األمر نفسه يف النظام الربيطاين ،مع أ ّن الجهاز التنفيذي ذو بنية
ثنائية ،متألفة من رئيس الوزراء والتاج الربيطاين (امللك) .تع ّد هذه
34
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الثنائية ظاهرية ،إذ ال يتمتع هذا األخري بأي سلطة تنفيذية تذكر،
وميثّل الوزراء العنرص األسايس للجهاز التنفيذي.
الفلسفة العامة من كل هذه السلطات التي تتمتع بها الحكومة
نابعة من كونها تعب ًريا عن األغلبية الربملانية املنتخبة من الشعب،
وبرنامجها هو الذي تعاقدت بواسطته مع أغلبية الشعب ،والذي
يف ضوئه ب ّوأها مرتبة الريادة االنتخابية ،ومن ث ّم فهي مسؤولة
أمام هذه الكتلة الناخبة التي ستحاسبها عىل قراراتها وتوجهاتها يف
االنتخابات العامة.

عالقة الملك بالبرلمان
عىل الرغم من توسيع مجال الترشيع بالنسبة إىل الربملان وتقوية
دوره الرقايب ،ما يعكس بعض مظاهر النزعة الربملانية يف دستور
 ،2011فإ ّن بعض املقتضيات األخرى التي جاء بها الدستور توحي
باستمرار هيمنة الطابع الرئايس ،بل تكريسه يف كثري من األحيان يف
يتجل يف استمرار تبعية الربملان للسلطة
الوثيقة الدستورية .وهذا ما ّ
امللكية والسلطة التنفيذية ككل ،يف إطار ما يعرف بالعقلنة الربملانية
التي تحرص مجال الترشيع للربملان يف مجاالت محدودة ،مع أ ّن
مرشوعيته الدميقراطية نابعة من صناديق االقرتاع.
فامللك هو الذي يرأس افتتاح الدورات الترشيعية لكل سنة (الفصل
 ،)65ويحتفظ بطلب قراء ثانية للنصوص القانونية الصادرة عن
الربملان ،ويو ّجه هذا الطلب بخطاب ،وال ميكن رفض هذه القراءة
حل الربملان
الجديدة (الفصل  .)95كام احتفظ امللك بإمكانية ّ
بغرفتيه ،بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية ،وإخبار رئيس
الحكومة ورئييس املجلسني (الفصل  .)96كام أنّه يف حالة االستثناء،
محل الربملان
يبقى للملك الصالحية الكاملة يف الترشيع والحلول ّ
يف ذلك .ويبقى قرار إعالن الحرب من اختصاص املجلس الوزاري
الذي يرأسه امللك الذي ال يقوم إلّ بإخبار الربملان بالقرار املتخذ
(الفصل .)99
كام يدخل يف اختصاصات امللك إحالة القوانني ،قبل إصدار األمر
بتنفيذها ،عىل املحكمة الدستورية (الفصل  ، )132وله أن يطلب
لتقص الحقائق (الفصل .)67
أيضً ا من الربملان تشكيل لجان ّ
تبقى مظاهر العقالنية الربملانية ذات سمة بــارزة يف الوثيقة
الدستورية ،ومن غري املضمون تبعية الربملان يف الكثري من الحاالت
للمؤسسة امللكية ،عىل الوجه الذي بيّ ّناه سابقًا .إذ تسمح قراءة
األحكام الدستورية ذات الصلة بالربملان ،وإىل حد ما بامللكية يف
عالقتها بباقي املؤسسات ،باستنتاج حرص املرشع الدستوري عىل
التوفيق بني تقوية الطابع الربملاين للنظام السيايس املغريب ،من
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دون املساس باملكانة الدستورية السامية للملكية .ولذلك ،ستحرص
الصيغة الجديدة للدستور عىل توسيع مجاالت تدخّل املؤسسة
الترشيعية ،من دون أن يفيض ذلك إىل التقليص من سلطات امللك(.((3
يف النموذج الربيطاين ،نجد أ ّن الربملان "يستطيع أن يفعل كل يشء
ّإل تحويل رجل إىل امــرأة"( .((3فهو يتمتع بسلطات كبرية ،مقابل
اختصاصات امللك الذي منذ  ،1707مل يتدخل يف األمور الترشيعية
إلّ شكليًّا( .((3األمر نفسه يف النظام اإلسباين ،إذ يتمتع مجلس الربملان
باختصاصات واسعة يف مجال الترشيع ،ومكانته سامية بني املؤسسات
لتمثيله الشعب اإلسباين ،وال يت ّم التدخل يف اختصاصاته .وحتى إن
حل املجلس النيايب والدعوة إىل انتخابات
كان الدستور يخ ّول امللك ّ
جديدة ،فإ ّن هذا القرار يبقى موقّ ًعا بالعطف من رئيس الحكومة.

عالقة الملك بالقضاء
سبق الذكر أ ّن من مستجدات دستور  2011اإلقرار أول م ّرة يف
الدساتري املغربية أ ّن القضاء يُع ّد سلطة ،وهو مستقل عن السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية ،وأ ّن امللك هو الضامن لهذه
االستقاللية بصفته رئيس املجلس األعىل للسلطة القضائية (الفصل
ويعي خمسة من أعضاء هذا املجلس من بينهم عضو يقرتحه
ّ ، )107
األمني العام للمجلس العلمي األعىل (الفصل .)115
املجلس األعىل للسلطة القضائية
يعي
كام يوافق امللك بظهري عىل أن ّ
ُ
القضاةَ(الفصل  ، )57وترفع التقارير التي أنجزها املجلس إىل امللك
فيصدر التوصيات املالمئة يف شأنها ،وله أن يطلب من املجلس آراء
مفصلة حول املسائل املتعلقة بالعدالة (الفصل .)113
ظل النظام الربملاين
تتناقض هذه الوضعية مع مكانة رئيس الدولة يف ّ
الذي يقيض بعدم تدخل رئيس الدولة يف سري السلطة القضائية ،وال
تنص عليه
يف تركيبة جهازها التنظيمي .كام أ ّن مبدأ االستقاللية الذي ّ
ظل وجود
الوثيقة الدستورية يف املغرب يطرح أكرث من سؤال ،يف ّ
ملكية فاعلة يف الشأن العام وتدبري السياسات العامة .وبالنتيجة،
تؤ ّدي سلطة اإلرشاف املليك عىل السلطة القضائية إىل استنتاج أسايس
يتعلق بتبعيتها لسلطة امللك ،بصفته رئيس الدولة وأم ًريا للمؤمنني،
والتي يف فلسفتها العامة تبقى مختصة باإلمامة العظمى.
األمر نفسه سيت ّم تكريسه ،من خالل وضعية املحكمة الدستورية،
املجلس الدستوري سابقًا .فلهذه املؤسسة دور مركزي يف النظام
 35املاليك ،ص .167
 36أندريه هوريو ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،عيل مقلد ،وشفيق حداد،
وعبد الحسن سعد (مرتجمون) ،ج ( 1بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،)1974 ،ص .343
 37موريس دوفرجيه ،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية
الكربى ،جورج سعد (مرتجم) (بريوت :املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع ،)1992 ،ص .209
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السيايس املغريب .ذلك أنّه يسند إليها مه ّمة حفظ ومراقبة لدستورية
القوانني التنظيمية املكملة للوثيقة الدستورية ،والقوانني الداخلية
ملجليس الربملان ،وصحة انتخاب أعضاء الربملان ،وكــذا عملية
االستفتاء .كام تراقب دستورية القوانني العادية يف حاالت استثنائية.
وإذا متّت تقوية اختصاصات املحكمة الدستورية مقارنة باملجلس
الدستوري السابق ،فاإلشكالية املطروحة مرتبطة بانعدام التوازن بني
يعي نصف األعضاء ورئيس املحكمة( ،((3يف
سلطات التعيني .فامللك ّ
حني يقتسم مجلسا الربملان تعيني النصف اآلخر من األعضاء عن
طريق االنتخاب.

عالقة الحكومة بالبرلمان
تخص السلطة الترشيعية،
جاء اإلصالح الدستوري مبستجدات مه ّمة ّ
بتوسيع مجالها الترشيعي وتعزيز آلياتها الرقابية ،ووضعية املعارضة
الربملانية التي أفرز لها املرشع الدستوري مكانة مه ّمة يف الهندسة
الدستورية ،كام بيّنا يف املحور األول من هذا املبحث .بيد أنه تبقى
الحكومة ،مبقتىض الفصل  ،72املرشع األصيل الذي يقيض باختصاص
املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون .ويف
يحل
إطار العقالنية الربملانية ،أضحى من حق رئيس الحكومة أن ّ
مجلس النواب ،بعد استشارة امللك ورئيس املجلس ورئيس املحكمة
الدستورية ،عىل أ ّن هذا القرار يتّخذ مبرسوم يف مجلس وزاري
(الفصل .)104
وإن كان ملجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تح ّمل مسؤوليتها
بالتصويت عىل ملتمس الرقابة ،بعد موافقة خمس تركيبة املجلس
يظل
وتصويت أغلبية املجلس باملوافقة عليه (الفصل ،)105فالربملان ّ
خاض ًعا للحكومة يف ضبط املوازنة .فال يزال بإمكان الحكومة أن
ترفض أي مقرتحات أو تعديالت يتق ّدم بها أعضاء الربملان ،متى كان
قبولها "يؤدي بالنسبة لقانون املالية إىل تخفيض املوارد العمومية ،أو
إىل إحداث تكليف عمومي ،أو الزيادة يف تكليف موجود"(الفصل
 .)77وتح ّد القاعدة الدستورية القائلة بالحفاظ عىل توازن االقتصاد
الكيل من صالحيات الربملان(.((3
يستنتج من عالقة الربملان بالحكومة أ ّن الوثيقة الدستورية تنزع
نحو إقرار طابع برملاين يف هذه العالقة ،وهي عالقة متق ّدمة كث ًريا
عن طابعها املك ّرس يف دستور  .1996فتوسيع صالحيات الربملان
الترشيعية ،وتقوية آلياته التنظيمية ،واستعادة وظيفته من حيث
هو ممثّل أسمى لأل ّمة ،يق ّوي من سلطة الربملان يف محاسبة الحكومة
ومن مركزها يف الهندسة الدستورية ،بصفتها سلطة ترشيعية مستقلة.
 38عمر بندور" ،العالقة بني السلط :فصل أم خلط يف السلط" ،يف :الدستور الجديد ووهم
التغيري ،دفاتر وجهة نظر ،عدد ( 24الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2011 ،ص .130
 39مدين ،ص .40
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وهي اآلليات نفسها التي نجدها يف الدستور اإلسباين ،ال من حيث
املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان ،وال من حيث املقتضيات
التنظيمية يف مراقبة الشأن الحكومي وتتبعه أمام الربملان.
ومن ث ّم ،فالهندسة الدستورية التي جاء بها دستور  ،2011وإن كانت
تق ّر استقاللية السلطات ،فهي تعني السلطات األدىن من السلطة
امللكية التي تبقى فوق جميع املؤسسات .وهذا س ًريا وفق النظرة
التقليدية التي حكمت العالقة بني السلطات يف النظام السيايس
املغريب ،منذ دستور  .1962يف هذا الباب ،يذهب الدكتور محمد
املاليك إىل اإلقرار بكون امللكية يف بنية الهندسة الدستورية الجديدة
تتب ّوأ "منزلة بني املنزلتني ،فال هي استمرت "ملكية تنفيذية" ،كام
كان عليه األمر قبل صدور الدستور الجديد ( ،)2011-1962وال
هي تح ّولت بشكل واضح ونهايئ إىل ملكية برملانية دميقراطية،
كام طالب قطاع من النخبة السياسية بذلك"(الفصل  .)158فإن
كان حضور النزعة الربملانية يف الدستور املغريب يطبع العالقة بني
الحكومة  /الربملان ،فإ ّن هذه العالقة تنتفي حينام نتّجه إىل عالقة
هاتني املؤسستني باملؤسسة امللكية .إذ يستمر تحكّم امللك يف توجيه
ظل يحتفظ
السلطة التنفيذية من خالل املجلس الــوزاري الذي ّ
الحل وطلب
بسلطات واسعة ،وبتبعية الربملان للملك من خالل آلية ّ
القراءة الثانية للنصوص التي ص ّوت عليها الربملان ،والحلول محلّه يف
حالة االستثناء.

خاتمة
إذا كان أساس السلطة يف النظام الربملاين يكمن يف الجهاز الحكومي
املمثّل لألغلبية الربملانية ،نظ ًرا لتوافره عىل الرشعية الدميقراطية
املتأتية عن طريق صناديق االقرتاع ،فإ ّن املستجدات الدستورية يف
املغرب عىل الرغم من تنصيصها يف الفصل األول من الدستور عىل
أ ّن النظام السيايس املتبع يف املغرب هو "نظام ملكية دستورية،
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دميقراطية برملانية واجتامعية" ،فإ ّن أساس السلطة السياسية
وجوهرها يكمن يف رئيس الدولة الذي هو امللك.
وإن كانت القراءات ووجهات النظر حول دستور  ،2011قد اختلفت
ما بني مؤيّد املنهجية واملضامني التي جاء بها ،من حيث هي
خطوة مه ّمة نحو الدميقراطية من جهة ،ومعارض لهذه املضامني
وتوجهاتها ،يرى أ ّن اإلصالح الدستوري مل يستجب ملطلب إقامة
امللكية الربملانية من جهة أخرى ،فإ ّن االختالف يعود يف هذا الباب
إىل مستويني من التحليل:
األول ينظر إىل اإلصالحات من زاوية املقارنة مع دستور ،1996
ويرى أ ّن دستور  2011أكرث تق ّد ًما من الدستور السابق ،من حيث
السلطات املخ ّولة لرئيس الحكومة ،ومن حيث التفاصيل املتعلقة
بضامن الحقوق والحريات الفردية.
أ ّما الثاين ،فينظر إىل الدستور الجديد ،من زاوية املطالب التي رفتعها
القوى الدميقراطية العديدة والشارع املغريب مع حركة  20فرباير،
ويخلص إىل أ ّن الدستور الجديد مل يستجب ألهم مطلب ،أال وهو
إقامة امللكية الربملانية.
فال ميكن إغفال ما جاءت به الوثيقة الدستورية من مقتضيات
مه ّمة ،تق ّوي مكانة املؤسسات السياسية ،لكن ليس عىل حساب
اختصاصات امللك ومركزيته عىل هرم السلطات .وهو ما يجعل من
خصائص النظام الربملاين يف املغرب ضعيفة ،وال ترقى إىل مستوى
الفصل الحقيقي للسلطات .وما التنصيص عىل مصطلح "الربملانية"
يف الوثيقة الدستورية ّإل إرضاء لبعض الخواطر التي أملتها التقلبات
املحلية واإلقليمية ،والتي ولدت معها موجة حركة  20فرباير
ومطالبها املتمثّلة باإلصالح السيايس ،وجوهره االنتقال من ملكية
تنفيذية إىل ملكية برملانية .مبعنى أننا لسنا أمام نظام سيايس جديد
للحكم يف املغرب ،فالدستور يك ّرس مبدأ التغيري يف إطار االستمرارية.
وهو املنهج الذي اتبعته كافة املراجعات الدستورية يف املغرب منذ
دستور .1962
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