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:الربيع العربي واإلصالح الدستوري بالمغرب
قراءة من منظور الفاعلين

The Arab Spring and Constitutional Reform in Morocco:
Political Actors Perspective

. عرفــت بالربيــع العربــي،ثــورات شــعبية غيــر مســبوقة
ســنوات
شــهد العالــم العربــي قبــل
ٍ
ٍ
مظاهرات ســلمية تحــت مظلة
انعكســت هــذه الثــورات علــى الشــارع المغربــي في صــورة
ٍ
، إلى حد كبير، تميزت النسخة المغربية للربيع العربي. فبراير" التي طالبت بالتغيير20 "حركة
ً
فريقا آخــر من الفاعلين دعــا إلى نزع
 غير أن.بحصرهــا الفاعليــن فــي إطار اإلصــاح الدســتوري
 وتعود هذا التأثيــرات إلى تحول بنيــة اإلمكانات.المشــروعية عــن عمليــة اإلصالح الدســتوري
 ما أتاح، بســبب حراك الربيــع العربي الذي انعكس على ســجالت عمــل الفاعلين،السياســية
 تحــاول هــذه الورقة رصد حــراك اإلصالح الدســتوري من خــال الوقوف.لهــم إمكانــات جديــدة
علــى تصــورات الفاعليــن السياســيين لمنهجيــة اإلصــاح ومضمونه مــن داخل عمليــة إنتاج
.2011 دستور
. الملكية البرلمانية، المغرب، اإلصالح الدستوري، الربيع العربي:كلمات مفتاحية
The unprecedented political uprisings known as the Arab Spring were echoed in
the Moroccan context in a form of peaceful demonstrations under the umbrella of
February 20th Movement that demanded change. While the Moroccan version of
the Arab Spring is primarily characterized by pushing for reform, we find that some
political actors advocated stripping that process off legitimacy. These contrasted
strategies seem to have been a result of emerging political potentialities that
became available during the course of action orchestrated by those who opposed
reform. This paper attempts to examine the constitutional reform process through
analyzing the perceptions of the political actors regarding the methodology and
the content of the 2011 Constitution.
Keywords: Arab Spring, Constitutional Reforms, Morrocco, Parlimantary
Monarchy.
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مقدمة
عرف العامل العريب ربي ًعا دميقراطيًّا غري مسبوق ،أفىض إىل تحرك
الشارع املغريب الذي أخذ شكل مظاهرات سلمية طالبت بالتغيري.
تح ّول الحراك اإلقليمي يف نسخته املغربية إىل دينامية إصالحية،
يف سياق انقالب األوضاع اإلقليمية ،عىل إيقاع الثورة((( التونسية
واملرصية((( .فامللكية التي تفاعلت مع "حركة  20فرباير"((( مل تجب
عنها بطريقة الدول املجاورة .وقد دفعها هذا األمر إىل اإلعالن عن
خريطة طريق إصالح الدستور يف "خطاب  9مارس"(((.
كانت الدينامية اإلصالحية التي عرفها املغرب نتا ًجا لتبادل الرضبات
إثر أوضاع الربيع العريب .لهذا ،فاملسألة الدستورية مركزية لفهم
مسلسل االحتجاج الذي أشعلت رشارته "حركة  20فرباير" من
 1يحيل مفهوم الثورة عند صامويل هانتغتون عىل" :تغيري داخيل رسيع وأسايس وعنيف
يف الوقت نفسه ،يف القيم واألساطري املهيمنة يف مجتمع ،ويف بنيته االجتامعية وقيادته ،وكذا
يف مامرسات حكومته وسياساتها" .انظر:
Samuel Huntington, Political Order in Changing Societeis (New Heaven: Yale
University Press, 1968), p. 264, cite par: François Chaazel, “Les ruptures
révolutionnaires,” in Madeline Grawitz & Jean Leca (eds.), Traité des Science
Solitique (Paris: PUF, 1985), vol. 2, p. 641.
 2متيز تشكل الثورتني بغياب زعامة سياسية وأيديولوجية ،ولهذا تساءلت الباحثة سارة بن
نفيسة :هل نحن بصدد ثورة حقيقية؟ وإذا كان الجواب باإليجاب فام طبيعتها؟
Sara Ben Nefissa, “mobilisations et révolutions dans les pays de la
mediterranne arabe à l’heure de l’hybridation du politique: Egypte, Libon,
Maroc, Tunisie,” Revue Tiers Monde, no. 5 (2011), p. 21.
ورأى ميشيل كامو أن التعبئة يف تونس ومرص أفضت إىل إسقاط نظا َم ْي زين العابدين
ومبارك .فتح هذا اإلسقاط فت ًحا جديدًا يف هذه البلدان ،يجعل الثورة التي مفهومها تغيري
النظام هي الرهان .انظر:
Michel Camau, “La disgrace du chef. Mobilisations populaires arabes et crise
de leadership,” Revue Mouvements, no. 66 (2011), p. 26.
 3سميت الحركة باسم اليوم الذي تح ّركت فيه لالحتجاج ،وأُعلن عنها يف الفيسبوك ،كام
جرى يف عدة دول عربية ،وكان اليوم هو  20شباط /فرباير  .2011مل يكن هذا التاريخ هو
ما اقرتحه الشباب يف البداية ،بل كان يف األصل  27شباط /فرباير ،لكن هذا االقرتاح تعرض
النتقادات حادّة وجهتها إليه الصحافة؛ إذ اتهمت الحركة بالعاملة للجزائر ،بسبب موافقة
تغي التاريخ إىل  20فرباير .انظر:
التاريخ لذكرى البوليساريو ،ولهذا ّ
Mounia Bennani-chraibi & Mohamed Jeghllaly, “La dynamique protestataire
du mouvement du mouvement du 20 Fevrier a casablanca,” Revue Française
de Science Politique, vol. 5, no. 62 (2012), p. 877.
وبحسب اإلحصائيات الرسمية ،مل تقم تعبئة "حركة  20فرباير" بتجميع أكرث من  4000شخص
يلب نداء الحركة أكرث
يف الرباط ،و 2000شخص يف الدار البيضاء ،أما يف عموم البالد ،فلم ِّ
من  37000شخص ،يف  53مدينة ،لكن الحركة ،يف املقابل ،تقول إن عدد املحتجني وصل إىل
 220000شخص ،انظر:
Abdellah Tourabi & Lamia Zaki, “Maroc: une revolution royale?” Revue
Mouvements, no. 66 (2011), p. 99.
4 Jean-Noel Ferrié & Baudouin Dupret, “La nouvelle architecture
”constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine,
Confluences Méditerranée, no. 78 (2011), p. 25.
وفيه يرى الباحثان أن "خطاب  9مارس  "2011قام بنزع فتيل مزدوج؛ إذ قام بنزع فتيل
".حركة  20فرباير" مع توظيفها لنزع فتيل القوى املحافظة املعارضة لالنتقال السيايس
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جهة ،وقمع هذه االحتجاجات من طرف النظام السيايس من
جهة أخرى .فقد لجأت امللكية إىل اإلصالح الدستوري كإسرتاتيجية
دفاعية((( لسحب البساط من تحت أقدام "حركة  20فرباير" ،وهو
ما متكنت منه باستيعاب الزمن االحتجاجي((( .لهذا ،يستدعي رص ُد
اإلصالح الدستوري – إضافة إىل دالالته العلمية((( -الوقوف عىل
داللته العملية من خالل متثالت((( الفاعلني .وال ميكن فهم متثالت
الفاعلني إال يف هذا السياق غري املسبوق للربيع العريب الذي أثر
يف إسرتاتيجيات الفاعلني ،وسجالت عملهم ،وطبيعة املوارد املع ِّبئة
من طرفهم.
وإذا كانت أهمية املوضوع ال تحتاج إىل التأكيد؛ فإن تناوله من
الناحية املنهجية ما زال صع ًبا ،لع ّدة اعتبارات:
أ ّولها :أنه عىل الرغم من تزايد االهتامم بالظاهرة الثورية مع الربيع
العريب ،فإن هذا االهتامم يعاين املشكالت املنهجية التي تعانيها،
بدورها ،سوسيولوجيا الثورة((( .وتتمثل هذه املشكالت بالرتكيز
عىل األسباب وتغييب دور الفاعلني( .((1كام تعاين مقاربات الربيع
العريب هيمنة شبكات التحليل املاركسية والبارديغم البنيوي،
ونظريات الحرمان النسبي واملقاربات الثقافية(.((1
وثانيها :أن الربيع العريب مل يقم فقط بإسقاط بعض األنظمة
السياسية ،بل قام أيضً ا بإسقاط مجموعة من البارديغامت
املهيمنة .من هذه البارديغامت االستثناء العريب ،وقدرة التسلطية
 5يحيل مفهوم اإلسرتاتيجية الدفاعية عند ميشال كروزيه عىل سعي الفاعل للتملص من
ضغوط بقية الفاعلني ،باالحتامء داخل التنظيم والعمل عىل توسعة هامش حركته .انظر:
Michel Crozier & Erhard Friedberg, L’acteur et le systeme: les contraintes de
l’action collective (Paris: Points, 1977), p. 79.
6 Ibid.
 7يحيل مفهوم اإلصالح الدستوري عىل تغيري مهم يف النسق الدستوري لدولة ما ،ويهدف
هذا التغيري إىل إحداث تحسينات لتطويره بالحد من اختالالته وفق مقتضياته ،انظر:
Olivier Duhamel & Yves Mény (dir.), Dictionnaire Constitutionnel (Paris:
PUF, 1996), p. 1044.
 8يحيل مفهوم التمثالت لدى موسكوفيتيش عىل مجموعة من األفكار والصور واملعلومات
واآلراء واملواقف والقيم املرتابطة يف نسق معريف .يبقى هذا النسق رهني املوضوع االجتامعي
من جهة ،واألشخاص الذين يعربون عنه ويقومون ببنائه من جهة أخرى .وتضم التمثالت
ثالثة أبعاد ،مجموعة من املعلومات( مع ّرف) عن املوضوع ،وموقفًا عا ًّما يتمثل مبواقف
مساندة أو مناوئة للفرد أو الجامعة تجاه موضوع التمثل ،وحقل التمثل؛ أي بني ًة تنظم
وتربط وترتب هذه العنارص .انظر:
Christine Bonardi & Nicolas Roussiau, Réprésentations Sosiale (Paris:
DUNOD, 1999), pp. 20–23.
9 Mounia Bennani-chraibi & Olivier Fillieule, “Pour une sociologie des
situation révolutionnaires, retour sur les révoltes arabes,” Revue Française de
Science Politique, vol. 5-6, no. 62 (2012), p. 769.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 771.
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عىل مواجهة األزمات السياسية االجتامعية واالقتصادية( .((1أفىض
لتحل
الربيع الدميقراطي إىل نهاي ِة الزم ِة "االستثناء العريب"(ّ ((1
محلها الزم ُة "الربيع العريب"(.((1
وثالثها :متعلق باإلصالح الدستوري لـ  ،2011ويستفاد من الجرد البسيط
لألعامل املتوافرة عن هذا املوضوع أن هناك توج ًها ال يتجاوز التحليل
الشكالين الذي يبدأ يف النص الدستوري وينتهي فيه ،بسبب هيمنة املقاربة
الوضعانية .ولهذا ،ال يكاد يتك ّرس التحليل السوسيولوجي لإلصالح إال يف
حالة من االحتشام .يف حني أن دراسة اإلصالح الدستوري لـ  2011تستلزم
تفاعل فيها املتغري
مقاربته يف إطار الدينامية اإلصالحية التي أنتجته ،والتي َ
الخارجي مع الداخيل ،والدستوري مع السيايس والسوسيولوجي.
لذا ،فمن املرشوع دراسة تأثري الربيع العريب يف اإلصالح الدستوري ،عن
طريق اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ما مدى تأثري الربيع العريب يف اإلصالح
الدستوري باملغرب؟ هذا ما سنجيب عنه يف يف املبحث األول من الورقة.

تأثير الربيع العربي
في اإلصالح الدستوري بالمغرب
تستدعي اإلجابة عن هذه اإلشكالية ،من ناحية منهجية ،الذهاب إىل ما
وراء النص الدستوري ،وذلك باعتامد الفردانية املنهجية؛ ذاك أن اعتامد
هذه الطريقة سيسمح لنا ،من منظور الفاعلني ،بإعادة تشكيل النسخة
املغربية من الربيع العريب(((1؛ لتحديد مستويات تأثريه يف سجالت
فواعل اإلصالح الدستوري واملوارد املعبِّئة من طرفهم أولً  ،ومنهجية
اإلصالح ومضمونه من خالل متثالت الفاعلني وإسرتاتيجياتهم ثان ًيا.
أفىض الربيع العريب يف نسخته املغربية إىل فتح باب اإلصالح الدستوري
الذي ظل موص ًدا( ،((1وآل إىل تحول عىل مستوى الفاعلني ،وطبيعة
املوارد املعبِّئة من طرفهم يف رصاع املرشوعيات.
12 Vincent Geisser, “Les protestations populaires à l’assaut des régimes
autoritaires: une ‘revolution’ pour les sciences sociales?” L’Année du Maghreb,
vol. VIII (2012), p. 8.
13 Ben Nefissa, pp. 5-24.
14 Camau, p. 22.
15 Therry Desrues, “Le mouvement du 20 fevrier et le regime marocain:
contestation, revision constitutionnelle et élections,” L’Année du Magreb, vol.
VIII (2012), p. 367.
16 Mohamed Madani, “Constitutionnalisme sans démocratie: La
fabrication et la mise en œuvre de la constitution marocaine de 2011,” in
Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq & Mohamed Madani (coord.), La
nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique: Acte du colloque
organisé les 18 et 19 avril 2013, deuxieme édition (Casablanca: Edition La
Croisée des Chemins, 2015), p. 55.
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11الربيع العربي وفواعل اإلصالح
الدستوري
أث ّر الربيع العريب يف فواعل اإلصالح الدستوري ،ومن مظاهر هذا
التأثري؛ أن امللكية ،الفاعل املركزي يف مسألة اإلصالح ،والتي لجأت
كث ًريا( ((1إىل اإلصالح الدستوري كمورد سيايس لتدبري األزمات(،((1
من خالل الديوان املليك( ((1املعضد بعضوية خرباء فرنسيني ،يف
عهد الحسن الثاين؛ ظلت تتفادى تسجيله يف أجندتها يف عهد
محمد السادس(.((2
يتامهى متثل امللك للحكم مع ملكية حاكمة يسود فيها ويحكم،
وجعله هذا التصور يستبعد اإلصالح الدستوري ،ويقرتح بدلً منه
اإلصالح املؤسسايت .وقد ارتكز هذا البديل عىل ثاليث :اإلصالح
القضايئ ،والالتركيز ،والجهوية املوسعة .عىل أن امللك سيضطر إىل
اإلعالن عن اإلصالح الدستوري يف "خطاب  9مارس" متأث ًرا برياح
التغيري التي هبت عىل املغرب يف سياق الربيع العريب ،والتي
أفضت ،إضافة إىل الفاعل املركزي (املؤسسة امللكية) ،إىل ظهور
فاعل جديد كإفراز مبارش للربيع العريب ،هو "حركة  20فرباير".
والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص الحركة هو :إىل أي حد تع ّد
"حركة  20فرباير" حرك ًة اجتامعية غري مسبوقة(((2؟ إن الحركة
تشكل ،من دون أدىن شك ،لحظة تجديد يف سجل االحتجاج يف
املغرب .ولكنها أيضً ا لحظ ٌة "موروثة"؛ ألن أهم مكوناتها هم ،يف
الغالب ،مناضلون أو أبناء مناضلني من جهة ،كام أن سجالت عملها
حافلة باحتجاجات محلية ووطنية من جهة أخرى(.((2
متيّزت تركيبة "حركة  20فرباير" بقدر كبري من التنوع وعدم
االنسجام .فعىل الرغم من التسويق اإلعالمي للحركة بكونها حركة
شبيبية من دون انتامء سيايس ،يتواصل أعضاؤها عرب اإلنرتنت
والهواتف النقالة( ،((2فقد متيزت بازدواجية بنيوية بني الشباب من
 17لجأ الحسن الثاين إىل التعديل سبع مرات ،منذ دخول املغرب عامل الدستورانية يف سنة
 ،1962كان أول هذه التعديالت يف متوز /يوليو  ،1970تاله تعديل  10آذار /مارس  ،1972و4
و 23و 30أيار /مايو  ،1980وأيلول /سبتمرب  ،1992و 13أيلول /سبتمرب  .1996وصنف ميشل
رويس هذه التعديالت إىل تعديل ذي نفَس سلطوي يف  ،1970وذي نفس برملاين يف 1972
و 1992و ،1996وتعديالت تقنية هي تعديالت  1980و .1995انظر:
Michel Rousset, “La revision constitutionnelle,” in Driss Basri, Michel
Rousset & Georges Vedel (dir.), Trente années de vie constitutionnelle au
Maroc (Paris: LGDJ, 1993), p. 301.
18 Madani, “Constitutionnalisme sans démocratie,” p. 58.
19 Tourabi & Zaki, p. 101.
20 Madani, “Constitutionnalisme sans démocratie,” p. 40.
21 Desrues, pp. 367, 370.
22 Geisser, p. 20.
23 Desrues, p. 380.
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جهة ،والتنظيامت والشخصيات التي انضمت إليها من جهة أخرى(.((2
جمعت الحركة ،يف الحقيقة ،بني فاعلني جدد وفاعلني جمعويني،
ومنتمني إىل أحزاب حكومية ،وأخرى منتمية إىل املعارضة الربملانية،
ومناضلني ينتمون إىل منظامت غري رشعية( .((2هكذا نجد يف الحركة
مجموعة أوىل مكونة من شباب غري منتمٍ  ،ومناضلني جمعويني
ينتمون إىل حركة "أتــاك" ،والجمعية املغربية لحقوق اإلنسان،
واالتحاد الوطني لطلبة املغرب ،والحركات األمازيغية ،ومناضلني
سياسيني ينتمون إىل اليسار غري الحكومي ،كاليسار االشرتايك املوحد،
وحزب الطليعة ،والنهج الدميقراطي ،ثم شبيبة الحركات اإلسالمية
املنتمني إىل العدل واإلحسان ،والبديل الحضاري ،والحركة من أجل
األمة ،والعدالة والتنمية(.((2
أفضت "حركة  20فرباير" إىل تحالف تجاوز الحدود السياسية
واالجتامعية القامئة قبل الربيع العريب( .((2يحيل حقل التحالف
والتعارض عىل شبكات تفاعل تتميز بالتبادل ،واالعرتاف املبني عىل
تقاسم القيم والقضايا والخصوم واملــوارد( .((2أرجع متثل املكونات
غري املنسجمة للحركة النضالية يف سياق الربيع العريب ،نجاح الثورة
التونسية واملرصية إىل العوامل التالية :وضع الشباب غري املس ّيس
يف الواجهة ،وغياب الزعامات واملركزية والرتاتبية التنظيمية،
وأهمية التلقائية والتجديد،
وخصوصا تذويب الهويات السياسية
ً
(((3
تأثري نجاح الثورتني التونسية
واأليديولوجية( ((2والتنظيمية  .وجعل ُ
واملرصية الفاعلني يتجاوزون اإلكراهات التي كانت تحول دون
النضال ،يف إطار تحالف موسع يتجاوز تناقضات الحقل السيايس
الرسمي وغري الرسمي ،وتناقضات الحقل السيايس والحقل املدين،
وتجاذبات الحقل السيايس وحقل االحتجاج( .((3كان النضال املشرتك
يستدعي إزال َة التخ ّوف وعد َم الثقة السائ َديْن بني اليسار واإلسالميني،
وبني املناضلني "املنتمني" و"املستقلني" ،وبني املندمجني يف الحقل
السيايس الرسمي وغري الرسمي(.((3
24 Ibid.
25 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 872.
26 Desrues, p. 381.
27 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 880.
28 Ibid., p. 888.
 29عىل خالف الثورات الكالسيكية التي كان لها دور أسايس؛ تساهم منظومة قيم بديلة –
بحسب شارملز جونسون – يف بروز وضعية ثورية .عىل أن هذا الدور ال تقوم به األيديولوجيا
إال يف حالة االختالل ،والتوتر الناتج منه؛ فاأليديولوجيا متنح الحركات الثورية القيم الجديدة
التي تحتاجها؛ ليك ترتسخ ،وليك تتطور قدراتها التعبوية ،انظر:
Chalmers Johnson, Revolutionary Change (1966), cité par: François Chaazel,
“Les ruptures révolutionaries,” in Madeleine Grawitz et Jean Leca, Traite des
Cciences Politique (Paris: PUF, 1984), p. 662.
30 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 877.
31 Ibid.
32 Ibid., p. 873.
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عىل املستوى التنظيمي ،استدعت تحديات النضال املشرتك الذي
طرح عىل "حركة  20فرباير" بني ًة تنظيمي ًة متعدد ًة( .((3لهذا كانت
رهانات نجاح الحركة تستدعي ،من الناحية التنظيمية ،التمحور
حول الفدرالية ،وتغييب الهويات الخاصة ،وتفادي هيمنة مكون
سيايس عىل الحركة( ،((3وتثبيط كل محاولة للزعامة الشخصية أو
الجامعية .لهذا ،كانت الهيئة التقريرية الرسمية الوحيدة للحركة هي
الجمعية العامة .وإضاف ًة إىل الجمعية العامة ضمت الحركة أربع
لجان ،هي :لجنة السوقيات /اللوجستيك ،ولجنة الشعارات ،ولجنة
التعبئة ،ولجنة التواصل(.((3
يستدعي رص ُد "حركة  20فرباير" ،كفاعل غري مسبوق يف اإلصالح
الدستوري يف املغرب ،دراستَها يف إطار بنيتها التنظيمة التعددية،
وديناميتها االحتجاجية والسياسية.

وإضافة إىل هذين الفاعلني املركزيني (امللك و"حركة  20فرباير") هناك
فاعل ثالث هو لجنة اإلصالح .وقد تم تطوير هذا الفاعل مقارن ًة
بلجان اإلصالح الدستوري السابقة .وميكن إبداء هاتني املالحظتني
عىل لجنة املراجعة:
––مقارن ًة بلجان اإلصالح الدستوري السابقة التي كانت فيها
شخصيات أجنبية مقربة من القرصِ ،مثل موريس ديفرجي،
وجاك روبري ،وجورج فيديل ،وروين جون ديبي( ،((3ومدعومة
بأحد مستشاري امللك؛ فإن اللجنة الحالية متت َمغْربتها ،وهو
عب عنه امللك يف "خطاب  17يونيو" بقوله" :حرصنا ألول مرة
ما ّ
يف تاريخ بالدنا عىل أن يكون الدستور من صنع املغاربة" ،فلجنة
33 Ibid., p. 888.
34 Ibid., p. 882.
35 Ibid.
36 Mohamed Madani, “le champ politique au prisme de la reforme
constitutionnelle (1999- 2011): de la non- inscription de la constitution dans
l’agenda royal au texte du 29 juillet,” Revue Marocaine des Sciences Politiques
et Sociales, no. 3 (2012), p. 127.
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إصالح دستور  2011ترأسها شخصية مستقلة ،وال تضم أحد
مستشاري امللك ،عىل الرغم من أن محمد معتصم (املستشار
املليك) هو منسق اآللية السياسية لتبادل الرأي ومتابعته يف
شأن مراجعة الدستور(.((3

––من خالل مالمح أعضاء اللجنة ،لوحظ استثامر للمرشوعية
العلمية والحقوقية لبعض أعضائها( ((3كبديل من غياب
املرشوعية الدميقراطية الناتج من "تعيني" أعضائها.
أما الفاعل الرابع يف إصالح  2011فهو األحزاب السياسية .والجديد
يف سياق الربيع العريب أن مسألة اإلصالح مل تعد تهم أحزاب الحركة
الوطنية فقط ،فقد توسعت دائرة املقرتحات التي وصلت إىل 185
مذكرة؛ لتشمل جل األحزاب املغربية ،بحيث وصل عدد املذكرات
التي تقدمت بها إىل  33مذكرة .كام أن بعض األحزاب السياسية
مل تقدم مقرتحاتها إىل اللجنة االستشارية لإلصالح ،بل طرحتها يف
املجال العمومي ،ففرضت هذه املذكرات نفسها عىل لجنة اإلصالح،
ونخص بالذكر منها مذكرة الحزب االشرتايك املوحد .كام أن املسألة
الدستورية ،مع إصالح  ،2011مل تعد حك ًرا عىل املجتمع السيايس؛
إذ قدم املجتمع املدين  147مذكرة من مجموع  ،185منها ما ق ّدمه
بعض مكونات "حركة  20فرباير".
ُ
 37هذه اآللية املوازية تهدف إىل التنسيق بني لجنة املراجعة ،واألحزاب السياسية،
والنقابات ،وجمعيات املجتمع املدين .عىل أن هناك ضبابية يف تحديد مجال اآللية ولجنة
املراجعة .وقد عقدت اآللية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي يف شأن املراجعة
الدستورية ثالثة اجتامعات .عقد األول منها يف الديوان املليك بتاريخ  21آذار /مارس ،2011
مبشاركة رؤساء األحزاب السياسية واملركزيات النقابية ،وخُصص لوضع خريطة طريق عمل
اآللية .وعقد اللقاء الثاين يف  7حزيران /يونيو بالديوان املليك ،وخصص إلطالع أعضاء اآللية
عىل الخطوط العريضة ملرشوع الدستور ،من خالل عرض شفوي لرئيس لجنة املراجعة
السيد عبد اللطيف املنوين .وقد أفضت هذه املنهجية إىل انسحاب نائب الكاتب الوطني
لحزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك عبد الرحامن بنعمرو ،بسبب منهجية إدارة إعداد
الدستور ،وعدم متكني األعضاء من الخطوط العريضة مكتوبة ،كام انسحب كل من ممثل
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل عالل بلعريب عضو مكتبها التنفيدي ،واألمني العام للمؤمتر
الوطني االتحادي السيد عبد السالم لعزيز .أما االجتامع الثالث واألخري فخ ُِّصص لتسليم
وإطالع أعضائها عىل النص الكامل ملسودة املراجعة يف  17حزيران /يونيو  .2011انظر :سعيد
جاديل" ،مرشوع الدستور بني أيدي األحزاب والنقابات قري ًبا ،املنسحبون من جلسة الثالثاء مل
يحسموا يف الحضور أو الغياب" ،جريدة األحداث املغربية.2011/6/9 ،
 38وهم عبد اللطيف املنوين رئيس لجنة املراجعة عضو اللجنة األوربية للدميقراطية
بالقانون ،وعبد الله ساعف رئيس الجمعية املغربية للعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات
واألبحاث يف العلوم االجتامعية ،ومحمد الطوزي الباحث يف املخترب املتوسطي للسوسيولوجيا
املختص بالحركات اإلسالمية .ومن مناذج هذا االستثامر ما كتبته العديد من املنابر ،منها
جريدة االتحاد االشرتايك التي قالت عن رئيس اللجنة السيد عبد اللطيف املنوين" :إن الرجل
له رأسامل مهم ،هو نزاهته األخالقية والسلوكية ،وأيضً ا كونه حجة يف مجال تخصصه كفقيه
دستوري [ ]...وهو ابن أصيل ملدرسة فقهاء دستوريني مغاربة من حجم عبد الرحامن القادري.
بالتايل فهو ضامنة أكيدة عىل أن األمور جد يف جد ،وأنها لحظة تؤسس لتطور تاريخي يف
بالدنا" ،انظر :لحسن العبيس 9" ،مارس  ،2011سيؤرخ له يف األدبيات السياسية ملغرب امللكية
الربملانية :مرشوع مجتمع ،مرشوع حكم" ،جريدة االتحاد االشرتايك ،2011/3/11 ،ورد يف:
محمد السايس" ،األحزاب املغربية ومسلسل املراجعة الدستورية لـ  ،"2011املجلة املغربية
للعلوم السياسية واالجتامعية ،العدد ( 3حزيران /يونيو  ،)2012ص .29

العدد 22
أيلول  /سبتمبر 2016

22تمثالت منهجية اإلصالح
بين صراع المشروعيات والعمل الجماعي
يستدعي تحديد متثالت الفاعلني حول منهجية اإلصالح رص َدها
من داخل دينامية الحقل السيايس ،عىل إيقاع الربيع العريب .فإذا
كان الفاعلون ينتجون متثالت من الطبيعة نفسها فإنها ال تكون –
بالرضورة  -متامثلة .كام أنها تدخل يف إسرتاتيجياتهم ،وتتأثر بالسياق،
واملوارد املعبِّئة إلنتاج املعروضات السياسية وتوزيعها وتلقّيها.
إن منهجية اإلصالح الدستوري ،الذي أعلن عنه امللك يف "خطاب
 9مارس" ،براغامتية سلكت أسلوب التواصل والرشاكة املبارشة بدل
( ((3يف تسعينيات القرن املايض(.((4
سلوك املذكرات الكتابية (
وقد أكد "خطاب  9مارس" استمرار تقليد استئثار املؤسسة امللكية
بالسلطة التأسيسية( ((4األصلية والفرعية ،فاعتمد امللك يف تعيني
اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور عىل مقتضيات الباب الثاين عرش
الخاص مبراجعة الدستور ،وتحدي ًدا الفقرة الثانية من الفصل 103
الذي ينص عىل أن" :للملك أن يستفتي شعبه مبارشة يف شأن املرشوع
الذي يستهدف به مراجعة الدستور"( .((4وإذا كان اعتامد هذا النص
وخصوصا يف تعديل ،1996
قد أفىض يف تسعينيات القرن املايض،
ً
إىل دخول املطالبة بجمعية تأسيسية يف متحف التاريخ الدستوري
املغريب عىل حد تعبري محمد معتصم(((4؛ فإن اعتامده يف  2011أنتج،
 39محمد املريني ،الكتلة واإلصالح الدستوري (الدار البيضاء :دار النرش املغربية،)1999 ،
ص .104
 40مذكرة االتحاد االشرتايك وحزب االستقالل بتاريخ  9ترشين األول /أكتوبر ،1991
ومذكرة حزب التقدم واالشرتاكية يف  ،1992ثم مذكرتا الكتلة الدميقراطية بتاريخ 19
حزيران /يونيو  ،1992و 23نيسان /أبريل .1996
 41هي السلطة املختصة بوضع الدستور .وتتميز السلطة التأسيسية األصلية عن الفرعية
يف أن األوىل تنشئ دستو ًرا جديدًا ،وتتدخل يف انقطاع للرشعية ،أي يف حل لالستمرار من نظام
آلخر ،إما لعدم وجود دستور ،وإما ألن الدستور القديم مل يعد معمولً به ،بسبب انقالب أو
ثورة .يف املقابل ،ترجع االستمرارية الدستورية إما إىل تعديل الدستور الجاري به العمل ،وإما
عن طريق مراجعة إجاملية ،ولكن وفقًا لإلجراء الذي ينص عليه الدستور تعود هذه املراجعة
إىل التأسيسية الفرعية أي إىل املؤسسات الدستورية املؤهلة .انظر:
Duhamel & Mény, p. 723.
 42انظر" :الظهري الرشيف رقم  1.96.157الصادر يف  23جامدى األوىل  7( 1417ترشين
األول /أكتوبر  ،")1996الجريدة الرسمية ،العدد  26 ،4420جامدى األوىل  1417املوافق لـ
 10ترشين األول /أكتوبر .1996
 43مجازًا فقط ،وكوصف لدعوة أهم فصائل الحركة الوطنية للتصويت بنعم عىل التعديل
وخصوصا من طرف حزب االستقالل واالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،من خالل
املقرتح،
ً
البالغ املشرتك للجنة التنفيدية واملكتب السيايس لـ  5أيلول /سبتمرب  ،1996إضافة إىل حزب
التقدم واالشرتاكية ،عىل الرغم من أن حزب التقدم واالشرتاكية سبق له أن دعا إىل التصويت
بنعم عىل تعديل  .1992عىل أن منظمة العمل الدميقراطي الشعبي ،العضو املؤسس للكتلة
الدميقراطية ،ستقاطع االستفتاء إضافة إىل أحزاب اليسار كالطليعة والنهج الدميقراطي
والحركة من أجل الدميقراطية والدميقراطيون املستقلون .انظر :عبد الرحيم العامري ،نسق
التواصل السيايس باملغرب املعارص :خطاب الكتلة الدميقراطية من امليثاق إىل التناوب17 ،
ماي  14 – 1992مارس ( 1998الدار البيضاء :مطبعة دار القرويني ،)2005 ،ص .284
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بحكم الربيع العريب ،عدة متثالت حول منهجية اإلصالح .يف هذا
اإلطار أكد امللك يف "خطاب  17يونيو"" :حرصنا ألول مرة يف تاريخ
بالدنا عىل أن يكون الدستور من صنع املغاربة وألجل كل املغاربة".
لهذا ،قام امللك محمد السادس بتنصيب اللجنة االستشارية ملراجعة
الدستور برئاسة عبد اللطيف املنوين.
إن ميزة هذا الدستور هو اعتامده عىل الخربة املحلية( ((4مقارنة
بالدساتري السابقة ،كام أن اإلصالح اعتمد عىل منهجية تشاركية؛
بحسب امللك الذي قال يف هذا الخصوص يف نفس الخطاب" :مت ّك ّنا
بعد ثالثة أشهر من إطالق مسار املراجعة الدستورية ،من بلورة
ميثاق دستوري دميقراطي جديد ،يرتكز عىل اإلطــار املرجعي
املتقدم لخطابنا التاريخي لـ  9مارس الذي حظي باإلجامع الوطني،
وللمقرتحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية
والشبابية ،وكذا االجتهاد الخالق للجنة االستشارية والعمل البناء
لآللية السياسية"( .((4وقد تفاعلت األحزاب السياسية واملجتمع املدين
عىل نحو مختلف مع هذه املنهجية بحسب متوقعاتها يف الحقل
ستشف هذا التفاعل من متثالهم التي ميكن تنميطها يف
ّ
السيايس .يُ
إطار مجموعتني:
•املجموعة األوىل :ضمت جل األح ـزاب السياسية املغربية،
وتفاعلت إيجابيًّا مع منهجية اإلصالح .وقد ارتكزت مكونات
هذه املجموعة ،لتربير موقفها ،عىل كون منهجية اإلصالح
جديدة وغري مسبوقة ،وأنها تشاركية وتعددية .وتجىل هذا
األمر يف انفتاح اإلصالح عىل عدد كبري من الحساسيات السياسية
والنقابية والحقوقية والجمعوية والشبابية( .((4كام بررت هذه
األحزاب موقفها بكون املنهجية مل تكن ستاتيكية بل تفاعلية
وتواصلية .يف هذا اإلطار أكد صالح الدين مزوار (األمني العام
لحزب التجمع الوطني لألحرار) ،أن" :الدستور الجديد يجب
أن ينظر إليه كدستور للجميع ،ألنه وضع بطريقة تشاركية
وتشاورية مع جميع الهيئات السياسية والنقابية واملجتمع
املدين"(.((4
كل من "حركة  20فرباير" ،والنهج
•املجموعة الثانية :ضمت ًّ
الدميقراطي ،والحزب االشرتايك املوحد ،وجامعة العدل واإلحسان.
”44 Madani, “le champ politique au prisme de la reforme constitutionnelle,
p. 127.
" 45نص الخطاب املليك  17يونيو ."2011
 46السايس ،ص .28
 47حوار مع صالح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار يف :جريدة الصحراء
املغربية ،العدد  ،2011/6/28 ،7911ص  .3ورد يف :السايس ،ص .56

وقد رفضت هذه املجموعة منهجية اإلصالح؛ إذ رأتها جامعة
العدل واإلحسان منهجية غري تشاورية ،وإقصائية ومتويهية .كام
مبني عىل االستفراد واالستحواذ( .((4رأى الحزب
رأت أن منطقها ٌّ
االشرتايك املو ّحد ،من جهته ،أن منهجية اإلصالح ال تنتمي إىل
فلسفة االنتقال الدميقراطي ،وقد ارتكز الحزب يف موقفه عىل
كون جهة واحدة تحكمت يف مسلسل اإلصالح ،وعىل أن تركيبة
اللجنة ذات لون واحد ،وتعاين منهجية اإلصالح ،يف نظر الحزب
االشـرايك املوحد ،غموض العالقة بني لجنة اإلصالح واآللية
السياسية( .((4أما حزب النهج الدميقراطي فقد انتقد منهجية
رصح األمني العام للحزب عبد الله الحريف بأن:
اإلصالح؛ إذ ّ
"املنهجية التي اعتمدت يف إعداد املرشوع مل تبارح منطق
الدستور املمنوح ،حيث تم تأليف لجنة معينة من فوق ،ومن
طرف واحد ،وعىل املقاس ،وتكوين آلية سياسية من أحزاب
أغلبيتها الساحقة موالية للمخزن"( .((5أما "حركة  20فرباير"
فقد قاطعت اللجنة االستشارية ،وقامت بتنظيم مسريات تنتقد
منهجية اإلصالح ابتداء من  30آذار /مارس.
ح ّولت الدينامية السياسية لإلصالح بعض الفعاليات من املجموعة
األوىل إىل املجموعة الثانية ،وبهذا انسحب كل من حزب الطليعة،
واملؤمتر االتحادي ،والكونفدرالية الدميقراطية للشغل ،من اآللية
السياسية يف اللقاء الثاين الذي عقد بتاريخ  7حزيران /يونيو
 .((5(2011ويعود هذا االنسحاب إىل منهجية اشتغال اآللية ،يف لقائها
املخصص الطالع األعضاء ،بالخطوط العريضة للمرشوع ،من خالل
عرض شفوي لرئيس لجنة املراجعة السيد عبد اللطيف املنوين(.((5
بدت متثالت الفاعلني حول منهجية اإلصالح الدستوري مرتبطة
بإسرتاتيجيات البعض لرشعنة اإلصالح ،وإسرتاتيجية آخرين لنزع
املرشوعية منه .كام أنها كانت رهينة الوسائل املع ِّبئة يف رصاع
املرشوعيات الذي تأجج حول املسألة الدستورية.
فتح تعيني امللك اللجنة االستشارية إلصالح الدستور باب رصاع
املرشوعيات بني الفاعلني ،وقد سلكت األطراف إسرتاتيجيات تخدم
أهدافها ،ووظفت الوسائل املتوافرة لتحقيقها .عىل أن امللكية مل
توظف املرشوعية الدينية للنظام السيايس يف هذا الرصاع الذي
كان يف العمق رصاع مرشوعيات ،بل وظفت املرشوعية العلمية
48
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51 Desrues, p. 363.
52 Ibid.

48
والحقوقية ألعضاء لجنة اإلصــاح .وتسمح قراءة سوسيو-مهنية
ملالمح( ((5أعضاء اللجنة بالقول ،عىل مستوى التكوين ،بهيمنة ذوي
التكوين القانوين والسيايس بـ  15من  19عض ًوا .أما عىل املستوى
املهني فهناك هيمنة األساتذة الجامعيني بـ  12من  19عض ًوا .سيطر
من داخل هذه الفئة أساتذة القانون الدستوري بـ  6من 12؛ ثالثة
منهم مختصون بالعلوم السياسية ،واثنان بالقانون الخاص ،وواحد
بعلم االجتامع ،أما ذوو التكوين القانوين فهناك قاض ،وقاضية،
ومحام واحد .ويف سجل آخر ،وعىل مستوى النضال املدين ،هناك
ستة حقوقيني؛ منهم حقوقيان "خالصان"( ،((5إضافة إىل عدة أساتذة
ناضلوا يف املجال الحقوقي ،إضافة إىل  5نساء من  19عض ًوا ،ويف
ذلك استثامر ملالمحهن إلعطاء صورة تقدمية وحداثية عن اللجنة،
من خالل إرشاك املرأة فيها .إن االعتامد عىل املرشوعية العلمية
والحقوقية للجنة اإلصالح؛ من مظاهر تأثري الربيع العريب يف نظام
املرشوعية الذي يرتكز عليه مرشوع اإلصالح .لقد تساك َن التسويق
لرشعنة اإلصالح مع إسرتاتيجية اللجنة ،يف العمل وفق فرضية كون
امللك مستع ًّدا لقبول بعض اإلصالحات التي تتجاوز خريطة الطريق
الواردة يف "خطاب  9مارس" ،ولكن مع عدم إظهار أنه قبل مبطالب
تحت ضغط الشارع(.((5
وخصوصا "حركة
ويف املقابل ،طالبت بعض الفعاليات السياسية،
ً
 20فرباير" ،بالجمعية التأسيسية( .((5تكمن قوة هذا املطلب يف أن
اإلصالح مل يعد نخبويًّا بل أصبح مجتمع ًّيا .ويجد هذا املطلب حجاجه،
بحسب الحركة ،يف فقدان لجنة اإلصالح لالستقاللية ،بحكم التعيني،
كتجسيد للسيادة امللكية التي ترتكز عىل املصدر الديني للسلطة.
لهذا ،تفتقر اللجنة االستشارية لإلصالح ،كام يوحي بذلك اسمها،
إىل سلطة القرار السيايس غري املفوض من طرف السلطة املعينة؛
لتقترص مهمتها عىل الجانب التقني يف مسألة اإلصالح الدستوري.
 53انظر بخصوص مالمح أعضاء اللجنة :مجلة عدالة ،العدد ( 10نيسان /أبريل ،)2011
ص .17 - 16
 54هام إدريس اليزمي رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واألمني العام للفديرالية
الدولية لرابطات حقوق اإلنسان وعضو سابق يف هيئة اإلنصاف واملصالحة ،وأمينة بوعياش
رئيسة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ،أما األساتذة الجامعيون املناضلون يف املجال الحقوقي
فهم عمر عزميان ،املستشار املليك حال ًّيا ،العضو املؤسس للمنظمة املغربية لحقوق اإلنسان،
ووزير حقوق اإلنسان السابق والرئيس السابق للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،وأحمد
حرزين الرئيس السابق للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،وألبري ساسون ،العضو السالف
باملجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،ومحمد الربدوزي ،العضو السابق باملجلس االستشاري
لحقوق اإلنسان وهيئة اإلنصاف واملصالحة .انظر :املرجع نفسه ،ص .17–16
55 Desrues, p. 364.
 56ورد هذا املطلب ألول مرة يف األرضية التأسيسية للحركة الصادرة بتاريخ  30كانون
الثاين /يناير  ،2011كام ييل" :إلغاء دستور  1996وتهييء الظروف النتخاب هيئة تأسيسية
من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض عىل االستفتاء" .انظر:
Tourabi & Zaki, p. 102.
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يحيل مطلب الجمعية التأسيسية الذي ليس جدي ًدا يف املغرب(،((5
عىل املرشوعية الشعبية( ،((5وتسعى ،من خالله ،فصائل من داخل
"حركة  20فرباير"،
وخصوصا العدل واإلحسان والنهج الدميقراطي(،((5
ً
لنزع املرشوعية عن مبادرة اإلصالح .لهذا ،ركزت يف إسرتاتيجيتها عىل
مصدر السلطة ،ونعتت الدستور املرتقب بـ "املمنوح"(.((6
ستطرح "حركة  20فرباير" ،بعد أن سلكت إسرتاتيجية خطابية
هادفة إىل نزع املرشوعية عن مرشوع اإلصالح(((6ووصفته بالدستور
يجسد هذا
املمنوح ،بديلَها من هذا املرشوع الفاقد للمرشوعيةّ .
البديل مطلب" :انتخاب مجلس تأسييس لوضع دستور دميقراطي
َ
ويجسد هذا املطلب تصورها عن اإلصالح
شعبي" (الوثيقة الرابعة).
ّ
الحقيقي الذي ال ميكن التمييز ،من داخله ،بني املنهج واملضمون.
وإذا كانت هذه املطالب الدستورية ليست حديثة يف املغرب فإن
كبريا عىل
"بنية اإلمكانات السياسية"( ((6هي التي عرفت تحولً ً
إيقاع الربيع العريب .كانت الوسائل املع ِّبئة يف مسألة اإلصالح ،يف
ما مىض ،تتمثل بتوزيع املنشورات والجرائد وتنظيم أيام دراسية
 57رفع شعار الجمعية التأسيسية يف املجلس الوطني الثاين لالتحاد الوطني للقوات
الشعبية لـ  4نيسان /إبريل  ،1960يف سياق الحملة ضد حكومة عبد الله إبراهيم التي
انتهت بإقالتها يف  26أيار /مايو  .1960وإذا كان متثل هذا املطلب عند االتحاد هو انتخاب
جمعية وطنية لوضع دستور للبالد يف إطار امللكية الدستورية ،فإن التصور السائد يف تلك
املرحلة أن الدستور الذي سيقره املجلس التأسييس سيحظى قبل ذلك مبوافقة محمد
الخامس .وعىل التوظيف والتوظيف املضاد لهذا املطلب؛ ر ّوج  -عىل حد تعبري الجابري -
معنى آخر لـ "املجلس التأسييس" ،ذاك
زعامء "القوة الثالثة" ،ومن ورائهم اإلرث االستعامريً ،
أنهم ربطوه بداللته عىل تجربة الثورة الفرنسية يف عام  ،1789حيث اقرتنت الثورة بإلغاء
امللكية يف ذلك الوقت .انظر :محمد عابد الجابري" ،مستقبل التجربة الدميقراطية يف املغرب"،
جريدة االتحاد االشرتايك.2000/12/7 ،
 58ورد يف الوثيقة التأسيسية الرابعة للحركة" :وضع دستور شعبي ودميقراطي جديد
ينص عىل سلطة الشعب" ،انظر :سعيد بن جبيل" ،حركة  20فرباير من امللكية الربملانية إىل
الجمهورية" ،هسربيس ،2011/6/15 ،شوهد يف  ،2016/8/24يف:
http://www.hespress.com/opinions/32976.html
 59تأثري حزب النهج الدميقراطي يف الحركة يتجىل عىل مستوى املطالب؛ إذ إن الوثيقة
الثالثة املسامة "األرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيري" اقتبست صفحة كاملة
من أدبيات النهج الدميقراطي املتعلقة بتصورهم عن الدستور ،أما عىل املستوى التنظيمي
فيهيمن الحزب عىل الحركة ،من خالل الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان التي يسيطر عليها
الحزب بصفة مطلقة ،برئاسة خديجة الريايض .انظر :املرجع نفسه.
 60تعود هذه العبارة إىل محمد حسن الوزاين يف ستينيات القرن املايض؛ إذ نعت دستور
 1962باملمنوح يف صحيفة الدستور بتاريخ  12ترشين الثاين /نوفمرب  .1962عىل أن مطلب
دستور دميقراطي ليس جديدًا يف فكر الوزاين؛ إذ رافقه منذ تأسيس حزب الشورى واالستقالل
يف  ،1946وقام بتحويله إىل حزب الدستور الدميقراطي يف كانون الثاين /يناير 1960؛ لتأكيد
أولوية هذا املطلب الذي أنشأ لرتويجه صحيفة الدستور .انظر :محمد رضيف ،األحزاب
املغربية (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)1988 ،ص .125–124
 61محمد كولفرين" ،دينامية معارضة حركة  20فرباير يف املغرب لدستور  ،"2011مجلة
سياسات عربية ،العدد ( 17ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2015ص .87
 62ميكّن مفهوم بنية اإلمكانات السياسية من تحليل تطور الحركات االجتامعية يف بيئتها
وسياقها السيايس ،وليس دراسة مختلف املوارد املوارد التي توظفها الحركات االجتامعية
وتحديدها بحسب براديغم تعبئة املوارد .انظر:
Ben Nefissa, p. 7.
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وندوات ،لكن ظهرت بعد ذلك ،يف التسعين ّيات من القرن املايض،
وسيلة جديدة ،هي تقديم مذكرات إىل الديوان املليك( .((6إن ميزة
هذه الوسائل ،عىل الرغم من اختالفها ،هي أنها وسائل منخفضة
الضغط .لك ّن ما مييز املسألة الدستورية يف  ،2011عىل إيقاع الربيع
العريب ،هو توظيف "حركة  20فرباير" وسائل تأثري عالية الضغط،
كاملسريات الكربى يف املدن( ،((6ونخص بالذكر "مسرية  20مارس"(،((6
و"مسرية  24إبريل"( .((6وإضافة إىل هذه الوسائل املعبِّئة تم توظيف
وسائل االتصال الحديثة ،املتمثلة يف شبكات التواصل االجتامعي
كالفيسبوك وتويرت( .((6ويف مقابل تعبئة "حركة  20فرباير" ،قامت
الدولة بتعبئة مضادة ،متثّلت ،منذ نشأت هذه الحركة ،باتهامها ،يف
اإلنرتنت واإلعالم املسخّر ،بالعاملة لـ "أعداء األمة" .كام تم تشكيل
عدة شبكات يف الفيسبوك لدعم "خطاب  9مارس" ،وتم تنظيم عدة
مسريات مساندة للمرشوع املليك لإلصالح الدستوري( .((6أما سجل
عمل قوات األمن ،فقد كانت هذه القوات ،يف البداية ،تقوم بتأطريٍ
(((6
خفي لالحتجاج .وكان الهدف من ذلك هو تأكيد االستثناء املغريب
ٍّ
بتفادي إراقة الدماء كام وقع يف دول الربيع العريب .وقد سعى النظام
السيايس لتأكيد صورة بلد دميقراطي اعتاد عىل املظاهرات وتدبري
املامرسات االحتجاجية( .((7بعد ذلك استعملت السلطات العنف
"غري الدموي"( ((7ضد املتظاهرين .وقد بلغ هذا العنف أو َجه ضد
”63 Madani, “le champ politique au prisme de la reforme constitutionnelle,
p. 129.
64 Ibid.
 65شارك يف هذه املسرية عدد أكرب بكثري من مسرية  13آذار /مارس ،فبحسب املنظمني،
شارك يف هذه املسرية  50ألف شخص يف الدار البيضاء .انظر:
Tourabi & Zaki, p. 103.
66 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 885.
67 Yves Gonzales-Quinjano, “Les origines culturelles numeriques des
révolutions arabes,” SciencesPo (mars, 2011), acessed on 24/8/2016, at:
https://goo.gl/mFqanu
68 Tourabi & Zaki, p. 103.
69 Charles Saint-Prot & Fréderic Rouvillois (dir.), L’Exception Marocaine
(Paris: Ellipses, 2013), p. 11.
70 Khadija Mohsen-Finan, “changement de cap et transition politique au
Maroc et en Tunisie,” Revue Pouvoirs, no. 145 (avril 2013), p. 119.
" 71غري الدموي"؛ أي أنه مل يفض إىل قتل املتظاهرين ،هذا إذا ما استثنينا األحداث التي
وقعت يف نهاية اليوم األول لخروج الحركة يف مدينة الحسيمة؛ إذ ُع ِث عىل  6جثث متفحمة،
يف وكالة بنكية بعد إخامد حريق بها ،بحسب ترصيح وزير الداخلية .انظر:
Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 867.
وقد شككت الحركة يف الرواية الرسمية وتبنت  5ضحايا ،وهم :القايض عامد ( 18سنة)،
وبنقدور جواد ( 25سنة) ،والساملي جامل ( 24سنة) ،والبوعزاوي سمري ( 17سنة) ،وجعفر
نبيل ( 19سنة) .يضاف إىل هؤالء كامل عامري املنتمي إىل جامعة العدل واإلحسان التي
خيمت عىل التظاهرات التي نظمت الحركة بعد  5حزيران /يونيو  .2011انظر :الوسيط
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان :حركة  20فرباير ،محاولة للتوثيق (الرباط :مطبعة
البيضاوي )2015 ،ص .35 ،25

49
املسريات يف  22و 29أيار /مايو .يعود هذا التحول إىل قرار "حركة 20
فرباير" ،يف اجتامع الجمعية العامة لـ  13أيار /مايو ،تحويل املسريات
إىل األحياء الشعبية( .((7وتعود إعادة التوجيه التكتييك من طرف
الحركة ،إىل التفاوت بني االستباقات والواقع؛ ما أفىض إىل التكييفات
اإلسرتاتيجية( .((7وسيفيض هذا التحول اإلسرتاتيجي إىل تغيري السلطات
إسرتاتيجيتها تجاه الحركة( .((7هذا ما يفرس استعامل السلطات األمنية
للعنف يف أيار /مايو ضد املسريات يف األحياء الشعبية؛ إذ استعملته يف
فض الوقفات االحتجاجية واالعتصامات.
يعكس عنف السلطة تجاه االحتجاجات السلميّة التي تعد جز ًءا من
سجالت عمل التعبئة االحتجاجية يف املغربَ ،
خوف النظام السيايس
(((7
من إعادة إنتاج احتالل ميدان التحرير يف العاصمة املرصية القاهرة .
لهذا ،سعت السلطات العمومية لتفادي حصول "حركة  20فرباير" عىل
(((7
سعي النظام السيايس إلخراج
مكان مينحها قيمة رمزية  .يعكس ُ
النقاش من الشارع وإدخاله يف الفضاء السيايس املؤسسايت بعنف ،رفضَ ه
خلق مجال عمومي مضاد للمجال العمومي الرسمي املتحكم فيه(.((7
يحيلنا تأثري القمع يف إعادة التوجيه التكتييك عىل تأثري القمع يف تغيري
أمناط الفعل االحتجاجي ،ولكن بالطريقة التي تتأقلم بها سجالت
العمل القمعي( .((7مع هذا ،ال بد من استحضار أن فضاء االحتجاج
مل يكن ديكو ًرا ،وإمنا مثّل رهانًا للفعل االحتجاجي ،وهو ليس فضا ًء
للتعبري عن العالقات االجتامعية ،بل ينتج ،يف املقابل ،الفعل االحتجاجي
ويؤثر فيه( .((7تفرس أهمي ُة فضاء االحتجاج الرصا َع من أجل مراقبته
72 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 889.
هذا التحول الذي اتخذ من طرف الجمعية العامة للحركة يف  13أيار /مايو ،وقد ارتكز
القرار عىل أن املسريات األسبوعية يف وسط املدينة أصبحت عادية ومؤلفة لذلك البد من
القيام مبسريات يف األحياء الشعبية لتعريف جامهريها مبطالب "حركة  20فرباير" .من
الناحية السياسية ،مييل التوازن داخل الحركة لصالح حركة العدل واإلحسان .كام أن العديد
من املحللني قرؤوا هذا القرار كاستفزاز للدولة من طرف حركة العدل واالحسان واليسار
الراديكايل .انظر بخصوص كرونولوجيا هذا التحول :الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق
.اإلنسان ،ص 29
73 Helene Combes & Olivier Fillieule, “De la repression considerée dans
ses rapports à l’activite protestataire: Modeles structuraux et interactions
strategiques,” Revue Francaise Science Politique, vol. 6, no. 61 (2011), p. 1066.
74 Ibid.
75 Desrues, p. 374.
76 Ibid.
77 Jan Spurk, “Contestations, soulevement et sciences sociales,” préface
de: La révolution improbable, Etude des dynamiques protestataires et
révolutionnaires dans le Monde arabe (Rabat: Imprimerie el Jadida, 2015),
p. 13.
78 Combes & Fillieule, p. 1064.
79 Helene Combes, “Observer les mobilisations: retour sur les ficelles du
metier de sosiologue des mouvements sociaux,” Politix, no. 93 (2011), p. 13.
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من طرف فواعل االحتجاج وقوات األمن( .((8كام أن تحول السياق
االحتجاجي ،كام وقع مع الربيع العريب ،أثر يف الداللة الرمزية لفضاء
االحتجاج والصيغ االحتجاجية .لهذا ،كان النظام السيايس متسام ًحا
مع املسريات الشعبية يف وسط املدينة ،لكنه قام بتأطريها ورفضها
وقمعها يف األحياء الشعبية .أما االعتصامات والوقفات االحتجاجية
فقد ُر ِفضت رفضً ا قاط ًعا؛ من ًعا لخلق "ميدان تحرير" مغريب ،كمجال
عمومي مضاد.
تثري جدلية املسألة الدستورية والعمل الجامعي عدة مالحظات:
أن استمرارية املطالب الدستورية يف املغرب ،منذ االستقالل ،ال
تعني أن اإلشكالية طُرحت بالطريقة نفسها منذ دخول البالد عامل
الدستورانية ،فاإلشكال تتم إعادة تعريفه وتكييفه مع كل مرحلة.
يتموقع بناء هذا العمل الذي يفرض منطقه الخاص ،ما بني البنية
"املوضوعية"( ((8لإلشكال الدستوري ،وحلوله يف العمل الجامعي.
يؤكد هذا الدخول الذي ظلت املؤسسة امللكية تستبعده ،منذ اعتالء
محمد السادس العرش يف  ،1999أنه ال يكفي تغيري األهداف لتغيري
نتائج العمل الجامعي؛ فالوسائل أكرث أهمية من األهداف(.((8
أفرزت لنا إعادة طرح املسألة الدستورية من طرف العمل الجامعي يف
 2011منطني(((8؛ منطًا مسان ًدا ملرشوع الدستور ،خضع فيه املشاركون،
بدرجات مختلفة ،ألهداف الدولة ،وكانت مرجعيته هي "خطاب
 9مارس" ،ومنطًا مناهضً ا ذا طابع تعاقدي ،وصل فيه األطراف إىل
التعاون بالتفاوض الضمني أو الرصيح ،ولقد انعكس هذا التوافق
يفس
عىل منط إنتاج الشعارات ،بتفادي التحجر األيديولوجي(ّ .((8
هذا النمط الثاين من العمل الجامعي غري املسبوق الصعوبات التي
واجهت الدولة يف التعامل مع "حركة  20فرباير"(.((8
أفضت التعبئة االستثنائية التي وقعت مبناسبة اإلصالح الدستوري لـ
 ،2011وكذلك االختالف النوعي يف وسائل التعبئة ،إىل تحويل املسألة
الدستورية من مطلب نخبوي حزيب إىل مطلب شعبي( .((8غري أن هذا
80 Ibid., p. 14.
81 Crozier & Friedberg, p. 25.
82 Ibid.

 83انظر بخصوص هذه األمناط:
Ibid., p. 22
”84 Madani, “le champ politique au prisme de la reforme constitutionnelle,
p. 145.
85 Ibid.
86 Geisser, p. 24.

التحول الذي حملت "حركة  20فرباير" لواءه ،اصطدم باإلكراهات
البنيوية للعمل الجامعي .يفرس هذا التح ّول اقتصار املشاركني عىل
 37ألف شخص فقط ،يف مسريات  20شباط /فرباير التي انطلقت
يف أكرث من  53مدينة( .((8كام أن الحملة االستفتائية التي كانت ما
بني  21و 30حزيران /يونيو مل تستقطب أكرث من ثالثة ماليني و402
ألف مشارك(.((8
جاءت متثالت الفاعلني ملنهجية اإلصالح الدستوري عىل إيقاع انقالب
األوضاع اإلقليمية يف سياق الربيع العريب وتحركات الشارع املغريب.
وقد انعكس هذا السياق عىل فواعل اإلصالح الدستوري ،وعىل
املوارد املع ِّبئة ،وسجالت عملهم .كام أثر هذا السياق االستثنايئ
يف املعروضات الدستورية للفاعلني التي كانت تعب ًريا عن متثالتهم
ملضمون اإلصالح.

الربيع العربي وتمثالت مضمون
اإلصالح الدستوري
أثر الربيع العريب يف خطاب الفاعلني يف املغرب( ،((8وانعكس هذا
التأثري عىل متثالتهم لإلصالح الدستوري املستشَ َّف من معروضاتهم
الدستورية .وبحكم أن هذه التمثالت جاءت يف سياق االرتجاج
الكبري الذي عرفه الحقل السيايس املغريب ،متأث ًرا برياح التغيري
العريب؛ فإن هذه التمثالت املتنافسة كانت متنوعة ،عىل الرغم
من أنها من الطبيعة نفسها .ويعود هذا التنوع إىل تعدد الفاعلني
واختالف متوقعاتهم وإسرتاتيجياتهم ومصالحهم .وإذا كان الدستور
وثيق ًة تح ِّدد عالقة الحاكم باملحكوم ،وإذا كان الدستور مح ّد ًدا يف
تشكله ويف اشتغاله مبوازين القوى السياسية(((9؛ فإن إصالحه ال ب ّد أن
يعكس موازين القوى الجديدة .لهذا ،تحددت مالمح متثالت الفاعلني
لإلصالح الدستوري من داخل جدلية مجال اإلصــاح الدستوري
ومضمونه لـ .2011
 87يف املقابل ،رصح املنظمون أن العدد وصل إىل  220000مشارك .انظر:
Tourabi & Zaki, p. 99.
 88السايس ،ص  .66وقد استقطبت منها الفعاليات املنادية بالتصويت اإليجايب ثالثة
ماليني و 386ألف مشارك بنحو  4392نشاطًا ،أما الهيئات املنادية باملقاطعة فنظمت 168
نشاطًا ،استقطب  16ألف مشارك.
Cédric Baylocq & Jacopo Grranci, “‘20 fevrier’. Discours et portraits 89
d un mouvement de revolte au Maroc,” L Année du Magreb, vol. VIII (2012),
.pp. 239 - 258
90 Dominique Rousseau, “La contitution ou la politique autrement,” Le
Debat (mars-avril 1991).
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11تمثالت مجال اإلصالح
ومنطق الفعل ورد الفعل
ستتشكل متثالت مجال اإلصالح الدستوري من داخل منطق الفعل
ور ّدة الفعل ،املحدد ملقرتحات الفواعل السياسية .لهذا ،فإن هذا املجال
سيتحدد مبوازين القوى ،وبالرصاع بني األطراف ومتوقعاتهم السياسية.
وهكذا ،حدد امللك ،وقد أخذ زمام املبادرة يف "خطاب  9مارس" الذي
يُع ُّد اعرتافًا بـ "حركة  20فرباير" ومحاولة لسحب البساط منها(،((9
َ
مجال اإلصالح ،بإعالنه عن الثوابت التي ستبقى خارجه ،واملتمثلة
باإلسالم والنظام املليك وإمارة املؤمنني والخيار الدميقراطي .وإذا كان
الثابتان األ ّوالن
منصوصا عليهام يف الفصل  106من دستور ((9(1996؛
ً
فإن الجديد ،يف هذا اإلطــار ،هو إضافة ثابتَي الخيا ِر الدميقراطي
وإمارة املؤمنني.
يحيلنا اإلعالن عن إمارة املؤمنني ،كثابت يف الرصح الدستوري ،عىل
الفصل  19الذي يتضمن املفهوم كام ييل" :امللك أمري املؤمنني واملمثل
األسمى لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو
حامي حمى الدين والساهر عىل احرتام الدستور وله صيانة حقوق
وحريات املواطنني والجامعات والهيئات .وهو الضامن الستقالل
البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة"( .((9يثري هذا النص
عدة مالحظات:
أن النص غني ،عىل املستوى االصطالحي ،مقارنة بفصول أخرى
من الدستور( .((9فالفصل  19يضم مفاهيم ذات قوة وكثافة رمزية
كـ "أمري املؤمنني" و"رمز" و"حامي" و" ضامن" و"ممثل أسمى".
كام أنه يتموقع يف قلب الهندسة الدستورية ،وله امتدادات يف بنية
مهمت ،ال سلطات أو اختصاصات(.((9
الدستور ككل ،ومينح للملك ّ
التطبيق السيايس لهذا النص؛ إذ ال بد ،عىل هذا املستوى ،من التمييز
بني عهد الحسن الثاين وعهد محمد السادس ،ففي عهد األول تم
توظيف الفصل  19كنص احتياطي ملواجهة املستجدات السياسية
غري املتوقعة من طرف الدستور( ،((9أما يف عهد محمد السادس فتم
91 Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 883.
 92يرى ميشيل رويس أن مجال تعديل الدستور يف  1992يكمن يف ما هو خارج الثوابت
املتمثلة باإلسالم والنظام املليك ،يف حني أن املجال املستبعد يتجاوز هذين الثابتني ،ليشمل
املجال املليك ،وليس الطبيعة امللكية للنظام السيايس فقط .انظر:
Rousset, pp. 302 - 303.
" 93الظهري الرشيف رقم ."1.96.157
 94محمد معتصم ،النظام السيايس الدستوري املغريب (الدار البيضاء :إيزيس للنرش،
 ،)1992ص .74
 95املرجع نفسه ،ص .78
96 Abdeltif Menouni, “Le recours à l’article 19: une nouvelle lecture de la
Constitution?” Revue Juridique, Politique et Economique du Maroc, no. 15,
1er semestre (1984), p. 42.

51
توظيفه عىل نحو مكثف ملامرسة اختصاصات مؤسسات دستورية
وخصوصا مؤسسة الربملان .يف هذا اإلطار تم توظيف الفصل
أخرى،
ً
 19يف مجال القانون املحدد يف الفصل 46؛ لخلق مجموعة من
املؤسسات ،كاملعهد املليك للثقافة األمازيغية ،والهيئة العليا لالتصال،
وهيئة اإلنصاف واملصالحة ،واملجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،
وديوان املظامل ،واملجلس االستشاري إلصالح قانون األرسة.
الجانب األيديولوجي؛ إذ ركّز الفقهاء الدستوريون ،ومنهم بعض
أعضاء لجنة مراجعة الدستور( ،((9عىل الفصل  19لوضع سياج دوغاميئ
دستوري ،من خالل سلسلة بناء الدولة الحديثة( ،((9ومجموعة من
األطروحات الجامعية( .((9أكد هؤالء الفقهاء مجموع ًة من الوثوقيات
غري املطروحة للنقاش ،تتمثل بعدم إمكان فصل السلطات(،((10
وسم ّو الدستور( ،((10وانعدام الوساطة بني امللك والشعب ،وما يرتتب
عىل ذلك من تراتبية بني التمثيلية األعىل (امللك) والتمثيلية األدىن
 97وهم عبد اللطيف املنوين ومحمد الطوزي ،إضافة إىل محمد معتصم منسق اآللية
السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي يف شأن مراجعة الدستور.
 98قامت هذه السلسلة بإنتاج عدة كتب جامعية ما بني منتصف الثامنينيات
والتسعينيات من القرن العرشين؛ إذ استقطبت الدولة ،من خالل وزير الداخلية السابق
خصوصا من كانوا يف صفوف املعارضة ،ومزجتهم مبثقفني
إدريس البرصي ،عدة مثقفني،
ً
موالني ،إضافة إىل باحثني فرنسيني .وقد أنتجت هذه السلسلة ،مام يتعلق مبوضوع بحثنا،
الكتب الجامعية التالية:
;)Driss Basri et al, Edification d un Etat Moderne: le Maroc de Hassan II (1986
Driss Basri, Michel Rousset & Georges Vedel, Revision de La constitution
marocaine 1992: analyses et commentaires (1992); Driss Basri, Michel Rousset
& Georges Vedel, Trente années de vie constitutionnelle au Maroc (1993).
 99نخص بالذكر أطروحة املستشار املليك محمد معتصم" ،التطور التقليداين للقانون
الدستوري املغريب" ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون العام ،جامعة الحسن الثاين،
الدار البيضاء  .1988 -انظر:
Mustapha Sehimi, “La notion de constitution au Maroc: Thése d Etat en droit
public,” PhD. Dissertation, université Mohamed V, Rabat, 1984; Mohammed
Tozy, “champ et contre champ politico- religieux. Thése d Etat,” PhD.
Dissertation, L université Aix - Marseille III, Aix–en–provence, 1984.
 100يرجع املنوين ذلك إىل أن وحدة السلطة هي مفتاح النظام السيايس الدستوري
املغريب .انظر:
Abdelatif Menouni, “constitution et separation des pouvoirs,” in Basri,
Rousset & Vedel, Trente années, p. 180.
ميكن إيجاد معامل نظرية فصل السلطات منذ نهاية القرن السابع عرش عند جون لوك ،غري
أن هذه النظرية ارتبطت عضويًّا مبونتسكيو ومبؤلفه روح الرشائع الذي ظهر يف سنة ،1748
وتحديدًا يف الفصل العارش بعنوان "يف دستور إنكلرتا" .وسوف يتحول فصل السلطات إىل
رشط الدميقراطية إىل درجة أن إعالن حقوق اإلنسان يف عام  1789أكد يف نقطته السادسة
عرشة أن "أي مجتمع مل يتحدد فيه فصل السلطات ليس له دستور إطالقًا" .لذلك كان للمبدأ
وجود كبري يف التطور الدستوري الحديث ،عىل أن قراءة نقديّة ملنتسكيو تبني أنه نسب إليه
أكرث مام جاء فيه ،وأن األسطورة تتجاوز الحقيقة الواردة يف كتاب مونتسكيو ،انظر:
Duhamel & Mény, pp. 829- 830; Louis Althusser, Montesquieu la politique et
l’histoire (Paris: PUF, 1959), p. 120.
101 Michel Guibal, “La suprématie contitutionnelle au Maroc,” RJPIC,
no. 3 (juillet-Sep 1976), p. 886; Michel Guibal, “les sources modernes de la
constitution,” in Basri, Rousset & Vedel, Trente années, pp. 55 - 71.
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(الربملان) .عىل أن "خطاب  9مارس" سيقوم بهدم بعض أعمدة هذا
السياج ،بتأكيده ،يف املرتكز الثالث ،سم ّو الدستور ،وكذلك فصل
السلطات وتوازنها يف املرتكز الرابع(.((10

تسبب تأكيد "خطاب  9مارس" إمارة املؤمنني ،يف أن يكون مح ِّد ًدا
من مح ِّددات مجال اإلصالح؛ إذ به غدا املجال املليك يف دائرة
الالمفكر فيه ،وتبقى املؤسسات الدستورية (الحكومة والربملان
رص ًحا به لإلصالح من خالل املرتكزين الثالث
والقضاء) مجالً م ّ
والرابع .تب ّنى الخطاب املليك إسرتاتيجية الكتلة الدميقراطية ،من
خالل مذكراتها ،إلصالح الدستور يف تسعينيات القرن املايض(((10؛ إال
أنه أنهى عدم إمكان فصل السلطات ،وسمو الدستور ،والوساطة.
ِ
مقرتحات األحزاب
ستجعل متثالتُ املؤسسة امللكية ملجال اإلصالح،
تتفاعل مع العرض املليك من موقع رد الفعل ،من خالل موقفها
 102انظر" :نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه
الله الذي وجهه إىل األمة بتاريخ  9مارس  ،"2011موقع محكمة النقض باململكة املغربية،
شوهد يف  ،2016/8/25يف:
http://www.courdecassation.ma/ar/Intervention_Roi.aspx
 103مذكرة االتحاد االشرتايك وحزب االستقالل بتاريخ  9ترشين األ ّول /أكتوبر ،1991
ومذكرة حزب التقدم واالشرتاكية يف  ،1992ثم مذكرتا الكتلة الدميقراطية بتاريخ 19
حزيران /يونيو  ،1992و 23نيسان /إبريل  .1996أكد عبد الرحامن اليوسفي األمني العام
السابق لالتحاد االشرتايك بخصوص املذكرة األخرية أنه" :ال يوجد اقرتاح واحد من اقرتاحاتنا
يرمي إىل التقليص أو التعديل من اختصاصات جاللة امللك .كل ما نريده هو تقوية
املؤسسات املوجودة؛ أي الربملان والحكومة .إن سلطات جاللة امللك غري قابلة للمساس
بها" ،انظر :جريدة االتحاد االشرتايك .1996/6/7 ،وهذه اإلسرتاتيجية هي التي أنتجت تعديل
 .1992انظر بخصوصه:
Abdeltif Menouni, “lectures dans le projet de constitution révisée,” in Driss
Basri, Michel Rousset & Goerges Vedel, Révision de la constitution marocaine
1992: analyses et commentarie (Rabat: Imprimerie Royale, 1992).
واإلسرتاتيجية نفسها ستعتمد يف تعديل  .1996إن تعديالت التسعينيات مل تشمل النواة
الصلبة للنظام السيايس ،فعىل الرغم من أن الدستور ينص عىل اقتسام السلطة ملستوى
أساليب مامرستها وطرقها ،فإن سلطة الدولة ال ميكن تفويضها أو التنازل عنها ولو رغب
امللك يف ذلك؛ ألن الدين اإلسالمي مينعه من ًعا مطلقًا .انظر لالستزادة :أحمد بوجداد ،امللكية
والتناوب :مقاربة إلسرتاتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السيايس باملغرب (الدار
البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2000 ،ص .76
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من الفصل  ،19ومن متثالتها ملجال اإلصالح الذي ميكن التمييز من
داخله بني ثالث مجموعات(:((10
•املجموعة األوىل :دعت إىل اإلبقاء عىل الفصل  ،19لكن الوجه
يخص املؤسسة امللكية.
اآلخر لهذا املوقف؛ أنها مل تطرح أي مقرتح ّ
قبلت هذه املجموعة مبجال اإلصالح كام هو محدد يف الخطاب
كل من حزب االستقالل ،والحركة
املليك .وتضم هذه املجموعة ًّ
الشعبية التي استغربت من مطالب إلغاء الفصل ،ثم حزب
االتحاد الدستوري(.((10

•املجموعة الثانية :دعت إىل إعادة كتابة الفصل  ،19وتسعى هذه
الدعوة إلعادة تحديد موازين القوى بني امللك الدستوري وأمري
املؤمنني .وتضم هذه املجموعة مجموعتني :األوىل تسعى ،من
خالل إعادة كتابة الفصل ،لجعل مجال اإلصالح يشمل امللك ال
مجال أمري املؤمنني ،وتقرتح تحدي ًدا دقيقًا ملجال تطبيقه .يدخل،
يف هذه املجموعة ،االتحاد االشرتايك الذي دعا إىل قسمة الفصل
إىل جزأين؛ أحدهام يتعلق بامللك واآلخر بأمري املؤمنني ،كام يدخل
يف هذه املجموعة حزب العدالة والتنمية( ((10الذي أعاد كتابة
النص نفسه ،ولكن بوضع لقب "أمري املؤمنني" يف آخره .ويعني
هذا املقرتح إيالء امللك الدستوري األولولية عىل أمري املؤمنني
وتقليص مجاله.
كل من التجمع الوطني لألحرار الذي
•املجموعة الثانية :ض ّمت ًّ
إعادة كتابة الفصل يف مقرتحه ،بعباراته ذاتها ،وتراتبيتها عي ِنها.
ويرجح هذا التوجه فرضية كون اقرتاحه ،يف هذا السجل ،يدخل
يف إطار املزايدة السياسية .وميكن أن ندخل يف هذا اإلطار ،أيضً ا،
حزب األصالة واملعارصة الذي يقرتح تعديل الفصل ،من دون
تدقيق ،لتقوية الخيار الدميقراطي ،ويدعو إىل الحد من امتداداته،
بحذف قداسة امللك التي ينص عليها الفصل  23من دستور
.((10(1996
•املجموعة الثالثة :دعت إىل إلغاء الفصل  ،19وض ّمت هذه
املجموعة الحزب االشرتايك املوحد( ((10وحزب الطليعة( ((10اللذَين
 104اعتمدنا عىل عينة من مقرتحات األحزاب ،وهي االتحاد االشرتايك ،وحزب االستقالل،
والتقدم واالشرتاكية ،والحركة الشعبية ،واالشرتايك املوحد ،والتجمع الوطني لألحرار ،وحزب
الطليعة الدميقراطي االشرتايك ،والعدالة والتنمية ،واألصالة واملعارصة ،إضافة إىل موقف النهج
الدميقراطي ،وحركة العدل واإلحسان .انظر :مجلة عدالة ،العدد ( 10نيسان /أبريل ،)2011
ص .98 - 54
 105املرجع نفسه ،ص .70 - 58
 106املرجع نفسه ،ص .89 - 54
 107املرجع نفسه ،ص .92
 108مقرتحات الحزب االشرتايك املوحد تم نرشها يف اإلنرتنت والجرائد ،ومل تقدم إىل لجنة
املراجعة ،كام أن الحزب مل يشارك يف اآللية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن
مرشوع مراجعة الدستور ،انظر نص املذكرة يف :املرجع نفسه ،ص .73 - 72
 109املرجع نفسه ،ص .82 - 78

دراسات
الربيع العربي واإلصالح الدستوري بالمغرب :قراءة من منظور الفاعلين

َد َع َوا ،مع ذلك ،إىل الحفاظ عىل "إمرة املؤمنني"( .((11وميكن أن
حزب النهج الدميقراطي الذي عىل
نضيف إىل هذه املجموعة َ
الرغم من أنه مل يقدم اقرتا ًحا؛ فإنه أشار ،يف موقف أدىل به يف
فصل عىل
املجال العمومي ،إىل عدم تص ّوره أن يتضمن الدستور ً
شاكلة الفصل  ،((11(19وكذلك العدل واإلحسان الذي دعا إىل
دولة مدنية( .((11كام أن "حركة  20فرباير" طالبت يف مسرية 20
آذار /مارس بإلغاء الفصل  .((11(19جعلت هذه املجموعة مجال
اإلصالح يتجاوز ما هو مح َّدد يف "خطاب  9مارس"؛ بحيث يرسى
حتى عىل إمرة املؤمنني.
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الفصل  ،((11(41والفصل ((11(42؛ تناول األول مهمّت أمري املؤمنني،
وتناول الثاين امللك الدستوري.
تعكس متثالت األحزاب السياسية ،من خالل هذه املجموعات ،مواقع
هذه البنى ومتوقعاتها ،وقد تشكلت هذه التمثالت يف حقل سيايس
اخرتقته يف مرحلة املخاض التي مرت بها متثالت محا ِفظة ،سعت
لإلبقاء عىل جوهر النظام السيايس ،ومتثالتٌ إصالحية سعت للسلطة،
وثالث ٌة راديكالية سعت لنزع السلطة من املؤسسة امللكية .ستنعكس
هذه املواقف التي يجسدها املوقف من الفصل  19عىل متثالت هذه
األحزاب تجاه امللكية الربملانية.

 . 2الربيع العربي :تمثالت اإلصالح
الدستوري وأنماط الملكية البرلمانية
متحورت متثالت اإلصالح الدستوري يف سياق الربيع العريب حول منط
امللكية الربملانية( ،((11ويستدعي رص ُد هذه التمثالت تتبّ َعها من داخل

حزب النهج
ويعود تقارب َ ِ
حزب االشرتايك املو ّحد والطليعة ،مع َ
الدميقراطي والعدل واإلحسان ،إىل متوقعهام السيايس ،وإىل أن "حركة
 20فرباير" هي
موسع ،متفصل فيه حقل االحتجاج ،والحقالن
ٌ
تحالف َّ
تساكن ،داخل الحركة،
السياسيان الرسمي وغري الرسمي .ولذا ،فقد َ
املنطقان اإلصالحي والثوري .ومن هنا ،جرى اختالف بني معارضة
راديكالية – ولكن من داخل الحقل السيايس الرسمي  -ومعارضة من
رصح بها.
خارجِه ،ذات اقتناع جمهوري غري م ّ
تب ّنت لجنة اإلصالح ،من خالل مقرتح التعديل الدستوري( ،((11رأي
املجموعة الثانية؛ إذ قامت بتجزيء الفصل  19إىل فصلني ،هام:
منحرصا ،منذ صدور
 110أكد محمد الطوزي عضو لجنة مراجعة الدستور أن النقاش كان ً
أول دستور يف  ،1962يف وضعية املؤسسة امللكية يف مقابل املؤسسات الدستورية األخرى ،أما
شخص امللك فعليه إجامع تام .انظر:
Mohammed Tozy, “Le commandeur des croyants,” in Driss Basri et al,
L’Edifacation d’un Etat Moderne, Le Maroc de Hassan II (Paris: Albin Michel,
1986), p. 55.
" 111حــزب النهج الدميقراطي :ال لالستبداد املخزين والحكم الفردي ،نعم لدستور
دميقراطي" ،مجلة عدالة ،العدد ( 10نيسان /أبريل  ،)2011ص .96
" 112رسالة الدولة املدنية العرصية" ،مجلة عدالة ،العدد ( 10نيسان /أبريل ،)2011
ص .98
113 Tourabi & Zaki, p. 103.
 114تم اإلعالن عن املرشوع يف الخطاب املليك لـ  17حزيران /يونيو  .2011انظر نص
الخطاب يف :جريدة األحداث املغربية ،العدد  ،2011/6/19-18 ،4382ص .8

 115نص الفصل " :41امللك أمري املؤمنني وحامي حمى امللة والدين ،واملؤمتن عىل وحدة
املذهب السني املاليك للمملكة ،والضامن لحرية مامرسة الشؤون الدينية .يرأس امللك أمري
املؤمنني املجلس العلمي األعىل الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه .ويعترب املجلس
الجهة الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى بشأن املسائل املحالة إليه ،استنادًا إىل مبادئ وأحكام
الدين اإلسالمي الحنيف ومقاصده السمحة .تحدد اختصاصات املجلس وتأليفه وكيفيات
سريه بظهري .ميارس امللك الصالحيات الدينية املتعلقة بإمارة املؤمنني ،واملخولة له حرصيًّا
مبقتىض هذا الفصل ،بواسطة ظهائر" .انظر" :مرشوع الدستور" ،الجريدة الرسمية ،العدد
 5952مكرر 14 ،رجب  1432املوافق  17حزيران /يونيو .2011
 116ينص الفصل  42عىل أن" :امللك رئيس الدولة وممثلها األسمى ،ورمز وحدة األمة،
وضامن دوام الدولة واستمرارها ،والحكم األسمى بني مؤسساتها ،يسهر عىل احرتام الدستور،
وحسن سري املؤسسات الدستورية ،وعىل صيانة االختيار الدميقراطي ،وحقوق وحريات
املواطنني واملواطنات ،والجامعات ،وعىل احرتام التعهدات الدولية للمملكة .امللك هو ضامن
استقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها الحقة .ميارس امللك هذه املهام مبقتىض
ظهائر ،من خالل السلطات املخولة له رصاحة بنص الدستور .توقع الظهائر بالعطف من قبل
رئيس الحكومة ،ما عدا تلك املنصوص عليها يف الفصول  46و 53و 59و 61و 132و."174
انظر :املرجع نفسه.
 117يحيل مفهوم امللكية الربملانية عىل النظام الربملاين الذي يكون فيه استخالف رئيس
الدولة بالوراثة .وإذا كان الحديث عن هذا النظام باملفرد ،كام هو الحال يف املشهد السيايس
املغريب ،فله ،من الناحية العلمية والتاريخية ،عدة أمناط؛ فامللكية الربملانية كمفهوم ،والتي
تسمى أيضا بامللكية التمثيلية ،تضم امللكية ما قبل الربملانية وامللكية الربملانية الثنائية التي
يحافظ فيها امللك عىل سلطة التوجيه السيايس ،ويكون فيها الوزير األول مسؤولً أمامه وأمام
الربملان ،ثم امللكية الربملانية األحادية التي تكون فيها الحكومة مسؤولة أمام الربملان ،وال
يحتفظ فيها امللك بوظيفة سوى التحكيم ،انظر:
Philippe Lauvaux, “les monarchies: inventaire des types,” Revue Pouvoirs, no.
78 (septembre 1996), pp. 35 - 36.
وبخصوص امللكية انظر:
Les Monarchies, Revue Pouvoirs, no. 78 (septembre 1996), p. 208.
أما النظام الربملاين فهو منط من األنظمة السياسية الذي تكون فيه السلطة التنفيذية عىل
قسمني؛ أحدهام مسؤول سياس ًّيا (رئيس الوزراء) ،واآلخر غري مسؤول (رئيس الدولة) .ويتسم
هذا النظام بالتفاعل والتوازن بني السلطات؛ بحيث يكون للسلطة التنفيذية الحق يف حل
الربملان الذي يستطيع إسقاطها بسحب الثقة عنها .انظر:
Colliard Jean–CIaude, les régimes parlementaires contemporains (Paris:
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978).
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الدينامية التي خلقها الربيع العريب يف الحقل السيايس املغريب.
لهذا ،فستكون االنطالقة من "خطاب  9مارس" ،ومن ردود األحزاب
السياسية والحركات االجتامعية.
التمثل املليك لإلصالح.
َ
تجسد الركيزة الرابعة من "خطاب  9مارس"
وتؤكد هذه الركيزة توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها ،وقد
نص الخطاب املشار إليه يف تفاصيله عىل مجموعة من املقتضيات
ّ
تتعلق مبؤسستَ ِي الربملان والحكومة .أما الربملان  -والــذي هو
املؤسسة الدستورية األكرث استفادة من اإلصالح بحسب البعض(-((11
فقد نص عىل انبثاقه من انتخابات حرة ونزيهة ،يتبوأ فيها مجلس
النواب مكانة الصدارة ،مع توسيع مجال القانون ،وتخويله
اختصاصات جديدة ،كفيلة بنهوضه مبهامته التمثيلية والترشيعية
والرقابية( .((11أما مؤسسة الحكومة( ((12فقد نص الخطاب عىل أنها
ستكون منتخبة بانبثاقها من اإلرادة الشعبية ،وتحظى بثقة مجلس
النواب( .((12كام نص عىل تعيني الوزير األول من الحزب السيايس
الذي تصدر انتخابات مجلس النواب ،مع تقوية مكانته ،وسيكون
الوزير األ ّول
رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية ،فيتوىل املسؤولية
ً
الكاملة عىل الحكومة واإلدارة العمومية ،وقيادة الربنامج الحكومي
وتنفيذه .كام نص الخطاب عىل دسرتة مؤسسة مجلس الحكومة
وتحديد اختصاصاته( .((12ويُال َح ُظ أن روح هذه الركيزة  -من
حيث كونُها تتعلق بهوية املؤسسات وتوزيع السلطة  -هو امللكية
الربملانية؛ غري أن الخطاب مل يستعمل هذا املفهوم ،وذلك لتفادي
ظهوره كر ّدة فعل عن مطلب حزب االتحاد االشرتايك منذ ،((12( 1978
و"حركة  20فرباير" مع الربيع العريب( .((12ليعود امللك بعد ذلك
118 Najib Ba Mohammed, “Le parlement dans la constitution de 2011,” in
Ahmed Bouachik, Michel Degoffe & Charles Saint-Prot (dir.), La constitution
marocaine de 2011: lectures croisées, Revue REMALD, collection Themes
actuels, no. 77 (2012), p. 97.
" 119نص الخطاب املليك  9مارس ."2011
120 Mohammed Amine Benabdallah, “L’institution gouvernementale
dans la constitution marocaine de 2011,” Revue REMALD, no. 112 - 113
(septembre-décembre, 2013).
" 121نص الخطاب املليك  9مارس ."2011
 122املرجع نفسه.
 123يف مؤمتره الثالث الذي ُعقد يف  8و 9و 10كانون األول /ديسمرب .1978
 124أكدت جميع الوثائق التأسيسية لـ "حركة  20فرباير" مطلب امللكية الربملانية ،ومن
تلك الوثائق الوثيقة الثالثة للحركة ،واملسامة "األرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد
التغيري" ،فقد جاء فيها ]...[" :ونطالب بتعديل دستوري ،وجعل امللكية برملانية مثل امللكيات
الحديثة ،ونطالب بالدميقراطية التامة يف بالدنا" .كام نصت الوثيقة الرابعة التي تحمل اسم
"مطالب الشعب املغريب  -النقاط الـ  20املل ّحة" واملنشورة بتاريخ  6شباط /فرباير ،2011
عىل" :تغيري منط الحكم من ملكية دستورية إىل ملكية برملانية ،حيث كل السلطة والسيادة
للشعب" ،انظر :بن جبيل.
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يف "خطاب  17يونيو" ليستعمل مفهوم امللكية املواطنة .عىل أن
منطق "خطاب  9مارس" ومرشوع الدستور يسمحان بالقول إن
التمثل املليك لإلصالح يدخل يف إطار امللكية الربملانية الثنائية(.((12
وال بد لرصد التمثل املليك لإلصالح الدستوري من أن يؤخذ  -من
داخل حزمة التدابري املتخذة( ،((12يف إطار اإلسرتاتيجية امللكية،
الحتواء حركة  20فرباير ونزع فتيلها( -((12كامل دالالته املتمثلة
بكونه مور ًدا وسال ًحا يف يد السلطة ،وأدا ًة للقمع الرمزي لحركة
 20فرباير( .((12وقد ّ
زك هذا األم َر االستفتا ُء الدستوري بتاريخ 1
متوز /يوليو  2012الذي وافق عليه الشعب املغريب( .((12لقد مثّل
دعم ملرشوعية اإلصالح ،ثم للملكيّة ،باالرتكاز عىل
هذا االستفتاء ً
(((13
معادلة صوت الشعب ضد صوت الشارع  .ووجد هنا االستفتاء
 125وهو ما أكده "خطاب  17يونيو" الذي أعلن عن مرشوع الدستور الذي ينص عىل
تعيني امللك لرئيس الوزراء من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب .كام أن امللك
أصبح ملز ًما باستشارة رئيس الوزراء إلقالة الوزراء ،ويف املقابل ،أصبح بإمكان رئيس الوزراء
إقالتهم بعد طلب يقدمه للملك .أما مجلس الوزراء فيبقى امللك هو رئيسه ،عىل أن رئيس
الوزراء ميكنه أن يطلب من امللك عقد اجتامع املجلس ،كام ميكن للملك أن يفوض لألول
رئاسة املجلس الوزاري .أما االختصاصات فقد أصبح يقود وينسق العمل الحكومي ،ويرشف
عىل اإلدارة العمومية ،كام تم تخويله صالحية التعيني مبرسوم يف املناصب املدنية .كام ميكنه
أن يقرتح عىل امللك التعيني يف بعض الوظائف العمومية العليا ،كالوالة والعامل والسفراء
واملسؤولني عن االدارات العمومية األمنية الداخلية .كام يخول املرشوع رئيس الحكومة حل
مجلس النواب مقابل إمكان إسقاط الحكومة مبلتمس الرقابة .انظر" :مرشوع الدستور".
 126كولفرين ،ص  .90ففي بداية كانون الثاين /يناير قامت الدولة باتخاذ مجموعة من
اإلجراءات االستباقية الحتواء الغضب الشعبي؛ لتفادي عدوى الثورة التونسية .انظر:
Bennani-chraibi & Jeghllaly, p. 880.
ويف يوم  12من الشهر نفسه ،قامت باسترياد الحبوب ،ثم يف  15شباط /فرباير قامت بزيادة
اإلعانات املوجهة لدعم املواد الغذائية األساسية التي وصلت إىل  14000مليون يورو ،كام تم
توظيف العاطلني حاميل الشهادات .انظر:
Desrues, p. 387.
كام متت إعادة فتح الحوار االجتامعي مع النقابات الذي أسفر عن زيادة غري مسبوقة يف
أجور املوظفني ،انظر:
Fouad Abdelmoumni, “Le Maroc et le printemp arabe,” Revue Pouvoirs, no.
145 (2013), p. 130.
أما مؤسسات ًيا فقد تم تعيني أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي يف  21شباط /فرباير ،كام
تم تحويل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان .انظر:
Desrues, p. 387.
127 Ferrié & Dupret, p. 30.
128 Geisser, p. 24.
 129وصلت فيه نسبة املشاركة إىل  %73بحسب اإلحصاءات الرسمية ،أما نسبة املصوتني
بـ "نعم" فوصلت إىل  ،%98.5وكانت نسبة املصوتني بـ "ال"  .%50ومل تستقطب الحملة
االستفتائية التي جرت بني  21و 30حزيران /يونيو أكرث من ثالثة ماليني و 402ألف مشارك.
حصلت منها الفعاليات املنادية بالتصويت اإليجايب عىل ثالثة ماليني و 386ألف مشارك
بحوايل  4392نشاطًا .أما الهيئات املنادية باملقاطعة فنظمت  168نشاطًا استقطب  16ألف
مشارك .انظر" :قرار للمجلس الدستوري رقم  815.2011صادر يف  12من شعبان 14( 1432
يوليو  )2011املعلن عن نتائج االستفتاء يف شأن مرشوع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28
من رجب ( 1432فاتح يوليو  ،")2011الجريدة الرسمية ،عدد  5964مكرر 28 ،شعبان ،1432
املوافق  30متوز /يوليو .2011
130 Myriam Catusse, “au–dela de “l’opposition à sa majesté”: Mobilisations,
contestations et conflits politiques au Maroc,” Revue Pouvoirs, no. 145 (2013),
p. 10.

دراسات
الربيع العربي واإلصالح الدستوري بالمغرب :قراءة من منظور الفاعلين

الدستوري دالالته التقليدانية ،كتجديد البيعة ،ودعم الشعب للنظام
السيايس الذي زعزعته "حركة  20فرباير"( .((13ذاك أن األيديولوجيا
التقليدانية إمنا
تتجسد يف الدستور نفسه كتجديد للبيعة( .((13لقد
ّ
كانت خفية يف بداية مسلسل اإلصالح ،ألنها لو مل تكن كذلك لبدا
رجع ًّيا ،غري أنها عادت للظهور مع االستفتاء .وال تختزل هذه الداللة
استفتاء فاتح يوليوز؛ ألن من دالالته أنه عنف رمزي موجه ضد
"حركة  20فرباير".
أما متثالت األحزاب السياسية فقد اختلفت بحسب موقعها يف الحقل
السيايس ،ومتوقعها إزاء مطالب "حركة  20فرباير"( .((13عىل أن رصد
متثالت األحزاب حول امللكية الربملانية( ((13يستدعي التمييز بني االسم
من جهة ،وبني املقرتحات العملية من جهة أخرى:
•عىل املستوى األول (مستوى االسم) فالقاموس السيايس للملكية
الربملانية كثيف؛ ألنه خضع لإلسرتاتيجيات وللمصالح السياسية
لكل حزب .كام خضع للتموقع إزاء املطلب التقليدي لحزب
االتحاد االشرتايك الذي تب ّنته "حركة  20فرباير"( .((13دعا حزب
التقدم واالشرتاكية ،يف هذا اإلطار ،إىل مفهوم مغريب للملكية
الربملانية( ،((13ودعا العدالة والتنمية إىل ملكية دميقراطية
قامئة عىل إمارة املؤمنني(،((13
وحزب التجمع الوطني لألحرار
ُ
إىل ملكية دميقراطية اجتامعية وحداثية(،((13
وحزب األصالة
ُ
واملعارصة إىل ملكية دستورية وبرملانية(،((13
والحزب االشرتايك
ُ
املوحد وحزب الطليعة إىل ملكية برملانية(.((14
•أما املستوى الثاين ،ومن خالل قراءة مقرتحات اإلصالح الدستوري
لألحزاب ،فيمكن تصنيف تلك املقرتحات إىل ثالث مجموعات:

131 Madani, “constitutionnalisme sans démocratie,” p. 77.
132 Sehimi.
 133للمزيد عن الحركة ،انظر :الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 134بخصوص عيل كرميي ،فإن جوهر مذكرات أحزاب الكتلة الدميقراطية هو إقامة نظام
ملكية دستورية برملانية .انظر :املريني ،ص .23
 135وهو ما ذهب إليه مرشوع الدستور يف الفصل األول الذي نص عىل أن" :نظام
الحكم باملغرب نظام ملكية دستورية برملانية واجتامعية" .انظر" :مرشوع الدستور" .وقد أكد
الخطاب املليك الذي أعلن عن هذا املرشوع يف الدعامة الثانية عن" :تكريس الطابع الربملاين
للنظام السيايس املغريب" ،يف حني عاد يف معرض حديثه عن كون الدستور املقرتح ميثل تعاقدًا
جديدًا بني العرش والشعب عىل امللكية املواطنة يف املحور األول .انظر" :نص الخطاب املليك
 17يونيو ."2011
" 136مذكرة حزب التقدم واالشرتاكية" ،ص .65
" 137مذكرة حزب العدالة والتنمية" ،ص .86
" 138مذكرة حزب التجمع الوطني لألحرار" ،ص .73
" 139مذكرة حزب األصالة واملعارصة" ،ص .92
" 140مذكرة الحزب االشرتايك املوحد" ،ص 73؛ "مذكرة حزب الطليعة" ،ص .79
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كل من حزب االستقالل( ،((14واالتحاد
•املجموعة األوىل :تضم ً
(((14
(((14
الدستوري ،والحركة الشعبية  ،والتجمع الوطني لألحرار .
وقد جاءت مقرتحات هذه األحزاب أدىن من السقف الذي
وضعه الخطاب املليك .وتتميز مقرتحاتها بالطابع االنتقايئ؛ إذ
متزج بني امللكية ما قبل الربملانية ،والربملانية الثنائية.

كل من حزب االتحاد االش ـرايك(،((14
•املجموعة الثانية :تضم ًّ
(((14
(((14
وحزب العدالة والتنمية  ،وحزب األصالة واملعارصة ،
وحزب التقدم واالشرتاكية( .((14وميكن تصنيف هذه املجموعة،
عىل الرغم من االختالفات الجزئية ،ضمن إطــار امللكية
الربملانية الثنائية.
حزب الطليعة( ،((14واالشرتايك املوحد(.((14
•املجموعة الثالثة :تضم َ َ
وينسجم مطلب هذه املجموعة ومقرتحاتها مع امللكية الربملانية.
عىل أن هذا االنسجام ليس نتاج صفاء فكري وأيديولوجي ،بل
خضع لحسابات سياسية ،ناتجة من متوقع الحزبني يف املعارضة
الراديكالية .وميكن تصنيف هذه املجموعة  -مع إضافة "حركة
 20فرباير" إليها  -ضمن بعض املك ّونات التي دعت إىل ملكية
برملانية ،أي ملكية يسود فيها امللك وال يحكم( .((15أما املكونات
األخرى ،وال سيّام جامعة العدل واإلحسان والنهج الدميقراطي،
فقد رفضت شعار امللكية الربملانية ،ورفعت بدلً منه شعار
الدستور الدميقراطي ،تعب ًريا عن اقتناعاتها الجمهورية .وعىل
الرغم من أنه مل يكن أحد يرى أن املغرب مير مبرحلة ثورية ميكن

" 141مذكرة حزب االستقالل" ،ص .62 - 58
" 142مذكرة الحركة الشعبية" ،ص .70 - 68
" 143مذكرة التجمع الوطني لألحرار".76 - 74 ،
" 144مذكرة حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية" ،ص .57 - 54
" 145مذكرة حزب العدالة والتنمية" ،ص .89 - 84
" 146مذكرة حزب األصالة واملعارصة" ،ص .94 - 90
" 147مذكرة حزب التقدم واالشرتاكية" ،ص .67 – 64
" 148مذكرة حزب الطليعة" ،ص .82 – 78
" 149مذكرة الحزب االشرتايك املوحد" ،ص .73 – 72
 150ورد يف الوثيقة الثالثة للحركة املسامة "األرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد
التغيري"" :جعل امللكية برملانية مثل امللكيات الحديثة ،ونطالب بالدميقراطية التامة يف
بالدنا" .كام نصت الوثيقة الرابعة التي تحمل سم "مطالب الشعب املغريب  -النقاط الـ 20
امللحة" واملنشورة بتاريخ  6شباط /فرباير " :2011تغيري منط الحكم من ملكية دستورية إىل
ملكية برملانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب" .وقد ورد يف الوثيقة األخرية ما يؤكد أن
نص
التمثالت الدستورية لـ "حركة  20فرباير" تدخل يف إطار امللكية الربملانية األحادية؛ إذ ّ
املطلب الرابع عىل" :دستور ينص عىل انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطالقًا من
أغلبية برملانية مسؤولة أمام الربملان لرئيس الوزراء ،حكومة تدبري الشأن السيايس العام،
وميكن إقالتها بشكل جامعي ،مع احتفاظ امللكية برمزيتها التاريخية ،مع إلغاء توصيفها
بإمارة املؤمنني وسحب القداسة عنها ونزع كل سلطة سياسية منها" .انظر :بن جبيل.

العدد 22

56
أن تطيح بامللكية؛ فإن هذه الفصائل رفضت االنضامم إىل شعار
امللكية الربملانية؛ ألنها ع ّدت ذلك تنازلً م ّجانيًّا للملكية(.((15

خاتمة
أث ّر الربيع العريب يف متثالت اإلصالح الدستوري يف املغرب .وقد
خضعت هذه التمثالت ملوازين قوى الفواعل السياسية واالجتامعية
الجديدة ،تحت ضغط الشارع املغريب .وقد تجىل هذا التأثري يف
منهجية اإلصالح ومضمونه ،كام أن هذه التمثالت كانت مرتبطة
بإسرتاتيجية فريق إلضفاء املرشوعية عىل اإلصالح الدستوري ونزع
املرشوعية عنه عند فريق آخر.
يعود هذا التأثري إىل تحول بنية اإلمكانات السياسية ،ث ّم إىل سجالت
عمل الفاعلني ،واملوارد املع ِّبئة من طرفهم .لقد منح اإلصالح الدستوري
الذي عرفه املغرب يف سنة  2011البال َد دستو ًرا جدي ًدا ،تتضارب اآلراء
يف شأنه بني األيديولوجيا الدستورية املرش ِعنة( ،((15واأليديولوجيا
الدستورية املضا ّدة( ((15التي ال تراه إال استمرا ًرا للدساتري السابقة
للمملكة( ،((15يف حني تراه األوىل دستو ًرا يؤسس ملكية برملانية ثنائية
.((15(réinventé
إن ما هو مرج ٌّو اليوم ،كيفام كان االختالف يف تقييم الدستور ،هو
فعل يف قواعد اللعبة السياسية ومامرسة الحكم يف النظام
أن يؤثر ً
السيايس املغريب.
151 Abdelmoumni, p. 136.
 152من األعامل الجامعية التي تدخل يف هذا السجل:
Ahmed Michel Degoffe & Charles Saint-Prot (dir.), La constitution marocaine
de 2011: lectures croisées, Revue REMALD, collection Themes actuels, no.
77 (2012); La constitution marocaine de 2011: Analyses et commentaires,
Ouvrage collectif sous la direction du Centre d’études internationales (Paris:
L.G.D.J Lextenso éditions, 2012); Charles Saint-Prot et Fréderic Rouvillois
(dir.), L’Exception Marocaine (Paris: Ellipses, 2013).
 153من األعامل التي تدخل يف هذا اإلطار:
Mohamed Madani, “le systéme politique et la problematique de la reforme
constitutionnelle au maroc,” Revue Marocaine des Sciences Politiques et
Sociales, no. 3 (juin 2012); Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq & Mohamed
Madani (coord.), La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la
pratique: Acte du colloque organisé les 18 et 19 avril 2013, deuxieme édition
(Casablanca: Edition La Croisée des Chemins, 2015).
”154 Omar Bendourou, “La consécration de la monarchie gouvernante,
L’Année du Maghreb, vol. VIII (2012), pp. 391 - 404.
155 David Mellouni, “La constitution marocaine de 2011: une mutation
des ordres politiques et juridiques marocains,” Revue Pouvoirs, no. 145
(2013), p. 11.
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