141

ياسين اليحياوي | Yassine Yahyaoui

*

هل أخفق دستور  2011في تحقيق تحول ديمقراطي في المغرب؟

قراءة في كتاب"تجربة اإلصالح الدستوري في المغرب"

Has the 2011 Constitution Stalled the Democratic Transition of
"Morocco? Critique of "Moroccan Experience of Constitutional Reform

عنوان الكتاب :تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب.
املؤلف :مجموعة باحثني.
املحرر :سعد الدين العثامين.
سنة النرش.2015 :
النارش :منتدى العالقات العربية والدولية ،الدوحة.
عدد الصفحات 223 :صفحة.
*

باحث مختص يف تاريخ األديان ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،فاس.
Researcher Specialized in History of Religions, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco.

*

141

142
تكتيس مساءلة التجربة السياسية باملغرب ،بعد اإلصالح الدستوري
الذي تال الحراك املغريب عام  ،2011أهمي ًة خاصةً ،وال سيام بعد انتهاء
مرحلة حكومة عبد اإلله بنكريان ،بوصفها أول تجربة يف ظل الدستور
الجديد ،وهو أم ٌر يسمح بتقديم حصيلة العمل السيايس مل ُختلف
الفاعلني ،وعالقته بنص الدستور الجديد وروحه .وداخل هذا السياق،
تكمن أهمية كتاب تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب الذي صدر
يف نهاية سنة  ،2015أي قبل سنة من إسدال الستارة عىل أول حكومة
مغربية أعقبت حراك " 20فرباير" الذي يُقدم قراء ًة للدستور ،تسمح
بفهم امل ُستجدات الحديثة التي رافقت تشكّل الحكومة الثانية بعد
اقرتاع ترشين األول /أكتوبر .2016
لهذا الكتاب الجامعي ،إذن ،أهمية أكيدة اليوم؛ وال سيام بالنظر
إىل أ ّن من أرشف عليه وق ّدم له سعد الدين العثامين ،رئيس الوزراء
املغريب الذي جرى تنصيبه يف نيسان /أبريل  ،(((2017بعد إعفاء خلفه
عبد اإلله بنكريان يف عقب أشهر من حال ٍة لـ "االنسداد السيايس"،
تلَت تص ّدر حزب العدالة والتنمية لالنتخابات الترشيعية يف ترشين
األول /أكتوبر  2016يف مجال الفقه الدستوري والقانوين؛ ذلك أنّه من
النادر أن نجد يف البالد العربية قاد ًة يجمعون بني املامرسة السياسية
الفعلية ومتلّك خلفية فكرية أو علمية قوية .وإىل جانب العثامين،
يُشارك يف هذا الكتاب ستة باحثني يف الفقه الدستوري والعلوم
السياسية؛ إضاف ًة إىل تذييله بالخطاب املليك يف  9آذار /مارس 2011
الذي أُعلن فيه االستفتاء حول اإلصالح الدستوري ،ث ّم النص الكامل
للدستور الجديد للمملكة املغربية.

من ملكية رئاسية إلى ملكية برلمانية
إ َّن أول ما يتبادر إىل الذهن بصدد موضوع الكتاب هو التساؤل
عن التغيري الذي جاءت بها وثيقة الدستور يف ما يخص العالقة بني
امللك ورئيس الحكومة ،وهو ما تط َّرق إليه عبد العايل حامي الدين
يف أول فصول الكتاب .فبعد ُمقدمة عرض فيها دواعي خروج "حركة
 20فرباير" االحتجاجية ،أكد حامي الدين أ ّن الذين رفعوا شعار
امللكية الربملانية كانوا يُريدون الحفاظ عىل هيبة املؤسسة امللكية
جل ما ق ّدمه يف الفصل
عىل نح ٍو حقيقي .وس ُيؤثث هذا الخطاب ّ
من دون إقناع كبري .فهو يرى أ َّن "تضخم مظاهر الفساد يف الحياة
العامة ،وخاصة منه الفساد الذي يتحصن باملؤسسة امللكية التي يُك ّن
لها املغاربة كل االحرتام والتقدير ،هو الذي دفع بالشباب إىل رفع
 1تجدر اإلشــارة إىل أ ّن سعد الدين العثامين شغل منصب وزير الشؤون الخارجية
والتعاون يف حكومة عبد اإلله بنكريان األوىل ( ،)2013-2012كام أنه شغل منصب األمني
العا ّم لحزب العدالة والتنمية يف املدة 2008-2004؛ أي يف مرحل ٍة سياسية دقيقة جدًّا،
تحل حزب العدالة والتنمية ،عىل إثر الهجامت اإلرهابية
كادت السلطات املغربية خاللها ّ
يف  16أيار /مايو .2003

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

شعار امللكية الربملانية"((( ،كام يتب َّنى املوقف نفسه عند الحديث عن
حزب األصالة واملعارصة الذي أنشأه امل ُستشار املليك فؤاد عايل الهمة.
وال يختلف هذا الخطاب عن خطاب حزب العدالة والتنمية الذي
ينتمي إليه حامي الدين ،ويشغل فيه منصب عضو األمانة العامة.
فالفساد ال يرتبط باملؤسسة امللكية التي يرأسها امللك ،ولكنه يرتبط
بالوثيقة الدستورية القدمية التي جعلت من نظام الحكم يف املغرب
ملكي ًة تنفيذي ًة تتمركز فيها جميع السلط بيد امللك ،وهو ما يسمح
بوجود وسائط متارس سلطات حقيقي ًة باسم امللك خارج املؤسسات،
من دون أن تخضع للمراقبة وامل ُحاسبة.

داخل هذا السياق ،يذهب حامي الدين إىل أ ّن حراك  20فرباير
كان مبنزلة امل ُحفر لدخول املغرب ألول مرة يف تاريخه امل ُعارص يف
إصال ٍح دستوري حقيقي(((؛ إذ جرت دسرتة مجلس الحكومة مبا
يعنيه ذلك من تقوية دورها ،وتعزيز مكانتها يف البناء الدستوري.
ويف املقابل ،تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام الربملان ،انسجا ًما
مع قاعدة الربط بني تعيني رئيس الحكومة ونتائج االنتخابات
الترشيعية ملجلس النواب ،ومع تقوية سلطة رئيس الحكومة عىل
رئيسا للسلطة التنفيذية ،ما يضع ح ًدا لالزدواجية
الوزراء بصفته ً
بني سلطة الدولة وسلطة الحكومة .وهكذا أصبح رئيس الحكومة،
بحسب النص الدستوري ،صاحب سلطة تنفيذية ،يتوىل مبوجبها
املسؤولية الكاملة عن الحكومة وعن اإلدارة العمومية .ويؤكد
حامي الدين أ ّن مكانة رئيس الحكومة ،كام جاءت يف دستور ،2011
تجعل منه الرئيس الفعيل للسلطة التنفيذية ،لكنه ال يغفل عن
ربط هذا التقدم يف النص الدستوري مبدى حرص رئيس الحكومة
عىل مامرسة مهامته الكاملة ،كام هو منصوص عليها دستوريًا(((.
فهل تحمل هذه العبارة انتقا ًدا لسياسية بنكريان يف عالقته بامللك،
 2عبد العايل حامي الدين" ،السياق السيايس لدستور  :2011من ملكية رئاسية إىل ملكية
ذات طبيعة برملانية" ،يف :مجموعة باحثني ،تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب (الدوحة:
منتدى العالقات العربية والدولية ،)2015 ،ص .15
 3املرجع نفسه ،ص .20
 4املرجع نفسه ،ص .24
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خصوصا بعد أن منحه الدستور ألول مرة يف تاريخ املغرب العديد
ً
من الصالحيات التي تسمح بقطع شوط كبري يف مسار التحول
الدميقراطي؟ مهام يكن الجواب ،فإ ّن ما خلص إليه حامي الدين
هو أ ّن حراك  20فرباير وما واكبه من تعديالت دستورية قد
نقل املغرب من ملكية رئاسية تنفيذية إىل ملكية شبه برملانية،
وسيكون عىل عاتق النخب السياسية أن تؤمن باإلصالح يف إطار
النظام السيايس القائم ،من أجل ترسيخ قواعد امللكية الربملانية.

دستور  2011وإعادة إنتاج تبعية رئيس
الحكومة للملك
يتناول أحمد بوز اإلشكالية ذاتها للعالقة بني امللك ورئيس
الحكومة ،لكنه ٌ
تناول من زاوية ُمختلفة .فقد أَوىل ال ُجزء األكرب منه
للحديث عن أوجه الضعف يف منصب رئيس الحكومة ،يف ضوء
اإلصالح الدستوري .وقد استفتح ،يف البداية ،بعرض عالقة امللك
بالوزير األول يف الدساتري السابقة ،ليخلص إىل خمس ُمحددات
ت ُشري كلّها إىل ضعف الوزير األول ،بد ًءا بعدم ربط تعيينه بصناديق
االقرتاع ،وضعف سلطته عىل الوزراء ،وازدواجية الحكومة الرسمية
والحكومة الفعلية املشكّلة من امللك و ُمستشاريه ،وشكلية الربنامج
الحكومي الذي يتحكم يف خطوطه العامة املجلس الوزاري الذي
أي دور للوزير األول يف املجلس
يرتأسه امللك ،ث ّم – أخ ًريا  -غياب ّ
الوزاري .فهل أ ّدى التعديل الدستوري لسنة  2011إىل تجاوز هذا
الواقع؟ يبدو من امل ُناسب أن نعرض جواب أحمد بوز لننتقل،
بعد ذلك ،إىل التفصيل الذي ق ّدمه .فهو يؤكد أ ّن تجربة اإلصالح
الدستوري مل تؤسس تحولً جوهريًا يف طبيعة العالقة الناظمة بني
رئيس الحكومة ورئيس الدولة ،إذ بقي امللك يحظى بصالحيات
واضحة ،تسمح له بأن يتحكم يف عمل الحكومة ،ويف السلطة
رصف كرئيسها الفعيل أيضً ا(((.
التنفيذية ،بل الت ُّ
يتحدد ضعف الحكومة ،بحسب القراءة للنص الدستوري التي قدمها
بوز ،يف عدد من النقاط .فالنقطة األوىل تتمثّل يف تحكّم امللك يف
حق االقرتاح
تعيني الوزراء وإعفائهم ،مع إعطاء رئيس الحكومة ّ
يظل غري ُملزمٍ بالنسبة إىل امللك ،إضاف ًة إىل
فحسب ،وهو أم ٌر ّ
أولوية تنصيب الحكومة من امللك ،قبل أن مينحها الربملان الثقة،
ينص يف الفصل  88عىل أ ّن الحكومة
عىل الرغم من أ ّن الدستور ّ
منصب ًة بعد حصولها عىل ثقة مجلس النواب .ويرى بوز أ ّن
تُع ّد ّ
هذا اللّبس يُك ّرس فكرة أحادية التنصيب من امللك .وهي ُمامرسة
 5أحمد بوز" ،امللك ورئيس الحكومة :حدود التغيري يف الدستور الجديد" ،يف :مجموعة
باحثني ،تجربة اإلصالح ،ص .49
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رافقت تنصيب حكومة بنكريان ،كام هو الشأن ،أيضً ا ،بالنسبة إىل
حكومة سعد الدين العثامين(((.
أ ّما النقطة الثانية ،فتربز يف عمومية الصالحيات امللكية واستمرار
خصوصا الصالحيات التي يصفها الدستور بأنها
قابليتها للتأويل،
ً
"إسرتاتيجية" ،من دون تحديد دقيق لهذا املعنى ،وهو ما يجعلها
قابل للتأويل ،بحسب مصلحة املؤسسة امللكية .ويُقابل
أم ًرا ً
عمومية الصالحيات التي منحها الدستور للملك تجريد الحكومة
من صالحيات حيوية ،وهي النقطة الثالثة التي تط ّرق إليها بوز،
والتي حددها يف عدم قدرة رئيس الحكومة عىل التعيني يف املناصب
العليا ،وعدم قدرته عىل التحكم يف عمل األجهزة األمنية أيضً ا.
وأ ّما النقطة الرابعة ،فتتجىل يف توقف صالحيات الحكومة عىل
إرادة امللك ،ويتحدد ذلك وفق بوز يف تبعية املجلس الحكومي
(يرأسه رئيس الحكومة) للمجلس الوزاري (يرأسه امللك) .فعىل
الرغم من التعديل الدستوري الجديد ،استمرت وظيفة املجلس
الوزاري مع ًربا رضوريًا ألهم النصوص والقضايا التي تعرض عىل
الحكومة ،ما يجعل هذا املجلس هو الجهاز الحقيقي لصنع
السياسات العاملة للدولة .أ ّما النقطة الخامسة ،فهي حصيلة
النقاط السالفة .عىل الرغم من التعديل الدستوري ،استمرت
االزدواجية بني الربنامج الحكومي والربنامج املليك ،بل إ ّن الحكومة
ال تتوىل يف الواقع ،يف كثري من القضايا اإلسرتاتيجية والسياسات
العامة ،سوى تنفيذ ما يصدر عن املجلس الوزاري.
إ ّن ما خلص إليه بوز يف دراسته للعالقة بني امللك ورئيس الحكومة
يف ظل الدستور الجديد هو فشل الرهان املعقود عىل مبادرة
مؤسس ًة لنظام سيايس يُصبح فيه
اإلصالح الدستوري يف أن تكون ِّ
للمغرب ،أ ّول مرة ،رئيس حكومة يضطلع بدور القيادة.

البرلمان والحكومة في ظل الدستور
الجديد
بالنسبة إىل مستجدات دستور 2011؛ بشأن الربملان وعالقته بالحكومة،
جرى تخصيص الفصل الثالث الذي حاول فيه عبد الرحيم املصلوحي،
رئيس الجمعية املغربية للعلوم السياسية ،مقاربة وضع الربملان يف
 6جرى تنصيب حكومة سعد الدين العثامين من ِقبل امللك يف  5نيسان /أبريل ،2017
يف حني كان تصديق الربملان للربنامج الحكومي يف  26نيسان /أبريل  2017ومنحه الثقة
للحكومة ،وهو ما يطرح التساؤل عن مدى دستورية اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل
يعي أعضاء الحكومة الجديدة" ،البوابة الوطنية ،اململكة
هذه الفرتة .انظر" :جاللة امللك ّ
املغربية ،2017/4/5 ،شوهد يف ،2017/5/16 :يفhttp://bit.ly/2svDW3I :؛
وانظر" :مجلس النواب يُصادق عىل الربنامج الحكومي" ،مجلس النواب ،اململكة املغربية،
 ،2017/4/28شوهد يف ،2017/05/16 :يفhttp://bit.ly/2sIYMMt :
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واختصاصا ،مع اإلشارة إىل األنظمة
النظام السيايس املغريب تأليفًا
ً
الداخلية لكل من مجلس امل ُستشارين ومجلس النواب .وقد هدف
من خالل هذه املقاربة إىل رصد الصالحيات التي أعطاها الدستور
للربملان ،وتحدي ًدا إدراج مفهوم املراقبة الربملانية ،وحدودها ،وتطورها،
ومدى ُمساهمتها يف تقليص هيمنة الحكومة ،واستئثارها بتدبري
الشأن العا ّم((( .ويبدو من التناقض الدستوري ،يف ما يخص العالقة
بني الربملان واملجلسني الوزاري والحكومي ،أ ّن الربملان يُراقب األداء
الحكومي يف السياسات العامة التي يُوافق عليها ،بل يفرضها املجلس
الوزاري أيضً ا؛ وهو اختالل يف النظرية والتطبيق مل ينتبه له املصلوحي
أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس ،بالنظر إىل أ ّن ما
ُيليه املجلس الوزاري عىل الحكومة هو أم ٌر فوق الدستوري ،لكنه
يُصبح ُدستوريًا بعد أن توافق الحكومة عىل تنفيذه .كام يُشري واقع
التجربة السياسية ،يف أول حكومة بعد دستور  ،2011إىل أ ّن الربملان
مل يسبق له أن استخدم الصالحيات امل ُخولة له من الدستور من أجل
خصوصا يف ما يتعلق
مراقبة إمالءات املجلس الوزاري عىل الحكومة،
ً
بالسياسة اإلسرتاتيجية التي يُحددها رئيس الدولة ،وليس رئيس
الحكومة .ولعل أبرز مثا ٍل ّ
ملف الصحراء .وقد كان
دال عىل ذلك هو ّ
هذا االستطراد ،من أجل بيان ثغرة جوهرية يف ما ق ّدمه املصلوحي
حول عالقة الربملان بالحكومة بعد دستور  .2011يف حني تتجىل أبرز
إضافة يف جعل الربملان املمثل األسمى للدولة ،بعد أن كانت هذه
الصفة خاصة بامللك يف الدساتري السابقة .ث ّم ينتقل املصلوحي إىل
مجلس النواب وامل ُستشارين ،والصالحيات التي ُمنحت
عرض هيكلة
َ
لهام ،إضاف ًة إىل تط ّرقه إىل الحديث عن الفرق واملجموعات السياسية
داخل الربملان وما يتشكّل منها من لجان برملانية.
جدير باإلشارة أ ّن دستور  2011حـ ّدد آليات اشتغال الربملان
واختصاصاته عىل نح ٍو متقدم ج ًّدا عىل ما كان معمولً به يف الدساتري
السابقة .وقد أبرزها املصلوحي يف ُمحددين ،يتعلق أولهام بالترشيع،
نص الفصل  70من
وثانيهام باملُراقبة .أ ّما بالنسبة إىل الترشيع ،فقد ّ
الدستور عىل أ ّن الربملان ُيارس السلطة الترشيعية ،إذ هو الجهة
امل ُختصة بإنتاج القوانني ووضعها .وأ ّما املراقبة ،فهي تتجىل يف
األدوات واألساليب التي منحها الدستور للربملان ،من خالل جلسات
تقص الحقائق ،وسلطة املراقبة
األسئلة امل ُوجهة إىل الحكومة ،ولجان ّ
الربملانية للقانون املايل ،إضاف ًة إىل مساعدة املؤسسات االستشارية
هم
للربملان يف تقييم السياسات العامة .كام خصص الدستور حي ًزا ُم ً
للحديث عن املعارض الربملانية ،بوصفها مبادئ عام ًة يقوم عليها
مجلس النواب واملستشارين،
الربملان املغريب ،و ُمكونًا أساس ًيا يف
َ
تُشارك يف وظيفتَي الترشيع واملراقبة.
 7عبد الرحيم املصلوحي" ،الربملان املغريب يف ظل دستور  29يوليو  :2011دراسة يف
التأليف والوظائف" ،يف :مجموعة باحثني ،تجربة اإلصالح ،ص .52
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القضاء الدستوري المغربي
ودستور 2011
يف الفصل الرابع ،ق ّدم رشيد املدور ،الباحث املتخصص يف القضاء
الدستوري ،دراسـ ًة حول امل ُستج َّدات التي أىت بها دستور 2011
املتعلِّقة باملحكمة الدستورية ،ومبدى قدرتها عىل تطوير القضاء
خصوصا أ ّن اإلصالح الدستوري قد عرف تطو ًرا
الدستوري املغريب،
ً
هم ،شمل الجمع بني الرقابة السياسية الوقائية الق ْبلية ،والرقابة
ُم ً
فضل عن مستوى اتساع مجاله ونطاقه ،بعد أن
القضائية البعديةً ،
أصبح مؤسس ًة مستقلةً.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن التاريخ الذي صدر فيه هذا الكتاب ،مل يكن قد
خصوصا يف ما يتعلق
جرى قبله إنزال النص الدستوري ح ّيز التنفيذ،
ً
باملحكمة الدستورية ،وسينتظر األمر حتى مطلع سنة  ،2017ليجري
تعيني أعضاء املحكمة الدستورية من ل ُدن امللك((( .ومع ذلك ،يبقى
األمر عىل نح ِو َما أشار إليه املدور((( .فالصورة الكاملة للتطور الذي
سيشهد القضاء الدستوري لن تتجىل إال بعد زمن طويل من مامرسة
املحكمة الدستورية ملجمل تلك الصالحيات ،من خالل ما ستخلفه
من اجتهادات وقرارات.
أ ّما بخصوص أه ّم التطورات التي جاء بها النص الدستوري ،فقد
أجملها املدور يف عدد من امل ُستويات ،بد ًءا بالبنية املؤسسية؛ إذ
انتقل القضاء الدستوري من مجلس دستوري إىل محكمة دستورية،
مع تأكيد استقاللية املحكمة الدستورية عن التنظيم القضايئ العادي،
كام أ ّن تشكيل املحكمة الدستورية تراوح بني التعيني املليك والتعيني
باالنتخاب .وقد جرى توسيع مجال الرقابة الدستورية؛ من ذلك السهر
عىل الرقابة القبْلية لألنظمة الداخلية للمجالس الربملانية ،ومختلف
املجالس أيضً ا ،من قبيل املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي،
نص الدستور عىل أ ّن
وكذلك املجلس األعىل للسلطة القضائية .فقد ّ
القوانني التنظيمية ،قبل إصدار األمر بتنفيذها ،ت ُحال عىل املحكمة
لتبت يف مطابقتها للدستور ،كام شملت املراقبة االلتزامات
الدستورية ّ
الدولية ،وذلك قبل تصديقها من املجلس الوزاري أو الحكومي،
لتبت يف مطابقتها ألحكام الدستور .ومل يقترص هذا االختصاص عىل
ّ
املراقبة القبْلية؛ ذلك أ ّن للمحكمة الدستورية صالحيات للدفع بعدم
دستورية القوانني امل ُثارة أثناء النظر يف قضية رائجة أمام املحاكم.
وتندرج كذلك ضمن صالحيات القضاء الدستوري امل ُخولة له بنص
البت يف صحة انتخاب أعضاء الربملان ،وعمليات مراجعة
الدستورّ ،
مجلس الربملان.
الدستور ،وتطبيق القانون الربملاين عىل أعضاء
َ
" 8جاللة امللك يستقبل رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية ويعينهم يف مهامهم الجديدة"،
البوابة الوطنية ،2017/4/4 ،شوهد يف ،2017/05/16 :يفhttp://bit.ly/2qYafq8 :
 9رشيد املدور" ،مستجدات القضاء الدستوري املغريب يف نطاق دستور  ،"2011يف:
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مراجعات وعروض كتب
هل أخفق دستور  2011في تحقيق تحول ديمقراطي في المغرب؟

اإلصالح الدستوري وعالقته بالسياسة
الخارجية
ظل دستور  ،2011مل يُق ّدم
يخص السياسة الخارجية للبالد يف ّ
يف ما ّ
محمد السنويس ،الباحث امل ُتخصص يف سوسيولوجيا السلطة السياسية
أي جديد من جهة عالقة اإلصالح الدستوري بالسياسة
واالقتصاديةّ ،
الخارجية املغربية الجديدة .فقد عرض السنويس ُمجمل عالقات
املغرب اإلقليمية والدولية ،وحاول – من دون أدلة ُمقنعة  -إبراز
تأث ّر السياسية الخارجية بحراك  20فرباير ،وربطها بدستور .2011
كان من الرضوري أن تُركز مناقشة اإلصالحات التي جاء بها الدستور
أساسا ،عىل نطاق الصالحيات التي مينحها النص
يف هذا الجانبً ،
الدستوري ،عىل نح ٍو يجعل السياسة الخارجية للمغرب تخضع
إلرادة الحكومة امل ُنتخبة والربملان امل ُمثل األسمى للدولة .يف حني أ ّن
ما ق ّدمه السنويس ،ال يعدو أن يكون تأكي ًدا مفاده أ ّن الفاعل الوحيد
والحقيقي ،يف ما يتعلق بالسياسية الخارجية املغربية ،هو املؤسسة
امللكية؛ وال يرتبط ذلك بنص دستوري ،بقدر ما يرتبط بالقضايا
اإلسرتاتيجية التي تبقى مقصور ًة عىل املجلس الوزاري.

الموت البطيء للفكرة البرلمانية
تناول حسن طارق ،أستاذ العلوم السياسية ،إشكالية الدستور بني
عب عنه بـ "املوت البطيء
مستويَي املامرسة والتأويل ،وهو ما ّ
للفكرة الربملانية"( ،((1راص ًدا إياها منذ حضور فكرة امللكية الربملانية
يف الحوار العمومي حول املراجعة الدستورية ،إىل أن تب َّوأت مكان ًة
متواضع ًة مع نص دستور  .2011وتكمن أهمية هذه الدراسة يف
الكيفية التي بلور بها طارق مقاربته عن موت الفكرة الربملانية،
بد ًءا بفشل الحراك املجتمعي يف دسرتة امللكية الربملانية ،ث ّم فشل
الخطاب السيايس يف تقديم قراءة تحافظ عىل املكتسبات القليلة
لفكرة امللكية الربملانية.
إ ّن حضور امللكية الربملانية يف دستور  2011داخل النص ،ال يعني
البتة حضورها يف الواقع؛ إذ ظلت املامرسة التي وطنتها الحكومة
األوىل بعد اإلصالح الدستوري تكشف باستمرار عن املعامل الرئاسية
للنظام الدستوري ،سواء تعلق األمر باستمرارية سم ّو املؤسسة امللكية
يف العالقة بباقي السلط واملؤسسات ،أو بإقرار اإلرشاف املليك عىل
السلطة التنفيذية ،وبتعزيز الصالحيات امللكية يف السلطة التأسيسية
الفرعية للربملان .ولنئ كان الدستور ينص عىل أ ّن الحكومة ذات
سلطة تنفيذية ،وصالحيات ذاتية و ُمستقلة ،وأ ّن لرئيس الحكومة
 10حسن طارق" ،بني الدستور واملامرسة والتأويل :يف املوت البطيء للفكرة الربملانية" ،يف:
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صالحية االختيار والتشكيل لوزراء حكومته ،فإنّه ميكن مالحظة أ ّن
املامرسة السياسية تأيت عىل النقيض من ذلك؛ إذ تؤكد استمرار تحكّم
امللك يف توجيه مسار السلطة التنفيذية ،واستمرار هيمنة املجلس
الوزاري عىل املجلس الحكومي ،ث ّم استمرار تبعية الوزراء للملك،
سواء كان ذلك من حيث التعيني ،أو من خالل االقرتاح اإلجباري.
ولعل األحــداث األخرية بشأن أزمة تشكيل الحكومة بعد اقرتاع
ّ
ترشين األول /أكتوبر  ،2016وما رافقها من تشكيل حكومة هجينة
كان لتكنوقراط نفوذ كبري فيها عىل الوزارات السيادية ،دليل واضح
عىل ما ذهب إليه طارق يف مقاربته للعالقة بني امللك ورئيس أول
حكومة بعد اإلصالح الدستوري.

ال يزال التأرجح وااللتباس بني نظام ملكية برملانية وأخرى رئاسية
يفرض تأويله عىل النص ،ويُعيد توزيع الصالحيات داخل السلطة
التنفيذية لتكون جلّها بيد امللك .ويرصد طارق عد ًدا من هذه
االلتباسات بد ًءا مبطاطية مفهوم السياسة العامة للدولة؛ ذلك أ ّن
دستور  2011مل يجعل من تداول مجلس الحكومة يف السياسة
العامة للدولة سوى خطوة أوىل ،تليها الخطوة الحاسمة التي ميثّلها
يلف مفهوم
املجلس الوزاري .وأ ّما االلتباس الثاين ،فهو الغموض الذي ّ
اإلسرتاتيجية ،عىل نح ٍو يسمح للملك بتأويله يف اتجاه القرارات التي
ويكن من
يعتزم اتخاذها ،من دون الرجوع إىل املجلس الحكوميُ .
خالل كلتا النقطتني تأكيد أ ّن سياسة الدولة إنّ ا هي من وضع املجلس
الوزاري الذي يرتأسه امللك ،وأ ّن أول حكومة ُمنتخبة بعد دستور
خصوصا يف ما يتعلق بالسياسة
كانت خاضع ًة لهذا املجلس،
ْ 2011
ً
العامة للدولة وباإلسرتاتيجيات الكُربى؛ وهو خضوع مل يُخ ِفه رئيس
الحكومة عبد اإلله بنكريان يف عدد كبري من ترصيحاته اإلعالمية.
ويُحيل هذا الوضع امللتبس يف الصالحيات التنفيذية عىل إمكان
محل الحكومة يف مامرسة صالحياتها؛ إذ
حلول املؤسسة امللكية ّ
ال تبدو هذه الفكرة غريب ًة عن السياق السيايس املغريب .فإذا ما
ُعدنا إىل خطاب عبد الرحمن اليوسفي( ((1الذي ق ّدم فيه حصيلة
 11الخطاب هو محارضة ألقاها عبد الرحمن اليوسفي يف بروكسل سنة  ،2003وذلك
وحل محلّه وزير أول تكنوقراطي هو إدريس جطو ،انظر" :وثيقة:
بعد أن أُعفي من مهامتهّ ،
محارضة بروكسيل  .2003أو عندما يقيم اليوسفي تجربته بنفسه" ،موقع لكم،2016/8/3 ،
شوهد يف ،2017/5/16 :يفhttp://bit.ly/2dw28wP :
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تجربته السياسية بعد أن تب ّوأ منصب الوزير األول يف حكومة
التناوب التوافقي ،سنجده يتحدث عن ثنائية الدولة  -الحكومة
التي تتوسطها ق ّوة ثالثة كانت مبنزلة الحكومة الفعلية .أ ّما إذا ما
ُعدنا إىل سياق موجة االحتجاج مع حراك  20فرباير ،فسنجد عد ًدا
من الفاعلني السياسيني ،يناصب مستشاري امللك العداء ،بوصفهم
ق ّو ًة ثالث ًة تُ ثل رمز الفساد السيايس يف املغرب ،وال سيام بعد الدور
الكبري الذي قام به فؤاد عايل الهمة امل ُستشار املليك يف تأسيس حزب
األصالة وامل ُعارصة .ويف الصدد نفسه ،مل يتطرق تعديل الدستور إىل
ما ُيكن َع ّده تأط ًريا لصالحيات وعمل ُمستشاري امللك .يف حني
كشفت املامرسة السياسية عن حاالت ُمتزايدة لولوج العديد من
امل ُستشارين يف وسائل اإلعالم العمومي ،وارتباط حضورهم مبجال
العالقات الخارجية ،وهو ما ك ّرس الرتاتبية يف العالقة بني امل ُستشارين
ووزراء الحكومة ،وأعاد طرح السؤال القديم حول القوة الثالثة ،أو
حكومة الظل ،التي تتوىل مراقبة العمل الحكومي.
عىل أ ّن الخطاب السيايس لباقي الفاعلني ،وقد كان من امل ُفرتض أن
ظل اإلمكانات التي
يُقاوم مامرسة املؤسسة امللكية ،وال سيام يف ّ
يُقدمها له دستور  ،2011سنجده يرتاجع عن فكرة امللكية الربملانية،
ويُعيد إنتاج الصيغ القدمية نفسها ،متمثّل ًة يف عالقة املرؤوس برئيسه،
والرعية بالراعي ،وهو أم ٌر ع َّرج عليه طارق من خالل تحليل الخطاب
السيايس للفاعل الحكومي ،ويقصد بذلك عبد اإلله بنكريان الذي
يع ّده منوذ ًجا واض ًحا الستبطان املنطق الرئايس ملا قبل عام ،2011
وذلك من خالل فكرة محورية أطّرت ترصيحاته اإلعالمية ومامرسته
السياسية ،تتجىل يف سعيه الحثيث لنيل ثقة "جاللة امللك"؛ رابطًا
مؤسسة القرص بالحكومة امل ُنتخبة!
التق ّدم يف اإلصالح مبدى ثقة ّ
مل يكن الخطاب الحكومي وحده هو الذي استبطن هذه العالقة
الالدستورية بني امللك من جهة ،والحكومة والربملان من جهة ثانية.

ربمتبس  /لوليأوليأ

خصوصا يف
فقد استعرض طارق ،أيضً ا ،الخطاب السيايس الحزيب،
ً
مرحلة تعديل الحكومة التي تزامنت مع خروج حزب االستقالل
للبت يف هذه القضية،
من الحكومة ومناداته برضورة تدخّل امللك ّ
ما يؤكد من جديد أ ّن األحزاب السياسية غري قادرة عىل تدبري املجال
الحكومي مبنطق برملاين(.((1
نالحظ إذن  -كام نبّه حسن طارق يف هذا الكتاب  -أ ّن تجربة أول
حكومة يف ظل دستور  2011شهدت إسرتاتيجيات من املؤسسة
امللكية لالستفادة القصوى من ممكنات التأويل للنص الدستوري،
عىل نح ٍو يُعيده إىل ما قبل اإلصالح الدستوري .ويف الوقت نفسه،
شهدت إسرتاتيجيات من طرف الفاعل السيايس اآلخر – الحكومة
والربملان واألحزاب – يق ّدم تنازالت عن صالحياته الدستورية ،معوضً ا
إيّاها مبفهوم الثقة أو اإلعالء من املؤسسة امللكية ،وهو أم ٌر أ ّدى إىل
إضعاف النفس الربملاين للنظام السيايس املغريب .وال تزال التجربة
الثانية ،يف ظل حكومة سعد الدين العثامين ،تؤكد هذا السيناريو
نفسه املتمثّل يف تأويل النص الدستوري عىل نح ٍو ينسجم مع نظام
مليك رئايس.
ختا ًما ،يُق ّدم هذا الكتاب ،يف بعض فصوله ،مساءل ًة نقدي ًة متعلّق ًة
بحقيقة اإلصالح الدستوري يف املغرب ،ومبدى قدرة دستور 2011
عىل ج ْعل املغرب يف املسار الصحيح لإلصالح الدميقراطي ،بكل
ما تحمله كلمة "دميقراطية" من داللة عىل فصل السلط وربطها
باملُراقبة وامل ُحاسبة .وإن كان من عبار ٍة ت ُذيّل هذه القراءة ،فلن نجد
عبار ًة أكرث مالءم ًة من قو ٍل لليوسفي – يف خطابه السالف الذكر –
بعد أن أجهد حزبه يف خوض غامر تجربة التناوب التوافقي ،وساعد
– عن غري قصد – املؤسسة امللكية عىل إعادة ترميم بنى االستبداد:
"نتمنى ّأل نفقد يف املستقبل القريب ملَكة الحلم [يف انتقال هادئ
وسلس نحو الدميقراطية] والقدرة عليه"(.((1
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