حبـــث لنيـــل الإجـــازة يف القانــــون
شعبــــة القانـــون العـــام

دراسة نقدية
للدستور المغر بي
من إاعــداد الطالبـــــــــــة :


سكينــــــة نـــــور العيــــــــن

حتـــت اإشــــــراف :
 -ذ /لمـــي املعطـــــي

الس نة اجلامعية 2015/2014 :
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إهـــــــــــــ
ـــــداء
إلى من تعهداني بالتربية في الصغر ،وكانا لي
نبراسا يضي فكري بالنصح ،والتوجيه في الكبر

أمـــــــي ،وأبــــــــــــــــــي

حف
ظ
ه
ــــــم

ــــــا الله

إلى كل من علمني حرفا وأخذ بيدي في سبيل
تحصيل العلم ،والمعرفة.
إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ،ونتاج بحثي
المتواضع.
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تقديم
التاريخ الدستوري
للمغرب
للمغرراتريخ ط ر ين طررري،ررجي اتر ر ىل يطاتصررحليخ ا ر ي( ي ل رراتي ات ررات ي ات ر ط ي 2000يسررقبي اررري ر

ي

وك ن رركي ل ررمريللر رجىلي ،ررجي ل رري،جيص رريي ي ،ررجي ،ي ن ط رربي لاتو ،ن رربي يو ررا كي م ر ر ي ر ر ي ،نق ر ر يل ،ي ن ر ر

ي

إلس  ،بيو لي ياتطب يوو لكي ضيي غراتريتركيممرلي لي راتيا وعر ي،رحلي ل برريجلييرا ي ييطراتىلي إلطا ريطبي سرا ن ي
جلي ل مي1631ي يو لكيس لبي ل لر ط ي( ي للرل.ب يو لر حلي اتر ل يجلي غراتري رلي،رجيو ر ي ل طرب يجلي ل رات ي
ل سحلي لاتيانضلكي غاتريوجن كي( يم يكاييجلي اتل ظي لر ي سر
و اتط ر يو،ررحليال ر ي يو لررااي

يجلي ار ي سر م ي و وليللرم ي

رربي يغات رربي لل س ر بي ر هري لا رراتي س ر ي يك ر ي

م ر مي و لي غرراتري

ر يو م لركي سرا ن ي يرييي للرم اي،رجي ضررييجلي ر مي1860ي يجليمر يوسرحلي للاتنلر يك لمر عليجلي يي رراتي
جملر و ىلي مر

ي لق ررلي ا رريي،ررجي لررا يجلي ر مي 1912يوجليمر يم رركي غرراتري،ررجيوصررري اتنلر يجلي اترراتري

ل رربي لن ن رربي ي ر ي ر و يماتكرربي س ر
غاترين ربيثرات ر يكاتكربي سر

ي ر ي رجىليوص ريىلي،ررجي ن ا ر يي اترراتر يو ر ي للاتنل ر ي لل ر .اتىلي ل ر ي

يجلي يي راتي يو،ق ار ي سر

يجلي1956ي ي مر ي لرللي سرا يك لمر علي

جلينلسي ل م.ي
ي
ونلر ي للرل .يدمر ي ر ،سي،لم رربي سر طبيم درركي لر ي ر يكارريي،رجي للررل.ب يو ر ي اتلررجي لنر يطر مي3ي
 ،سي 1961ي لذ ي ير ااتيسسرلي اتر كليهر ي رجىلين طلربي،رجي ل مرحلي اتمر ،ييط.لروي ل ر ياسرق

ي لات ر

اي

و ر وي رجىليمممر ي لررم بينللر ي لر يللر ت ييو ر يوت ىليص طر ىل يووضررحلي اتلررجي لنر ي سر يص طر ي مر يجلي
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سر ل ييونريفيجلي ر مي 1962يص ررري رذ ي ل سر ي،رجي لر ييف ر بي قل ذطربي،اتكيطربيلل م ،ررب يكمر يونلر ي ات ر اني
،جيجملل يو ر يي،لر
ل ر م

يوو رلكي رجىلي إل ر سي لل سريي( يا ط ار ي يولمرجي قر  ،ي،رق ي اتلرجي لنر يك ،رري

ي ل قل ذطرربيو ل لراتط بيجليلررري ات لرربي سر نق يطبي لررااي ضرر.ات

ي لل سر بين رربي،رري لي ررجي لر ي

اتم ،رربيجليط ن ر ي 1965يو ر ي ل ر ي لي ر ي ق ر  ،يصررات ي مررحلي م ص ر ي،ررجي اررري اتم ،رربي يولمررجي،ررحلي
ر م

يدر و ىل يوصررات ي ر ببي سر يص طر يجلي ر مي1970ي لغر ييجملررسي ل لر طجي،ررجي لي ر يو رررف لي
ربي لر ي سر ي

سل .ي ل ي يولمجيمتي ل فليي قا ي يد ولبي ن ري لرمات يجليط ل ر ي 1971يصرات ي

آهرراتي س ر ل ييجلي ،ر سي 1972يولمررجيو رركيد ولرربي ن ر ريوهررات يجلييررااتيبلرركي،ررجي ل ر مينلل ر ي
ذ ي ل ر بيللمل ي م ل ظي لل .ي يلمقار يمر
لر ت ييو لي ر

َيوسر َكي ل ر ط

ل رربي ي ن رربي يو

رركي

ي ،ري ي للرل .ي لرمريوكنراتيوضر م ي ر ي لر يوجملرسي

ي ل سر طبيجلي ر ،يي1992يو1996ي،ررجيسررل .ي لي ر يل لررمري لر ري

رربي لر ي لر طحلي ي ل

رروي،ررحلي لر ت يي يو لررم ريير يت رروي ،ف

رربيلغرراتلي،لر لبي

و م ر ي اتم  ،ررب يو ر وىلي ل ر يال ر ي يو ر ي ر طري ر مي1996يثس ر سي لل ررل.بي ل ل راتط بي ،ررجيجملل ر ي ر جلي
اتلجي لن يجلي مي1999ي يو ي ل رات يواي ل ار يآنرذ حليدمر ي للر سيم ر ي ر يسار يي لللر ي اتمر ،يي
يو إل رراتعي ررجي

ل ر ي يو ،يرربي ن ا ك ر يم ر اي إلنل ر يو،ررحليال ر ي ي ،رركي م ص ر يس س ر بيجلي ر مي

2011يجلي لات حلي ل مي اتني ي .،لابيس
س ايهل ي

م يس س بيمب يطرحلي،يط ي،رجي للرل.بيجليوط ر ي منلر ي ق فار ي

رري
ي ل يلل قبي،جي ي يي لذطجيوض ي س يص ط ي ل ل و ي،حلييقبي،رجي ري ييك نركي م ي

ك ل رربيو ررري ر ر يو ضر ر يي ل سر ر يو قم رريري لل سر ر بي ي لق ر ر

ي يو ق مر ر ي ل

ط رربيو،قدم ر ر يم ر ر اي

إلنلر يو،ررحليال ر ي ي ررا ي سررا  ،ي ررذ ي جملم ر يك نرركي ،ن رربي يكمر يويطلررم يهلررلي( ي ر ي
ط.ل ي ل ي ل وض يو ل ببي لل ل ب يمثيمتي ات ي ل س ي ي ط ي س ل ييجليط ل تي 2011ي
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تمهيد
شكل دستور  2011منعطفا تاريخيا في مسار الدستوراتية المغربية منتقال من دستور
لتأسيس الشرعية لسنة  1962إلى دستور الحقوق و الحريات بكل تجلياته وتمظهراته ،إلا
أن ،األمر يستقيم بمجرد وضع وثيقة الدستورية و المصادقة عليها في غياب فاعلين
دستورين في المستوى المطلوب من جهة و في غياب تنزيل ديمقراطي حقيقي لمقتضياته
يستلهم من روح الدستور غاياته و فلسفته و يتجاوز عيوبه.
في البلدان النامية مثل المغرب؛ غالبا ما يطرح الواقع السياسي و القتصادي
والجتماعي الكثير من التحديات على النظام السياسي ،تحديات يمكن أن تجعل الدستور
وثيقة "صامتة" في أهم قواعدها ووثيقة "مالحظة" في أغلب فصولها.
و يفترض في وثيقة الدستور أنها تجسد تعاقدا مجتمعيا بين الحكام و المحكومين و تحدد
ميزات النظام السياسي القائم و آلياته.

فهل هذا الدستور يؤسس الديمقراطية أم أنه يحافظ على آليات االستبداد
السياسي؟
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الفصـــل األول  :تركيز السلطة وضعف الضمانات
سوف نقتصر على النظر إىل دستور  2011من جهتني  :نعتقد أن نظران سيصل من خالهلما إىل
مقاربة جمموعة من الزوااي  :جهة الشكل وجهة املضمون واجلهتان معا تلتقيان عند إشكالية الدميقراطية
وسيادة الشعب.
ونقصد ابلشكل املبادرة لتعديل الدستور وأسلوب مراجعته والتأويالت اليت أعطيت للوثيقة
الدستورية قبل إصدار األمر ابلتنفيذ.
أما املضمون فيحيل على ضماانت احلقوق من جهة .وعلى جمموعة اآلليات اليت تعطي للحرايت
مدلوهلا احلقيقي ،وعلى تقييد سلطة احلاكمني من جهة أخرى ابعتبارها مقياسا أساسيا للتعرف على مدى
دميقراطية الدستور.

المبحـــث األول :الشكل وعملية المراجعة
إن احلكم على دستور ما ال يتم من خالل دراسة وحتليل مضمونه فقط ،بل يتطلب النظر يف طريقة
إعداده ووضعه .وطريقة الوضع هي السلطة اليت اختذت املبادرة والصيغة اليت مت هبا إشراك الفاعلني
السياسيني واالجتماعيني وكذلك الطريقة اليت مبقتضاها مت التصويت الشعيب.
كل هذه املعايري تسمح لنا ابلتعرف على هوية الدستور وعلى روحه.

المطلـب األول  :المبادرة
ابلرجوع إىل ا لسياق الذي أتت فيه املبادرة إىل فتح ورش املراجعة الدستورية؛ جند إن امللك هو
الذي أعلن عن مراجعة الدستور يف خطاب  9مارس  2011كما هو احلال منذ أول تعديل دستوري .أي
منذ أن مت جتريد الوزير األول من السلطة الـتأسيسية الفرعية سنة  .1970ومت إقصاء املؤسسة الربملانية منذ
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البداية وقد حدد امللك يف خطاب  9مارس خارطة طريق إلعداد الوثيقة الدستورية ووضع الثوابت اليت جيب
أن تتضمنها ،وعني جلنة استشارية ملراجعة الدستور وحدد طريقة عملها.
وتندرج اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور ضمن األساليب التقليدية اليت تستهدف نزع الفتيل
السياسي أي التنازعي عن القضية الدستورية ،واعتبارها قضية قابلة للحل التقنوقراطي الذي يعده اخلرباء،
وهو أسلوب مت جتريبه سابقا عندما مت إحداث اللجنة االستشارية املكلفة ابجلهوية .واقتصر دورها على
االستماع وتلقي املذكرات ومل تكن ملزمة بتوضيح املعايري اليت ستتبناها لدمج مقرتحات ورفض أخرى.
كما أن اللجنة مل تستطع أن تدمج أو أقصت جزءا كبريا من الفاعلني السياسيني واالجتماعيني فهي
مل تستطع أن تدمج مطالب احلركات االجتماعية واليت يعود إليها الفضل يف املبادرة إىل وضع اإلصالح
الدستوري على األجندة السياسية واستطاعت أن تفرضه على املؤسسة امللكية - ،ابعتبارها ذات الصالحية
دستوراي للمبادرة ابقرتاح املراجعة الدستورية - 1اليت جتنبت منذ انتقال السلطة سنة  21999التطرق إىل
مسألة تعديل الدستور ،وأقصت تيارات سياسية وازنة ،ومل تستطع كذلك أن تدمج تيارات سياسية نشيطة
متيزت ابملطالبة ابإلصالح الدستوري وبفصل السلط.

3

أما على مستوى املشروع أواملسودة ،فقد مت تسريب عدة نسخ كما أن املسودة النهائية عرفت
حسب أعضاء اللجنة ورئيسها تغيريا مس عدة مقتضيات مت إدخاهلا عليها من لدن اآللية السياسية واليت
بررت بضرورة التوافق السياسي.
كما أن املشروع الذي نشر يف اجلريدة الرمسية عرف بعض التغيريات قبيل االستفتاء واليت مست
بعض الفصول (الفصول  42و  55و .)132
 1وييي ق ي( يو ي ا ىلي لم بيص ي يل ميعي ي س

بيلاتبا ي لل ع يو مج مي ل ن يجلي ذ ي ل

يو ي ،يطقصي ل ي س ي ملمبيجليال ي لل اي:ي

لا ري لن ي لاتي،جي س ي ملمبي غات بي  1996ي
2ي،قذي اي ل يدم ي لل سيل اتلي ملمبي غات بيسقبي 1999ي لم يو ي ،ل ي اتملي ق ريو وي
3ي ل يسا ري ن ي اتاتك يو يم

ي لا بي لذ يو

يون ي

يو قمي ري حملد ىل يو ليتيهل يثرييجلي لل مبي لل س بي ل نق بي

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

ي اتجلي ،تي ل س ي

دراسة نقدية للدستور المغربي

__________________________________________________

7

المطلـب الثاني  :شكل الوثيقة الدستورية
يبدو أن الوثيقة الدستورية اجلديدة كتبت بيدين ،فباإلضافة إىل وجود نسختني  :النسخة العربية
وهي النسخة األصلية قانوان والنسخة الفرنسية ،فإننا نالحظ أن نفس النسخة تتضمن جزءا أصليا وجزءا
مرتمجا الشئ الذي ال يساعد على الوضوح واملقروئية ،فهناك مصطلحات تغيب عن هذه النسخة وحتضر يف
تلك ،فمثال مصطلح "امللة" يف الفصل  41غري موجود يف النص الفرنسي وجند يف النص الفرنسي بعض
املصطلحات الغربية مثل »  « Etat uniواليت حتيل يف الرتمجة العربية على الدولة املوحدة.
ومن حيث اهلندسة الشكلية يعترب الدستور  2011نصا مفصال ،فهو يتضمن  180فصال عوض
 108يف دستور  ،1996لقد انتقلنا حسب التصنيف الذي قدمه ديفرجيه 4من منوذج دستور قانون إىل
دستور برانمج.

5

ولكن رغم كونه مفصال ،فهو يتضمن عدى مقتضيات غري دقيقة أو غامضة سواء يف التصدير أو يف
فصول أخرى.
كما وصفت عدة فصول يف شكل إعالانت ومبادئ عامة أكثر منها قواعد دستورية واضحة
ودقيقة.
وتتميز الوثيقة الدستورية اجلديدة بتضخم اللجوء إىل القوانني التنظيمية املتعلقة 19 ،قانوان تنظيميا

6

وتضخم املقتضيات املتعلقة ابجملال واهليئات االستشارية.

MAURICE DUVERGER professeur emerite a la sorbone Université de Paris 1ي
5يو مظي يو ي غاتري جت يجلي ببي ل س ي( ي يمحلي ي ل قل ي:ي س ي ن يو اتان،ج يو( يبلاكي ل ي

4

ي اتانجم بي

6ي ل ر ر ر ن ي ل قد م ر رربي ل ر ر ر ي(ل ا ر ر ر يجلي ل س ر ر ر ي:يالفصـ ـ ــل :5ي ر ر ر ن ي قد مر ر ررييا ر ر ر يمب صا ر ر ر ي،ات م ر ررري ل ر ررري ل .ر ر ر حلي لات ر ررييل  ،تطغ ر ررب يكم ر ر ر يا ر ر ر يمب صا ر ر ر يي
ررر م

يو اتك ار ر رربيوك ل ر ر رربيسر ر ررييجملر ر ررسيونر ر رريفيللغ ر ر ر يو لن ر ر رربي غات ر ر رربي ،ر ر ررجيي ر ر ر ن يل طر ر رربيو قم ر ر رربي للغر ر رربي ل ر ر ررات ب يالفصـ ـ ــل7ي:ي ل ر ر ر ن ي ل قد مر ر رريي لر ر رروي

قم ر ر رري ري لل سر ر ر ر ب يالفص ـ ـ ــلي:10ي ر ر ر ر ن ي قد م ر ر ررييهر ر ر ر ي

ض ر ر رربي لي ن ر ر ررب يالفص ـ ـ ــلي:14ي ر ر ر ن ي قد م ر ر ررييار ر ر ر يمب صا ر ر ر يي ر ر رراتو يوك ل ر ر ر ر ي ر ر ر ر ي

ج مر ر ر ر يو،ل ملر ر ر ر يجليجمر ر ر ر ي ل لر ر ر راتطحلي ،ر ر ررجين ر ر ررات ي نقر ر ر ر يو ر ر ر ر نق يالفصـ ـ ـ ــلي:15ي ر ر ر ر ن ي قد م ر ر ررييار ر ر ر يي ر ر رراتو يوك ل ر ر ر ر ي ر ر ر ر ي ر ر ررات

ي( ي

للر ررل .ي ل م  ،ر رربي،ر ررجينر ررات ي نق ر ر يو ر ر نق يالفصـ ــلي:29ي ر ر ن ي قد مر رريي ،لر ررويكر رروي إلضر ررات ر يالفصـ ــلي:44ي ل ر ر ن ي ل قد مر رريي لر ررويمب لر ررسي
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وأخريا نالحظ استمرار التضارب بني مرجعيتني متناقضتني داخل نفس النص  :املرجعية اإلسالمية
واهلوية الوطنية الراسخة وثوابت اململكة ومرجعية حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا ذات الطابع
الكوين وغري القابلة للتجزيء من جهة.

المطلـب الثالث  :استفتاء فاتح يوليوز 2011
إن االستفتاء الدستوري هو من مبدإاي يعرب عن حق الشعب يف وضع الدستور وتعديله على اعتبار
أنه صاحب السيادة ومصدر السلطة التأسيسية األصلية.
إال أن األجواء اليت مر فيها استفتاء فاتح يوليوز  2011جعلت منه استفتاء للتزكية بكل املقاييس
حيث حتولت االستشارة الشعبية من االستشارة حول نص ينظم العالقات بني السلط وبني احلاكمني
واحملكومني إىل تصويت ثقة أو إىل كرنفال لتجديد البيعة بني السلطان والرعية ،وابلتايل فالسلطة السياسية مل
تقم وزان لإلجراءات املسطرية وللقواعد القانونية اليت وضعتها بنفسها ألن اهلدف كان هو جناح العملية أبي
مثن.

7

ل ر ر ر طب يالفص ـ ـ ــلي:49ي ر ر ر ن ي قد م ر ر رريي ،ل ر ر رروي ل ر ر ر يجلي ق ر ر رراي ل ل ر ر ر يالفص ـ ـ ــلي:62ي ل ر ر ر ن ي ل قد م ر ر رريي ل ر ر ررويمب ل ر ر ررسي لق ر ر ر ر يالفص ـ ـ ــلي:63ي
ل ر ر ر ن ي ل قد مر ر رريي لر ر ررويمب لر ر ررسي ل ل ر ر ر طج يالفصـ ـ ــلي:67ي ر ر ر ن ي قد مر ر رريي ،لر ر رروي ل ر ر ر ي

ر ر رريي ات ر ر ر و يالفصـ ـ ــلي:75ي ل ر ر ر ن ي ل قد مر ر رريي لر ر رروي

ر ر ر ن ي ل ر ررب يالفص ـ ــلي:87ي ر ر ر ن ي قد م ر رريي ،ل ر رروي قدر ر ر ليو لر ر ر ييوي ر ررغ ي اتم  ،ر ررب يالفص ـ ــلي:112ي ر ر ر ن ي قد م ر رريي ،ل ر رروي لقدر ر ر مي قس س ر ررييلل رر ر ر ىل ي
الفص ـ ــلي:116ي ر ر ن ي قد م ر رريي ،ل ر رروي جملل ر ررسي ق ل ر ر يللل ر ررل.بي ل ر ر ر ب يالفص ـ ــلي:131ي ل ر ر ن ي ل قد م ر رريي ل ر رروي حملمم ر رربي ل س ر ر طب يالفص ـ ــلي:133ي
ر ر ر ن ي قد م ر ر رريي ،ل ر ر رروي ل ر ر ر حلي ر ر ر مي س ر ر ر طبي ر ر ر ن يالفص ـ ـ ــلي:146ي ر ر ر ني ي قد م ر ر رريي ،ل ر ر رروي يا ر ر ر يو يم ر ر ر ي لج ر ر ررب يالفص ـ ـ ــلي:153ي ل ر ر ر ن ي
ل قد ميي لوي قد لي جمللسي

يو ص م ييو لا ئي ي

7يوطقاغ رريي ل ررذكاتيون ر ر يمتي(ص ررات يي س ر ر ل يي لر ر يوس ر ر سيلر ر

ي ن ف رربي ر ررليو ررري ،ررجي%68ي ،ررجي لقر ر ها ي لا ر ر لغ يس ررجي ل ر ر طكيو ه ر ر

يوت ىلي ل هل رربي

ووصايع ر ر ي مل ر رربي إلير ررات ي ل ر ر ي قد ر ر لي هر ررجعي لل ر ر جي و ي،ل ر ر كبيووي،ات ار رربي،ر ررجيوطر رربيصار رربيك نر ررك يوورق ر ر يي اتملر رربي س ر ر ل بيي ر ر ي للر ررل.بي( يمج ر ر ي
،لر ررفاتىلي،ر ررجيل ر ر ا يووي،ر ررجيل ر ر ي ر ر ي ق فا ر ر يللرر ررغ ي ل ر ر ي ر ر نق يو ل ر ر ي
وي ليو ي،نري لي وطبي لا ي ل بيات ي نق يلل

ض ر ر يللملر رراتوعي ر رراتولي ل ر ر ي س ر ر ل ي يومتي لل ر ر يي( يو مر رربي ل ر ر ص ي

طكي ق لي ل ي،لاتوعي ل س ي ا يو صا ي طق ي
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المبحــث الثاني  :المضمون
يؤسس النص اجلديد حلرفية الدولة ،ألنه يشكل إجابة جزئية على بعض املطالب الفئوية دون أن
يكرس بشكل واضح لسيادة الشعب ،حيث نالحظ غياب مفهوم السيادة الشعبية وحضور كلمة شعب مرة
واحدة بشكل عرضي يف التصدير.
إن حماولة اإلجابة على مطالب فئوية متناقضة بطبيعتها جعل النص متذبذاب يف كثري من مواده وحيمل
يف طياته تناقضات وبياضات ومقتضيات قابلة للتأويل يف اجتاهات خمتلفة .فكيف ميكن تقييم النص اجلديد
من حيث املضمون ؟

.لراي قو ي:ي لرم ان ي
جتدر اإلشارة إىل أن وظيفة الدساتري الدميقراطية ال تقتصر فقط على اإلعالن عن الئحة احلقوق
األس اسية يف اجملال الديين والسياسي واالقتصادي والثقايف ،بل تتعدى ذلك إىل إحداث آليات ومؤسسات
تضمن احلقوق .والضماانت اليت توجد يف الدساتري الدميقراطية هي متعددة منها ما هو قضائي ،ومنها ما له
صلة ابآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ،ومنها ما يتعلق بفصل السلط.
ففي جمال الضماانت القضائية نشري إىل أن أهم ضمانة تتمثل يف القضاء الدستوري ،ويقصد به
جمموع ة املؤسسات اليت تضمن مسو الدستور .ويقوم القضاء الدستوري يف الدول الدميقراطية بوظائف
متعددة ،فهو يراقب توزيع االختصاصات بني املركز واجلهات ويراقب االختصاصات بني السلط املتواجدة
يف الدول ،كما يقوم مبراقبة االستشارات الشعبية ،ويقوم أخريا وهذه هي وظيفته األساسية حبماية حقوق
وحرايت األفراد ابلدفاع عن مبادئ اجملتمع الدميقراطي.
أما الضمانة األخرى املتمثلة يف اآلليات املتصلة اباللتزامات الدولية ال سيما تلك املرتبطة حبقوق
االنسان فهي غري موجودة يف الدستور أو على األقل غري واضحة.
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كما أن الدستور بشكل عام مل يدقق بصورة واضحة يف تراتبيه القوانني وبشكل خاص مل حيدد مكانة
االتفاقيات الدولية ،كل ما أضاف هو أنه يسمح إبمكانية إحالتها إىل احملكمة الدستورية ،إذا صرحت هذه
األخرية أن التزاما دوليا يتضمن بـندا خيالف الدستور فإن املصادقة على هذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة
الدستور.
أما الضمانة املتمثلة يف فصل السلط ،فإن الدستور استعمل الكلمة حيث أشار يف الفصل األول :
أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا كما أنه أشار يف الفصل 107
إىل أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية ،إال أن اهلندسة الدستورية اليت وضعها ال
تسري يف هذا االجتاه ،بل تسري يف اجتاه وضع السلطة األساسية يف يد املؤسسة امللكية.

سلط
المطلـب الثاني  :العالقات بين ال ُّ
قد توحي قراءة متسرعة للدستور اجلديد أبن هناك تقسيما واضحا للسلطة على املستوى التنفيذي
بني امللك واجمللس الوزاري من جهة ،ورئيس احلكومة واجمللس احلكومي من جهة أخرى لكن عندما نتمعن يف
املعيار الدستوري ككل نالحظ أن اجمللس الوزاري حيتل مكانة أهم من جملس احلكومة ،فهو احتفظ
بصالحيات اسرتاتيجية وحتكيمية وتوجيهية كما أن شخص امللك مل يبق مقدسا إذ ينص الدستور احلايل على
أن للملك واجب التوقري واالحرتام 8كرئيس للدولة وكأمري للمؤمنني.
إذا كان امللك قد ختلى يف الدستور اجلديد عن صالحية تعيني القضاة كما ينص على ذلك الفصل
 33من دستور  ، 1996فإنه أصبح يف النص احلايل يوافق بظهري على تعيني القضاة من قبل اجمللس األعلى
للسلطة القضائية.

10 9

8ي لل ري46ي،جي ل س ي غاتلي  2011ي
9ي لل ري57ي،جي ل س ي غاتلي  2011ي
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المبحــث الثالث  :العالقات بين السلط
ورد النص على فصل السلط يف الفقرة الثانية من الفصل األول كما يلي " :يقوم النظام الدستوري
للمملكة على أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية .وعلى مبادئ احلكامة
اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة".
وجيب ربط هذا النص ابلفقرة األوىل من الفصل األول اليت تنص على  " :نظام احلكم ابملغرب نظام
ملكية دستورية دميقراطية برملانية واجتماعية ".
هل يعترب النظام السياسي املغريب نظام فصل السلط ،نظاما أيخذ مببادئ امللكية الربملانية ؟ ! .قراءة
الدستور املغريب ال توحي أبننا أمام نظام فصل السلط وأمام ملكية برملانية نالحظ أبن الدستور اجلديد
كسابقة كرس هيمنة املؤسسة امللكية على السلطة التنفيذية وتبعية احلكومة والربملان والقضاء كما سنحاول
حتليله.
ما قد جيعلنا نعتقد أبن الدولة املغربية الزالت غري قادرة على توزيع االختصاصات أوأهنا اهاب متتيع
مواطنيها ابلسلطة ؟

المطلـب األول  :سمو المؤسسة
الملكية
تتكون السلطة التنفيذية من هيئتني  :امللك واحلكومة .كما أشران إىل ذلك سابقا ،فامللكية الربملانية
تقر ابزدواجية السلطة التنفيذية مع ختويل احلكومة سلطة اختاذ القرار يف خمتلف امليادين مبعىن آخر فاحلكومة
حتدد السياسات العمومية يف البالد من خالل برانمج حكومي تسهر عل تنفيذه وعلى ضمان تنفيذ القوانني.
وتعني يف الوظائف املدنية يف االدارات العمومية والوظائف السامية يف املؤسسات واملقاوالت العمومية.
10يو ق يطا و ي و ي ل ييمل ي( يو ي
مب ىنيو ي ق،اتيطا يه ض يلل ات ي ل

بي ي ريي

بي ل ي ،جسي جمللسي ق ل يلللل.بي ل ر ب ي ريميمجيللمل ي إل ج لي ل ي

ي ل ر ىل ي

ي جي ؤسلبي لم ب يو( يك ي ذ ي ل وطري يطؤراتي ل ي ري للل.بي ل ر بي جي ل لاتط بي( يون ي،ق.وي ات يىلي

ل ر بي ل س طب ي
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متارس احلكومة هذه االختصاصات ابعتبارها منبثقة عن أغلبية برملانية اختارها الشعب بناء على
برانمج انتخايب .وبناء على ذلك تبقى احلكومة مسؤولة أمام الشعب وحتاسب خالل االنتخاابت التشريعية
العامة .سلطة القرار مرتبطة إذن احملاسبة.
ما املقصود أبن امللك احلكم األمسي بني املؤسسات ؟ يف النظام الربملاين .احلكم مرتبط مببدأ احلياد
ويقتضي أن يكون خارج اللعبة السياسية وال ميلك أي سلطة إال تلك اليت تسمح له بتعيني رئيس احلكومة
املنبثق عن أغلبية برملانية أفرزاها انتخاابت تشريعية عامة .هنا جيب أن تفرق بني مفهوم احلكم السائد يف
اجلمهورية اخلامسة (دستور .)1958
فننظر لكون رئيس الدولة ينتخب عن طريق االقرتاع العام املباشر بناء على برانمج معني وميارس
سلطات مهمة .فاحلكم يقصد به الرئيس احلاكم واملقرر يف السياسة العامة للبالد إذا واكبت األغلبية
الرائسية األغلبية الربملانية.
كيف إذن ميكن أتويل احلكم األمسى ؟ قد يؤول ابعتبار امللكية مؤسسة أمسى من كل املؤسسات
وهي اليت تقرر يف النزاعات واالختيارات املفروضة[.؟] فالتطبيق هو الذي سيسمح لنا مبعرفة يف أي إطار
سيتم استخدام هذه الوظيفة واليت خنشى أن تستعمل يف احلاالت غري املنصوص عليها يف الدستور.
نالحظ أبن امللك ميارس بناء على الفصلني 41 11و  42اختصاصات إضافية مل يكن منصوص
عليها يف الفصل  19من دستور .1996
ابختصار يعترب الفصالن  41و  42كأداة اسرتاتيجية بني يدي امللك من أجل ممارسة اختصاصات
واسعة أو قد تؤول يف هذا االجتاه.

11ي،جي س ي2011ي
Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

دراسة نقدية للدستور المغربي

__________________________________________________

13

.لراي لن ي:ي ا بي اتم ،بي
ليست احلكومة يف الدستور هيئة مستقلة قائمة بذااها بل هيئة اتبعة سواء خالل املسطرة املتبعة يف
تعينها أو يف تلك املتعلقة إبعفائها من مهامها أو يف ممارسة اختصاصااها.

 .1تعيني أعضاء احلكومة:
 بناء على الفصل  47يعني امللك رئيس احلكومة من احلزب السياسي الذي تصدر انتخاابت
أعضاء النواب وعلى أساس نتائجها .وابقرتاح من رئيس احلكومة يعني امللك أعضاء احلكومة.
والعنصر اجلديد الذي جاء به دستور  2011هو فرض على امللك تعيني رئيس احلكومة من
احلزب السياسي الذي حصل على أكثر املقاعد يف جملس النواب وعلى أساس نتائجها.
 الفصل  47يعترب فصال غامضا بكونه أقر شرطني  :أكرب عدد املقاعد ونتائج االنتخاابت هل
هذا يعين أن امللك غري ملتزم بتعيني رئيس احلكومة من احلزب احملصل على أكرب عدد املقاعد
إذا مل يفز أبكرب عدد من األصوات.
"هناك كذلك إشكالية يطرحها هذا الفصل .إذا ما تصدر انتخاب أعضاء جملس النواب حزب من
املعارضة الذي مل يستطع جلب أحزاب أخرى من أجل تكوين أغلبية داخل جملس النواب .ماذا سيفعل
امللك ؟
ميكنه ابلطبع حل جملس النواب وإعداد انتخا ابت جديدة .ولكن يف حالة ما إذا حصل نفس احلزب
على نفس األغلبية العددية يف جملس النواب وأكرب عدد من األصوات املعرب عنها .ماذا سيقوم به امللك ؟
هنا قد جتد امللك يف اللقب اجلديد ابعتباره "احلكم األمسى" مبعىن آخر إلزام امللك تعيني رئيس
احلكومة من احلزب األول ،مت على أساس منحه لقب "احلكم األمسى" حىت ختول له سلطة تقديرية تسمح له
ابختاذ القرار الالزم بناء على نتائج االنتخاابت التشريعية العامة .
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أما يف ما يتعلق بتعيني أعضاء احلكومة ،فإن الفصل  47احتفظ بنفس املسطرة املنصوص عليها يف
دستور  ،1996أي أن امللك يعينهم ابقرتاح من رئيس احلكومة ،وكما نعرف سواء يف عهد امللك احلسن
الثاين أو من خالل ممارسة امللك حممد السادس ،فهناك عدد من الوزراء على رأس ما يعرف بوزارات السيادة
يعينون بناء على الئحة حتتوي على ثالثة مرشحني بكل منصب أو يتوىل مستشار امللك مهمة اقرتاح بعض
أوكل أعضاء احلكومة على الوزير األول الذي يقدمهم بدوره للملك .بعبارة أخرى ،مل تغري هذه املسطرة
النظرية اليت كان منصوص عليها يف كل من دستور  1992و 1996؛ إذا لن تغري هذه املسطرة أي شئ.
جيب أن يتم التغيري بناء على إرادة سياسية حقيقية.

 .2إعفاء أعضاء احلكومة :
احتفظ الدستور اجلديد إبمكانية امللك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء احلكومة وأضاف إمكانية أن
يطلب رئيس احلكومة من امللك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء احلكومة (الفصل .)47
خول الفصل  47للملك حصراي قرار إعفاء أعضاء احلكومة بعد استشارة رئيس احلكومة الشئ
الذي اجلديد هو هذه اإلستشارة .غري أن االستشارة ليست ملزمة ،فتبقى فقط شكلية ألن امللك غري مقيد
برأي رئيس احلكومة.
أما اإلختصاص اجلديد الذي منحه الدستور لرئيس احلكومة فيبقى حمدودا حيث ينص الفصل 47
على أن "لرئيس احلكومة أن يطلب من امللك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء احلكومة" .األمر يتعلق هنا
بطلب موجه من رئيس احلكومة إىل امللك .ولكن هذا األخري ال يعين أنه سريضخ لطلبه ،مبعىن آخر،
الدستور اجلديد مكن فقط رئيس احلكومة من طرح إمكانية إقالة وزير أو أكثر ،ما مل يكن مسموحا به
سابقا .والقرار النهائي يبقى بيدي امللك.
من ضمن مستجدات الدستور اجلديد .هو عدم السماح للملك إبقالة رئيس احلكومة .هل تعترب
هذه اخلاصية أساسية يف استقرار احلكومة ؟
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بيد من الصعب اإلجابة ابإلجياب لكون امللك بوده إقالة كل أعضاء احلكومة ابستثناء رئيس
احلكومة ،إذا أراد خلق متاعب له ،مما يؤدي إىل عدم استقرار احلكومة ،إذن استمرارية احلكومة ليست بني
يدي رئيس احلكومة مع اعتبار أنه عضو من أعضائها إضافة لرائسته هلا.
فاستمرارية احلكومة بيد امللك مما يؤثر على احلكومة يف تطبيق برانجمها وتدبري الشأن العام.

المطلـب الثالث  :تبعية البرلمان
إذا نص املشرع الدستوري على عدد من القواعد اليت ختول للربملان اختصاصات جديدة ،فإنه مل
يتغري أصال من وضعيته وتبعية للسلطة التنفيذية ويتجلى ذلك فيما يل ــي :
 1ميدان التشريع :
لقد مت توقيع اجملال التشريعي للربملان (الفصل  )71وذلك بتخويله اختصاصات كانت تطالب هبا
بعض األحزاب السياسية ومجعيات حقوقية كما هو احلال للعفو العام واملعاهدات الدولية ،وعدد من
املواد اليت مل تكن ضمن اختصاصاته ،وابلرغم من هذه اخلطوة اإلجيابية فاحلكومة ما زالت مبقتضى
الفصل  72املشرع األصلي

12

أضف إىل ذلك أن إشهار احلرب بقي ضمن صالحيات املؤسسة

امللكية (الفصل .)99
مازالت احلكومة تتحكم يف جدول العمل الربملاين ،فبناء على الفصل  ،82هي اليت حتدد مشاريع
القوانني ومقرتحات القوانني اليت جيب مناقشتها.
ومت ختصي ص يوم واحد يف الشهر لدراسة مقرتحات القوانني ،ومن بينها تلك املقدمة من قبل
املعارضة.

12يو ،ل ميو ي اتم  ،ي يي لاتعي ق لييجلي قندمبي لي ن ب ي،ن يجلي غاتري ن ي،الي،نري ن ي ل بي ملي ي للل.بي ل قل ذطبي
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وميكن للحكومة أن تشرع بني الدورات الربملانية ابتفاق مع اللجان الربملانية املعينة (الفصل )81
كما ميكنها أن تصدر ،خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات ،وابتفاق مع اللجان اليت يعينها األمر يف
كال اجمللسني ،جيب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف الربملان ،وخالل دورته العادية املوالية.
تستطيع احلكومة إلزام جملس النواب ابلتصويت على الثقة حول مشروع معني مما يؤدي إىل املصادقة
دون عرض
تنص على التصويت (الفصل  )103وإلزام الربملان ابلتصويت على نص أبكمله وذلك بغرض كل
التعديالت املقرتحة من طرف الربملانيني .نص الدستور جديد على إمكانية اجمللس املعين ابألمر أن
يعرتض على هذه املسطرة أبغلبية أعضاءه (الفصل .)83
ما زال إبمكانية احلكومة رفض مقرتحات وتعديالت أعضاء الربملان ،إذا كان قبوهلا يؤذي ابلنسبة
لقانون املالية إىل ختفيض املوارد العمومية أو إىل إحداث تكليف عمومي أو الزايدة يف تكليف
موجود (الفصل .)77
 2املراقبــة السياسيـة :
مت السماح لثلث أعضاء جملس النواب وجملس املستشارين (عوض األغلبية املطلقة) بتشكيل
جلن تقصي احلقائق وكذلك خلمس أعضاء جملس النواب (عوض الربع) بتقدمي ملتمس الرقابة.
فإذا كانت هذه اإلصالحات إجيابية فوضعية الربملان ما زالت ضعيفة اجتاه السلطة التنفيذية أي
امللك واحلكومة.

المطلـب الرابع  :القضاء
من ضمن إجيابيات الدستور اجلديد إقرار القضاء كسلطة .ومت تكليف اجمللس األعلى للسلطة
القضائية ابقرتاح تعيني القضاء على امللك والسهر على تطبيق الضماانت املمنوحة للقضاة .وال سيما فيما
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خيص استقالهلم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وأتديبهم (الفصل  )113لقد حل اجمللس األعلى للسلطة
القضائية حمل اجمللس األعلى للقضاء الذي كان منصوصا عليه يف كل الدساتري السابقة والذي كان مكلفا
بنفس املهام إذ بقي امللك هو رئيس هذا اجمللس ومل يعد وزير العدل انئبا للمجلس األعلى للسلطة
القضائية ،بل الرئيس األول حملكمة النقض كرئيس منتدب .كما أن امللك هو الذي يعني القضاة فهو الذي
يعني أعضاء هذا اجمللس وكذلك مخس الشخصيات املنصوص عليها يف الفصل  .115ويضم اجمللس كذلك
وسيط اململكة ورئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللذان يعينان بناء على النصوص املنظمة هلما من
طرف امللك.
ومازالت تصدر األحكام وتنفذ ابسم امللك لكن كذلك طبقا للقانون. 13
إذا كانت تبعية القضاة للملك واضحة ،فال ميكننا أن حنسم يف عالقتهم مع وزارة العدل إال بعد
إقرار القوانني املنظمة للهيئة القضائية ،ألن النظام األساسي للقضاة املطبق حاليا ال يضمن استقاللية ونزاهة
القضاء.
احتفظت احملكمة الدستورية ابالختصاصات املسندة سابقا للمجلس الدستوري أي مراقبة دستورية
القوانني الداخلية للربملان والقوانني التنظيمية قبل إصدارها وصحة انتخاب أعضاء الربملان وعمليات
االستفتاء .كما تراقب دستورية القوانني العادية إذا ما مت إخطارها من طرف امللك ورئيس احلكومة ورئيس
جملس النواب ورئيس جملس املستشارين ومخس أعضاء جملس النواب (عوض الرابع) أو أربعني عضوا من
أعضاء جملس املستشارين (عوض الربع).
بناء على الدستور اجلديد ،ميكن للمحكمة ان تنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أشري
أثناء النظر يف قضية وذلك إذا دفع أحد األطراف أبن القانون ،الذي سيطبق يف النزاع ميس ابحلقوق
وابحلرايت اليت يضمنها الدستور (الفصل  )133كما تراقب احملكمة املعاهدات الدولية إذا أحيلت عليها من
13ي لل ري124ي،جي س ي ملمبي2011ي
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طرف امللك أو رئيس احلكومة أو رئيس اجمللس النواب أو رئيس جملس املستشارين أو سدس أعضاء اجمللس
األول أو ربع أعضاء اجمللس الثاين (الفصل  55فقرة .)4
إذا متت تقوية اختصاصات احملكمة الدستورية ابملقارنة مع اجمللس الدستوري السابق ،فاإلشكالية
املطروحة مرتبطة ابنعدام التوازن بني سلطات التعيني حيث يعني امللك نصف األعضاء وكذلك رئيس
احملكمة .كما أن طرق تعيني األعضاء حلد اآلن عليها مالحظات عدة.
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الفصـــل الثاني  :الهوية وحقوق اإلنسان
كان للسياق التارخيي دوره احلاسم يف بصم الدستور املغريب بطابع النص املوزع بني هاجسي اهلوية
واملواطنة اللتان يتميز حضورمها ابلتضخم كما وصل يف بعض احلاالت إىل وضعية تقاطبات حادة بني
الفاعلني السياسيني.
والصيغة النهائية اليت سيجيب هبا الدستور عن هذه اإلشكاليات ستكون يف النهاية حاملة لتوترات
قيمية واضحة بني مرجعييت [ اهلوية ] إبحاالاها على منطق اخلصوصية و [ املواطنة ] إبحاالاها على منطق
الكونية.

المبحـث األول  :التنـوع الثقافـــي
ودستــور الحقــوق
ذهب جواب دستور  2011حول الطلب املتضخم املرتبط بقضااي اهلوية واملواطنة حنو دستور
التنوع الثقايف للهوية املغربية وصدارة الدين االسالمي داخلها من جهة ومن جهة أخرى حنو االنتقال من
خالل وثيقة  29يوليوز  2011إىل منوذج دساتري [ صك احلقوق ].

المطلـب األول  :صدارة اإلسالم ودسترة التنوع الثقافي  :الهوية
أعاد تصدير دستور  2011تعريف اهلوية الوطنية من خالل العناصر التالية :
 التأكي ـ ــد عل ـ ــى إس ـ ــالمية الدول ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل اإلقـ ـ ـرار أبن اململك ـ ــة املغربي ـ ــة دول ـ ــة إس ـ ــالمية ذات
سيادة كاملة ،متشبثة بوحداها الوطنية والرتابية.
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 اإلقـ ـرار بوح ــدة اهلوي ــة الوطني ــة م ــن خ ــالل انص ــهار مكواناه ــا الثالث ــة  :املك ــون الع ــريب اإلس ــالمي،
املكون األمازيغي واملكون الصحراوي احلساين.
 االعـ ـ ـ ـرتاف بغ ـ ـ ــىن اهلوي ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل رواف ـ ـ ــدها األرب ـ ـ ــع  :الراف ـ ـ ــد االفريق ـ ـ ــي ،الراف ـ ـ ــد
األندلسي ،الرافد العربي والرافد املتوسطي.
 اإلقرار بتميز اهلوية املغربية بتبوأ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها.
 التأكي ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى أن تش ـ ـ ــبث الش ـ ـ ــعب املغ ـ ـ ــريب بق ـ ـ ــيم االنفت ـ ـ ــاح واالعت ـ ـ ــدال والتس ـ ـ ــامح واحل ـ ـ ــوار
والتفاهم املتبادل بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء.
 اإلنتماء إىل " املغرب الكبري" وإىل " األمة العربية واإلسالمية ".
جزء من العناصر املؤسسة للهوية ،سيتم احلديث عنه داخل الدستور من خالل الفقرة الثالثة من
الفصل األول عرب التطرق إىل "الثوابت اجلامعة" اليت تستند عليها "األمة" يف حيااها العامة واملتمثلة يف :
 الدين اإلسالمي السمح.
 الوحدة الوطنية متعدد الروافد.
 امللكية الدستورية.
 االختيار الدميقراطي

14

جزء منها سيتم حتصينه اجتاه أي مراجعة دستورية حيث اعترب الدستور أن األحكام املتعلقة ابلدين
االسالمي وابلنظام امللكي للدولة وابالختيار الدميقراطي لألمة وابملكتسبات يف جمال احلرايت واحلقوق
األساسية ال ميكن أن تتناوهلا املراجعة.

14ي

ي،جي قس ذىليو لا من يطاتكيو ي

ط يون ي،ملا يخ

م مي ل ي ذ ي م ي ي ط ي لذ يوض ليللن كي لن ربي لل ب ي ا ي،ات ميي،ام يجلي،ل لبي ات ايو اتات يوي

ي يطقاغييو يط حلي لج صحلي ق يجلي ل ار ي
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الدستور سيجعل كذلك من "اهلوية الوطنية الراسخة" حمددا لنطاق مسو االتفاقيات الدولية ـ كما
صادق عليها املغرب -على التشريعات الوطنية ،متاما مثل ما سيجعل من الدين االسالمي السمح كأحد
ثوابت األمة ،حمددا لنطاق متتع الرجل واملرأة على قدم املساواة ابحلقوق واحلرايت الواردة يف الدستور ،ويف
االتفاقيات واملواثيق الدولية كما صادق عليها املغرب.
ومن جهة أخرى ،سيعترب الدستور األمازيغية لغة رمسية للدولة ابعتبارها رصيدا مشرتكا جلميع املغاربة
بدون استثناء ،كما سيعلن التزام الدولة ابلعمل على محاية اللغة العربية اليت "تظل" اللغة الرمسية للدولة،
وتطويرها وتن مية استعماهلا وكذلك العمل على صيانة احلسانية ،ابعتبارها جزء ال يتجزأ من اهلوية الثقافية
املغربية املوحدة وعلى محاية اللهجات والتعبريات الثقافية املستعملة يف املغرب.

المطلـب الثاني  :دستور الحقوق
تعد فكرة حقوق اإلنسان فكرة مهيكلة للوثيقة الدستورية احلالية ،واليت ربطت يف تصديرها بني
تعزيز حقوق االنسان والبناء الدميقراطي ،وأكدت التزام املغرب مبا تقتضيه املواثيق الدولية من مبادئ
وحقوق وواجبات وتشبثه حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا ،ومحايته ملنظوميت حقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين والنهوض هبما ،واإلسهام يف تطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق وعدم
قابليتهما للتجزئي .وجعله لالتفاقيات الدولية كما صادقت عليها اململكة ويف نطاق أحكام الدستور وقوانني
اململكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية وهذا ما جعل الدستور يؤسس
ابل نتيجة لقاعدة مالئمة االتفاقيات مع التشريعات ،مادام األصل هو السراين وأبثر فوري بعد نشرها
ابجلريدة الرمسية ،فإن عملية املالئمة ستصبح من أوليات العمل الربملاين يف جمال التشريع.
الدستور كذلك أرسى أربعة مرتكزات داعمة حلقوق اإلنسان هي :
 أوال:ينا ر رربي لقد ر ر ر مي ل س ر ر ر

ي غ ر رراتليكقد ر ر ر ميط ر ر ر مي ل ر ر ر يوس ر ر ر سي ر ررري لل ر ررل يو تا ر ر ر يو وا ر ر ر ي

و ل مي اتن بي نقبيو ل ل ك ب يو،ا ئي اتم ،بي ي ىليو ي لؤول بي حمل ساب ي
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 اثني ـ ــا :ي ل ر ر ن ي ا ر ر يو ر ر ي ار رريي ر رجي( ىلي ق،ر ررب يم ر ر ي يم ر ررحليويف ر ر يا ر ر يووي ا ر ر ط ي
مب ي الي للل .ي ل م  ،بي ،ل وو يو ، ،ي يو،لي ،ي  ،ن يل ي
 اثلثـاي:ي جعي اتاتيو لقيط يك س سي لاتو بي ل من ري ل مي اتني ي
 مثيرابع ـ ـ ــا :ي،لر ر ر كبي ر ر ر نق يو نقر ر ر يسر ر ر يي لر ر رمري،ا ي ر رراتي ر ررجيناتط ر رروي ل ر ررات
يي جمل محلي

يو ل ملر ر ر يووي

يجلي(ن ي ل مي اتن بيي ل ل ك ب

المبحـث الثانــي  :تواتـر
المرجعيـــات
يـ ـ ـرتبط حتليـ ـ ـل ت ـ ــوتر املرجعي ـ ــات القيمي ـ ــة لدس ـ ــتور  ،2011التس ـ ــا ل ح ـ ــول م ـ ــدى حس ـ ــم ه ـ ــذه
الوثيقـ ـ ــة ملكان ـ ـ ــة االتفاقيـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة يف النظ ـ ـ ــام القـ ـ ــانوين املغ ـ ـ ــريب ؟ ح ـ ـ ــول مـ ـ ــدى تس ـ ـ ــاكن أو تن ـ ـ ــازع
املرجعيات "الكونية" مع املرجعيات "اخلصوصية" داخل نظامنا الدستوري.

المطلـب األول  :مكانة التفاقيات الدولية
رغم ما كان يستفاد من الدساتري املغربية السابقة ( )1996-1992من التزام ابملواثيق الدولية،
فإن غياب مقتضيات صرحية تعطي لالتفاقيات الدولية املصادق عليهما مسوا على القوانني الداخلية يظل يثري
صعوابت منهجية يف توصيف مكانة االتفاقيات الدولية يف النظام القانوين املغريب ،حىت بعد إعالن دستور
 ،1992تشبث املغرب حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.
املؤكد أن دستور  2011قد حصل مراجعة عميقة للممارسة االتفاقية وللفاعلني املسامهني فيهما،
بشكل أعاد نوعا من التوازن يف االختصاص بني امللك والربملان يف اجملال الدبلوماسي عرب توسيع صالحيات
الربملان يف جمال املوافقة على االتفاقيات الدولية.
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من جهة أخرى فإن تنصيص الدستور على ما يلـ ــي :
 التزام املغرب مبا تقتضيه مواثيق املنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ،وأتكيد تشبثه
حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.
 التزام املغرب حبماية منظوميت حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين والنهوض هبا ،واإلسهام
يف تطويرمها ،مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق ،وعدم قابليتها للتجزئي.
 االلتزام جبعل االتفاقيات الدولية ،كما صادقت عليها املغرب ويف نطاق أحكام الدستور وقوانني
ا ململكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ،والعمل على
مالئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقة.
يدفعنا إىل القول أبن دستور اململكة قد حسم بشكل صريح يف مسألة مرتبة املعاهدات يف النظام
القانوين املغريب ،حيث وضعها يف مرتبة أقل من الدستور وأعلى من التشريعات الوطنية.
هذا الرأي ال يشاطره ابحثون آخرون ،ظل الدستور ابلنسبة إليهم ،بعيدا عن أن حيدد بدقة وضعية
االتفاقيات الدولية ابلنسبة للقوانني الوطنية ،ألنه فضل االعتماد على عبارات غري واضحة مثل قوانني
اململكة واهلوية الوطنية الراسخة ،إذ ابلنسبة ألصحاب هذا التحليل فإن إثراء قاعدة مسو املواثيق الدولية يف
ديباجة الدستور إبضافة شرط يف نطاق قوانني اململكة قد أعاد الوضع إىل حلظة ما قبل الدستور احلايل.

المطلـب الثاني  :الكونية والخصوصية
تثري الطريقة اليت دسرتت هبا اهلوية العديد من املالحظات الشكلية واملوضوعية املرتبطة بداللة
الرتتيب التارخيي ملكواناها كما وردت يف التصدير ،وابآلاثر التأويلية للربط احلصري بني اإلسالم كدين وبني
املكون العريب للهوية ،وبغموض التمييز بني املكوانت والروافد والتباس مفهوم األمة مثال » ،« Ouma
الوارد مبناسبة االلتزام الدستوري بتعميق أواصر االنتماء لألمة العربية اإلسالمية.
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وهنا فال شك أن هاجس هذه الدسرتة قد جتلى يف البحث عن ترضية اجلميع ،مما انعكس على
اإلصرار على تعريف اهلوية إبعاداها إىل روافدها املتنوعة ،وهو ما ال يضيف شيئا إىل حقيقة أن املغاربة شعب
واحد بقدر ما قد حيول اهلوية املغربية من منطلق التطابق إىل جمرد عبارة عن روافد ال جامع بينها وال نسيج
مينحها املعىن  ،مما قد يفتح الباب على استقطاابت هوايتيه مشرعنة دستوراي ،وجيعل بشكل مفارق النص
الدستوري الذي صيغ مبنطق التوافقات والرتاضيات الثقافية ،يدشن لبداية صداع "قيمي" على األقل فمن
لتشبت ابإلسالم كدين للدولة كان له ما أراد ،ومن مل ير يف سلطات أمري املؤمنني بديال حتقق له ذلك ،ومن
طالب بسمو القوانني الدولية تقرر له ذلك ،ومن ظل حيتاط من تعارضها مع أحكام الشرع كان له ذلك.
إن منطق الرتضية ،هو الذي جعل البناء املرجعي للدستور غارقا يف التباسات اللغة الدينية واللغة
املدنية ،بشكل يسمح بتقدمي حجج للدفاع عن إسالمية الدولة ،كما يسمح بتقدمي حجج مضادة للدفاع عن
مدنية الدولة .وهذا ما جيعل الدستور يواصل خماتالته يف موضوع القضااي اخلالفية .ويساهم يف إنعاش
خطاابت اهلوية وهي خطاابت ال تسعف دائما على انبثاق مفهوم املواطنة وثقافة حقوق االنسان خاصة إذا
اهتمت مبنطق احملاصصة بني اهلوايت الفرعية وليس مبنطق اهلوية اجلامعة.
املؤكد أن هذه االلتباسات تغذ ي التوتر القيمي واملعياري الذي ينتجه النص وينعكس على جتاذابت
القراء التأويلية بني الديين واهلواييت واخلصوصي من جهة ،وبني الكوين واحلقوقي من جهة أخرى ،وهي
جتاذابت تبدو بعض مقتضيات الدستور قابلة هلا ،مثل حالة الفصل  19الذي جيعل متتع الرجل واملرأة على
قدم املساواة احلقوق واحلرايت ،مشروطا بنطاق ثوابت اململكة أو حالة االلتزام الوارد يف التصدير جبعل
االتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية ،لكن يف نطاق هوية املغرب الراسخة .وال شك أن هذا
التوتر مرده إىل عدم احلسم يف املرجعية اليت ستؤطر اجملتمع ،وهذا ما يعين يف هناية التحليل استمرارية
التوافقات الغامضة واهلشة على حساب اختيارات السياسة الثقافية الواضحة املتعلقة ابملشروع اجملتمعي
املغريب.
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الفصـــل الثالث  :وضعية الحكامة بالمغرب
من املعلوم ان الدستور املغريب احلايل لسنة  2011قد خصص اباب كامال للحكامة اجليدة- ،
ابعتبارها االسلوب التشاركي للحكم ولتدبري الشؤون العامة ،الذي يرتكز على تعبئة الفاعلني السياسيني
واالقتصاديني واالجتماعيني يف القطاع العام واخلاص ،وكذلك اجملتمع املدين ،هبدف حتقيق العيش الكرمي
املستدام جلميع املواطنني .
وهذا تقدم دستوري يف جمال احلكامة بتخصيص املشرع الدستوري للباب الثاين عشر منه  :للحكامة
اجليدة ،وهذا دليل على أن احلكامة تكتسي أمهية كربى يف مسلسل التنمية.
وفق هذه املرجعية جاء الدستور اجلديد إبشارات وإجاابت واضحة وحمكمة على إشكالية احلكامة
اجليدة مبعناها الواسع كما يتبني من خالل القراءة املتأنية ملضامينه إال أنه ال خيلوا من بعض القصورعلى
مستوى هذه احلكامة.

المبحث األول  :تعريف الحكامة ودعاماتها
واختالالتها بالمغرب
س قو ي ذ ي ا

ي ل .اتا ي( ي.،لا

ي ق يو يط ات ي اتم ،ب يو  ،ع يو لن يطا ي ه

اتم ،بي غاتر ي

المطلـب األول  :تعريف الحكامة ودعاماتها
أضحى مصطلح احلكامة أكثر تداوال يف اآلونة األخريى خصوصا بعد إقرار النص الدستوري احلايل
للمملكة ،وهذا ال يقتصر على املستوى الوطين بل عرف مفهوم احلكامة و ما تعلق به من قضااي ،انتشارا ال
مثيل له على املستوى الدويل بني املنظمات املهتمة بتقييم احلكومات ودراسة منجزااها واقرتاح برامج تنموية
..
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وقد اختلف ال دارسون اختالفا كثريا يف حتقيق املفهوم وتعريفه؛ ذلك أن ظهور املفهوم مل يتأتى إال من
جانب املؤسسات اخلاصة ،على اخلصوص املقاوالت اليت كانت اهدف إىل اىل استغالل كل مواردها ابلطريقة
األجنع ،وحتقيق نتائج أكثر  ..وإن شساعة املفهوم دعت الفاعلني يف الدولة أو املشرفني على الشأن العام
إلدخاله يف تدبري الشؤون العامة للدولة ،فمفهوم احلكامة تطور وجتاذبته اآلراء اضطرادا مع مفهوم التنمية
فنالحظ على أنه يكاد يكون مكمال له فال يتطرق أحد الباحثني للحكامة إال و يربطها ابلتنمية.
إال أن ترمجة املفهوم من اللغات الالتينية إىل العربية مل يستقر فهو بني"احلكامة" و" إدارة احلكم" و
"احلكمانية" و "اإلدارة اجملتمعية" أو "احلكم" و "احلكم الصاحل" أو "احلكم الراشد" ،وأغلب الدارسني
والباحثني اعتمدوا تعبري [حكامة] وهو املتاح يف خمتلف املراجع الوطنية وغريها دون غريه من املطلحات،
لذلك فهو الذيي سأتناوله يف هذا الفصل.
ويف ذات السياق ال جتد املنظمات الدولية –وما دوهنا -بدا من تبين هذا املفهوم واعتماده يف
أدبيااها؛
لاق ي ل وا يط ات ي اتم ،ب ي ل يوا  " :احلالة اليت من خالهلا يتم إدارة املوارد اإلقتصادية
واإلجتماعية للمجتمع هبدف التنمية " .15
وطؤك ي ل اتطاتي لوي ل قم بي إلنل ن بي ل ات بي ل يو ي اتم ،بيووي ،يطلم ي اتملي ل حل ي " احلكم
الذي يعزز و يدعم رفاهية اإلنسان و يقوم على توسيع قدرات البشر وخيارااهم وفرصهم وحراياهم
االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيما ابلنسبة ألكثر أفراد اجملتمع فقرا واهميش ". 16

15ي ا ي لاتل ي ضي يمم ،بي جمل محلي
16ي

سي ل طجيوكاتط

-ا ل مري يم

يمن اص ا يجملبي،ل ل يجلي للماتيو لل سبيو إل

ي

 10-9ي 2009ي ي30ي

ي ن اي يم يي ي ط ي– لقداتطبيو ل .ا و-وصايىلي يم بي للل.بي حملل ب-ي يم بيو ل قم ب ل.ا بي قو ي ي .،حلي طي نك ي لات

 2003ي ي  107ي
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واخلالصة يف حتديد مفهوم احلكامة هي أن احلكامة تقضي ابإلنتقال من حالة املمارسة التقليدانية
للسلطة (أحادية القرار) إىل حالة أكثر توازان وهي القائمة على شروط أمهها  :الدراسة العلمية للربامج
ووضوح اجتاهااها يف خمتلف امليادين ،والتشاور يف اختاذ القرار وهو ما يعرب عنه ابلدميوقراطية التشاركية
والدميوقراطية املبنية على مقاربة حقوق االنسان ومقاربة النوع ،التتبع وتقييم هذه الربامج التنموية.
إذا ومن خالل ما سبق فاحلكامة من أهم مداخل حتقيق تنمية مستدامة ،واليت تنبين على إزالة
احلدود بني الفاعلني األساسيني ( الدولة ،القطاع اخلاص ،اجملتمع السياسي ،اجملتمع املدين )..
[  ..فهذه املعايري جندها منسجمة بطريقة أو أبخرى مع القيم املعيارية للدميقراطية والعدالة
اإلجتماعية  ،حيث اهدف يف الوقت ذاته إىل حتقيق وإدامة حالة من الشرعية يف اجملتمع من خالل إقرار كل
من ال شفافية واملساءلة وحكم القانون ،مع تعزيز املشاركة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وذلك من أجل بلوغ
مستوى معيشي أفضل لكافة أفراد اجملتمع على تنوع فئااهم وثقافااهم].17
إن تنزيل احلكامة مرتبط بتوفري مشاريع تنموية حقيقية من الناحيتني العلمية والعملية ،تعتمد على
أربع دعامات  : 18الشفافية  -املشاركة  -املسؤولية واملساءلة.
 الشفافية :تعين توفر املعلومات الدقيقة يف وقتها و إفساح اجملال أمام اجلميع لإلطالع على
املعلومات الضرورية مما يساعد يف اختاذ القرارات الصاحلة و كذلك من أجل توسيع دائرة
املشاركة و الرقابة و احملاسبة ومن أجل التخفيف من اهلدر و حماصرة الفساد.
 املشاركة والشراكة :يتعني أن يشارك يف بلورة القرار والفعل التنموي احمللي وتنفيذه وتتبعه،
خمتلف مكوانت اجملتمع ابإلضافة إىل إشراك كل املؤسسات وكافة الفاعلني وفق مقاربة
17ي. ،لي،جي هلبي ليتيول ا ي قس اىلي لا منبي:ي ل ك ىلي يىليص
و ل س يم ي اتم ،بي ي ىليو ل قم بي مل بي ل ل مي ل ن ن بيو

يجلي ل مي ل سيي قدلي س.بي يم بي ل اتوطبي م ل لكي و ي،حلييجمم بي لا
طبيو ص م بيمبمق سييجلي ،8ي2010م ي ان ي ل قم بي حملل بيجليو وي يا طبي

سبي
18ي لاتبلي،جي مي اتي

ي ،م يوي ه

ي لل ل يم ي ذ ي ل  ،ي( يو يو ا يوو اتت ي يي ق بي ذك ىل ي
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تشاركية ،على اعتبار أهنا تشكل آلية حديثة تقود إىل إحداث تغيري اجتماعي شامل
للرتاب ،فاملقاربة التشاركية متكن من حتديد االحتياجات احلقيقية للسكان وما ينبغي
االهتمام به من مشاريع ،كما متكن اخلرباء من رصد مدى أمهية املشاريع املقرتحة وفعاليتها
وكذا إمكانية جناحها من عدمه.

19

إن توسيع املشاركة والتشارك بني مجيع الفاعلني جيب أن يكون بعيدا عن نظرة اإلدارة
املستعلية وبعيدا عن اإلقصاء بشىت أنواعه ،إذ أن الدعوة إىل احلكامة ليست مطلبا حقوقيا
أودميقراطيا أوسياسيا ،بل هي جواب على الفشل املستمر وسوء تدبري املرافق العمومية بناء
على نتائج التجارب السابقة ،كما أن التجارب أثبتت جناعة مشاركة اجملتمع املدين والنسيج
اجلمعوي ودوره يف حتقيق نتائج تنموية رايدية.
 احملاسبة واملسؤولية : 20إن املسؤولية ال تعين أن اإلنسان ميكن أن خيتفي وراء شعوره ابلعجز
أو جبهله لألشياء أو وراء واجب الطاعة ،بل إن املسؤولية مرتبطة بدرجة القدرة واالستطاعة
واملعرفة ،فالسلطة واملعرفة يشكالن امتيازين تتولد عنهما يف املقابل واجبات.
فاملسؤولية تنطوي على بعد أخالقي و بعد قانوين ،فأما األول فيتمثل يف كون الشخص ميارس
مسؤولية جتعل منه عضوا من أعضاء اجملموعة ،وأما البعد القانوين فيعين أن املسؤولية تتأسس
على دعامتني مالزمتني  :واجب الشفافية و ضرورة دفع أو تقدمي احلساابت .وبذلك يتم احرتام
وتقدير اجملتمع وحاجته إىل التنمية ،وهكذا فاملشروع التنموي احمللي يف احملصلة عبارة عن توافق
وتبادل لاللتزامات من أجل حتقيق نتائج وأهداف مشرتكة وأي إخالل أبي من هذه االلتزامات
سيضر مبجمل املشروع لذا يتعني اختـاذ مجيع اإلجراءات الالزمة ملتابعــة تنفيذ التعهدات.

19يول ري ذ ي ي،رم ي لل ل ي136يوي139ي،جي ل س ي
20ي ،يل س اي ي ي

ي ق ي اتم ،بي حملل بيو ل قم بي  http://rachidelbouni.over-blog.com/article-67541704.htmlي
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كانت هذه إذن نبذة موجزة عن مفهوم احلكامة  ،شروطها ودعامااها ،لننتقل بعد ذلك إىل قراءة
الواقع املعاش ،من خالل رصد االختالالت املالحظة فيما خيص احلكامة يف عدة جماالت.

المطلـب الثاني  :اختاللت الحكامة
بالمغرب
منذ استيعاب الفاعل الوطين ألمهية إيالء الرتاب أمهية ابعتباره قاعدة ممارسة الدميوقراطية ،عرب
حمطات الالمركزية والالمتركز اإلداري ،وتدرج التنظيم اجلماعي بتبوإ اجلماعات الرتابية صدارة العناية
التنظيمية (ظهري  ،1976وامليثاق اجلماعي )..؛ مل يواكب هذا الوعي ممارسات حقيقية تدل عليه ،فأفرزت
اختالالت على مجيع املستوايت ،وتتجلى على اخلصوص يف :
 غياب مشاركة وإدماج خمتلف املكوانت اجملتمعية واجملاالت الرتابية يف املسار التنموي ،كنتيجة
خلضوع اجلماعات لسلطة الوصاية وهو ما نالحظ تكريسه يف مشاريع قوانني اجلماعات
الرتابية.
 غياب آليات حقيقية لتحقيق هذه احلكامة ،كالتتبع وتقييم (املرحلي ،النهائي) للمشاريع
والربامج املنجزة من طرف اجلماعات ،ومساءلة املسؤولني على تدبري الشأن العمومي.
 اإلختالالت املرتبطة ابجلهاز القضائي.
 تفشي ظاهرة الفساد كإحدى جتليات سوء احلكامة ،وذلك لغياب ميثاق أو منظومة أخالقية
حتكم املمارسة يف تدبري الشأن العام ،مع غياب الوازع األخالقي لدى املسؤولني.
أابنت جتربة الوالية األوىل للعمل مبقتضيات امليثاق اجلماعي ،فيما يتعلق إبعداد وتنفيذ خمططات
للتنمية احمللية ،21عن ضعف وعدم قدرة اجلماعات الرتابية على إعمال مبدإ املقاربة التشاركية ،ومقاربة
21ي قصي ىلي36ي،جي ن اي يم يي ل ي:يط سي جمللسي يم ييويط

ي ل ي،لاتوعيخم .يمج ييلل قم بيط ي سي جمللسي يم ي ي

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

دراسة نقدية للدستور المغربي

__________________________________________________

30

النوع ، 22بل أكثر من ذلك انصرفت اجلماعات اىل استبدال املنصوص عليه إىل تكليف مكاتب الدراسات
ابعداد هذه املخططات نيابة عنها ،وهي عمليات كلها أدت إىل استنزاف موارد ضخمة دون حتقيق نتائج
تنموية .
فالدار البيضاء مثال م دينة ليست كباقي املدن لكنها ال تتوفر على خمطط مجاعي للتنمية ،ومما يؤزم
الوضع هو اثقال كاهل 'املدينة املشكلة' مبخططات و برامج 23غري ذات سند قانوين سوى حتديد قنوات
عبور السلطة املنتخبة حىت ال تزيغ عن األهداف اليت يسطرها املركز.
فيما يتعلق ابملساءلة وتقدمي احلساابت ،جيب التذكري أبن املغرب اخنرط ابلفعل خالل العشرية
األخرية يف تطوير ترسانته القانونية وتعزيز إطاره املؤسسايت من خالل إحداث عدة مؤسسات ختتلف وتتكامل
مهامها وآليات عملها وتتكون من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتنسيق والتتبع
والتقييم.
لكن على الرغم مما يتميز به هذا اإلطار القانوين واملؤسسايت من مشولية وتكامل ووضوح على توزيع
األدوار واإلختصاصات ،أابنت املمارسة عن عدة إكراهات ونواقص تعرتض خمتلف مكوانته وحتد من جناعته
وفعاليته.
أما عن االختالالت املرتبطة ابجلهاز القضائي ،فإن غالبية الدراسات التشخيصية أمجعت على
اختزاهلا إمجاال يف حمدودية االستقالل الوظيفي للقضاة وضعف مستوى النزاهة بقطاع العدل وانغالق تدبري
العمل وحمدودية كفاءة وأداء وفعالية اجلهاز القضائي والذي تتأثر مردوديته بغياب معايري موضوعية ملراقبة

22يطل ي ق ي( يو ي ن اي يم يي لذ ي ن.لوي ل مري ي،قذي2009ي رمجي،ا ئيو
 ،بي لق ع ي جمل محلي
23ي،ن ي:ي ليان،جي س

ي، ،بيص ي ل ي ل ر بي ل س طبيآنذ حلي،نري ي(ي حلي لل ل ي

ي ي ي
ايلل لا ر يي
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األحكام وتوزيع القضااي وكذا ابلتأخري امللحوظ يف البث يف القضااي وبوجود عدة عقبات حتول دون تنفيذ
األحكام.
وخبصوص تفشي ظاهرة الفساد كإحدى جتليات سوء احلكامة فقد أتكد من خالل ما يستنتج من
االستطالعات والتحقيقات امليدانية أهنا تبعث على القلق ،لكوهنا من جهة تطال خمتلف جماالت الشأن
العام ،ولكوهنا من جهة اثنية ،تتغذى بشكل خاص على مظاهر االنفراد ابختاذ القرارات والشطط يف
استعمال السلطة وانغالق التدبري العمومي.

المبحـث الثانـي  :المجهودات المبذولة
لتحسين الحكامة
إذا كان املغرب قد ابدر الختاذ إصالحات لتعزيز احلكامة اجليدة ،خاصة على التنصيص يف القانون
األساسي للبالد ،وعلى مستوى حتسني مناخ األعمال واالستثمار ،وحتديث التدبري العمومي واستكمال
اآلليات القانونية الوقائية ومكافحته ،فإن فعالية اجملهودات املبذولة الزالت مع ذلك مل تتأكد ،حيث يالحظ
عموما وجود فجوات بني التشريعات واإلجراءات املتخذة وبني املمارسات والنتائج الفعلية على خمتلف
األصعدة.
فعلى مستوى حتسني مناخ األعمال رغم أن اجلهود املبذولة سامهت يف توفري فرص انجعة الجتذاب
ر وس األم وال واالستثمارات اخلارجية ،فإهنا مل متكن املغرب بشكل ملحوظ من حتسني قدرته التنافسية لربح
حصص مهمة يف األسواق اجلهوية أوالدولية ،وابلتايل من رفع وثريته التنموية بشكل ملموس.
وفيما يتعلق ابلتدبري العمومي ورغم توفر املغرب على بنية تشريعية وإدارية حديثة ،فقد لوحظ أن
هناك قصورا على مستوى املوارد البشرية وتدبري الصفقات العمومية ،والتدبري املفوض للمرافق العامة وفسخ
اجلمع بني الوظائف وتضارب املصاحل.
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خــاتمـــــة
يمكن القول بأن الدستور الجديد دستور حديث ومتقدم ،لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم
في تطبيقه وتأويله و تفعيله مما ل يجعل دائما من احترام " الشرعية الدستورية" القاعدة السائدة و
ل يجعل الحياة الدستورية مطابقة دوما لكل الواقع السياسي.
فمع شعار الحداثة السياسية و اإليمان بعلو دولة الحق و القانون و سموها على كل شيء،
هناك نوع من التعايش و ممارسة سياستين غير قابلتين للتجاوز  ،رغم تكريسهما لقيم الفردانية و
الستبداد و تجاوزهما لفلسفة الدستور و مبادئه التأسيسية.
و من جهة أخرى هناك شعار الدولة اإلسالمية و اادفاع عن إمارة المؤمنين الذي ل يقل
غموضا عن الشعار األول .و تطرح بصدده العديد من األسئلة.
هكذا ل يمكن أن نالحظ في ختام هذه الدراسة أن وحدة المفاهيم المرجعية المؤطرة للمسألة
الدستورية عند الفاعلين السياسيين سواء تلك المستوحاة من المرجعية اإلسالمية أومن التجربة
المغربية نجد لها تفسيرات متعددة و يتم توظيفها بشكل مختلف من قبل األطراف السياسية المختلفة
حسب موقعها السياسي و انتمائها الفكري و اإلديولوجي .إن اإلشكالية الدستورية تطرح في
األنظمة السياسية من خالل الفاعل المسؤول عن ترجمة قواعد الوثيقة الدستورية .باختصار إن
أردنا تحويل النظام السياسي المغربي إلى نظام يحظى بثقة الشعب فمن الضروري ان يبنيه أطر
سياسيون هدفهم أسمى وأوسع من ضيق الممارسة السياسوية ،لتحقيق سمو القانون وتفعيل
المواطنة الحقيقية.
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" ...حيسن النظر اإىل أي دس تور عىل انه لباس واللباس يفصل وخياط عىل شلك وجحم من
سريتديه ،بل وأكرث من ذكل فاإن من نعد هل اللباس لن حيتفظ به يف شلكه وهيئته عىل ادلوام ،لن اختالف
مراحل العمر واحلاةل الصحية واللياقة البدنية لكها تتطلب اإدخال تعديالت عىل اللباس بدءا من جمرد
رتوشات بس يطة اإىل استبدال اللباس باكمهل"...
مقتطف من الخطاب الذي ألقاه الملك الحسن الثاني أمام الجمعية الوطنية
الفرنسية يوم  7ماي 1996

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

دراسة نقدية للدستور المغربي

__________________________________________________

36

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

دراسة نقدية للدستور المغربي

__________________________________________________

37

الفهرسة
تقديم 2 .................................................................................................
الفصـــل األول  :تركيز السلطة وضعف الضمانات 5 ...............................................
المبحـــث األول :الشكل وعملية المراجعة 5 .......................................................
المطلـب األول  :المبادرة 5 .......................................................................................
المطلـب الثاني  :شكل الوثيقة الدستورية 7 .....................................................................
المطلـب الثالث  :استفتاء فاتح يوليوز 8 ................................................................ 2011

المبحــث الثاني  :المضمون 9 ........................................................................
المطلـب األول  :الضمانات 9 .....................................................................................
سلط 10 ........................................................................
المطلـب الثاني  :العالقات بين ال ُّ

المبحــث الثالث  :العالقات بين السلط11 ...........................................................
المطلـب األول  :سمو المؤسسة الملكية 11 .....................................................................
المطلـب الثاني  :تبعية الحكومة 13 ..............................................................................
المطلـب الثالث  :تبعية البرلمان 15 ..............................................................................
المطلـب الرابع  :القضاء 16 ......................................................................................

الفصـــل الثاني  :الهوية وحقوق اإلنسان 19 ..........................................................
المبحـث األول  :التنـوع الثقافـــي ودستــور الحقــوق 19 ........................................
المطلـب األول  :صدارة اإلسالم ودسترة التنوع الثقافي  :الهوية 19 .......................................
المطلـب الثاني  :دستور الحقوق 21 .............................................................................

المبحـث الثانــي  :تواتـر المرجعيـــات 22 .........................................................
المطلـب األول  :مكانة التفاقيات الدولية 22 ...................................................................
المطلـب الثاني  :الكونية والخصوصية 23 .....................................................................

الفصـــل الثالث  :وضعية الحكامة بالمغرب 25 .....................................................
المبحث األول  :تعريف الحكامة ودعاماتها واختاللتها بالمغرب 25 ..........................
المطلـب األول  :تعريف الحكامة ودعاماتها25 ................................................................
المطلـب الثاني  :اختاللت الحكامة بالمغرب 29 ..............................................................

المبحـث الثانـي  :المجهودات المبذولة لتحسين الحكامة 31 ......................................
المراجع 33 ...........................................................................................

Copyright © 2015 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
الرقم الدولي المعياري للدورية
2028-8107

