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إلى  أم مرحلة لالنتقال ديمقراطي ل هوه 1111يوليو عام  1في  عليهالتصويت  ألدى تم  الدستور

 الديمقراطية؟

 اتجاه أريد أيضا أن أتبنى الو. الديمقراطيين من ةديمقراطيو ثورية  أكثر اسعي إلى المزايدة أو الظهورال 

تحليال  إعطاء خطى مفضالأريد أن اتبع . بفي المغر يةلقوى السياسية الرئيسية والعماللرسمي ال قفموال

، وأوجه القصور في الدستور الذي وفقا والدي لم يقال، التقدماكشف أن  سأحاولو، اوموضوعي مستقال

 تتجاوزمشاركة  من األصوات ونسبة ٪89 بنسبة تم تبنيه الرسمية المعتمدة من قبل الناخبين لألرقام

27٪. 

 منغليان في دخلت البالد في  القوى الحية ،لك محمد السادسمنذ خطاب الم. الشكل من حيثأوال 

األحزاب السياسية ! وهذا شيء جيد ،الخطوط الحمراء في بعض األحيان تصريحة وتجاوزالمناقشات ال

 وكذلك. مقترحات إلى اللجنة المسؤولة عن صياغة الدستور قدمت والنقابات وجمعيات المجتمع المدني

 وارالمشاركين عبو( اإلذاعة والتلفزيون)ووسائل اإلعالم الهامة األخرى وعة المطب اإلعالموسائل  عبر

 .ذاتيةعن آرائهم دون قيد أو رقابة 

هذا . مقاطعة االستفتاء إلى، ودعوا االقتراع مشاركة فيال رفضا فبراير 72اليسار المتطرف وحركة 

كون ي لن عن التصويت الممتنعين عددبقياس وزن تلك الدعوة . ألسباب عدة استرعى انتباهياالختيار 

ألسباب  يذهبوا للتصويتلم  ياتخابات والعديد من المغاربة والمغربيوم االنت لقد كنت في المغرب. اصادق

سواء اللذين  دعوة الجميع يتوجب، كان هلوزن. من األطراف أيطرف من دون أخذ و .عديدة ومتنوعة

حسن سير االنتخابات، وإدانة  الواسعة و المشاركةهى ، والغاية هذهلأو ال لتعبئة الناخبين وتحقيقا  نعم قالوا

وزنه في كان له  و آخرون بال نعمبوجود أنصار االقتراع  .اطنينمنع حرية التعبير للمويأي خلل يمكن أن 

 .األرقامهذه  حقيقة

 سلطةتكون مؤهلة لتولي ال ةيسؤسمالمنظمات ال فقط، حدودلها عفوية الالثورة ، الدول تاريخ في

 عليهم ، ينبغيالديكتاتورياتبالشباب والتقدميين الذين أطاحوا سواء في مصر أو تونس، . وممارستها

وإال فإن خطر مصادرة السلطة . الشعب قبل لالنتخابات من الترشيحتأسيس هياكل  و مواصلة الرحلة

 .المبادئ األصلية للثورة حساب علىسوف يحصل ( طريقة ديمقراطيةب حتى)

تشكيل حزب سياسي بدون ، الشعب صاحب السيادة باسم األبد إلىالتحدث  ال تستطيع فبراير 72حركة 

برنامج يجب أن يأتي من خالل تطبيق أيضا لواقع الحالي ولكن اتحدي بالتغيير يبدأ  .النتخاباتل قدموالت

وري بناء فرق للقيام بذلك، فمن الضرو. القصير والمتوسط في المدى للتحقيق وقابل موثوق بهمتكامل و

 .الخطط التخاذ القراراتالمقترحات و و تقديم بجديةعمل ت

والسياسية التي عبر  نتيجة للمطالب االجتماعية كان 7211 يوليو 1في  تم التصويت عليهالدستور الذي 

على اصطالح الربيع هذا المصطلح ويفضل ) الناطقين بالعربية ربيعب الشعب المغربي فيما عرفعنها 

تشكل  اإلصالحاتلكن (. لهذه المنطقة لتعددية الثقافية والخصوصيات العرقية واللغويةل احتراما العربي

االتحاد و، لاالستقال) مثل السياسية التقليدية والقوى أقحمت القصر الملكيجزءا من العملية التاريخية التي 

؛ PPS التقدم و االشتراكية حزب ناهيك عن( للقوى الشعبية االتحاد االشتراكيالوطني للقوى الشعبية، و

كسب أرضية  كل من هذه األحزاب حاول. منذ االستقالل الحزب الشيوعي الفرنسي، المرفوض منالطفل 
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النضال ضد  فترة فيتكونت  ألنها أو/خر على أساس الشرعية العلمانية وعلى حساب الطرف اآل

ال مثيل لها في العالم الناطق باللغة وغير متساوية حزبية هذا ما يفسر وجود نظم تعددية  و. االستعمار

 .(باستثناء لبنان)العربية 

  .عالقات القوة في ذلك الوقت تعكس حالة 1897عام  منذ تعاقبت التيمختلف الدساتير 

تم تأسيس ، 1892في عام . مع األحزاب القوميةتقاسم السلطة وقت مبكر  منذ حاولالملك محمد الخامس 

االستقالل،  زعيم حزب ه؛رئيساالختالفات األساسية بين  تصادمت معجربة هذه الت. المجلس الدستوري

 .مادة 12من  تكون أساسيقانون ب عملت البالدو(. الشعبية ىاالتحاد الوطني للقو)حزب ، وعالل الفاسي

دستور بمساعدة  إلى إعداد تامةفي سرية و ، سعى مبكراخلف والده الدى ،الحسن الثاني،1891في عام 

وديمقراطية بمذاق الحسن  ''الحسن الثاني  "بدستور على مقاس " نددت المعارضة. الفرنسيين الخبراء

  (.الشعبية ىاالتحاد الوطني للقو زعيم حزب)حسب قول محمد لعبابي " الثاني

و بنسبة  1897ديسمبر  2يوم  هي التي فازتنعم فان كلمة ، الرغم من الضغوط على المعارضةوب

 .أمير المؤمنين أصبح هو القائد و الملكوأنشأ ظام التشريعي الثنائي نوال، ٪92 وصلت إلى

 FDIC الجبهة الوطنية للدفاع عن المؤسسات الدستورية حزب فان، 1891عام لنتخابات البرلمانية االفي 

 في أزمة غرقت البالدو. أغلبية المقاعد في البرلمانالدى فاز ب غديرة أحمد رضا وبقيادة اإلدارةوبدعم من 

ه ، ال غيرمتحمسال قادهالدم  من حمام لقد كان. 1891أحداث مارس في قمعت بقسوة المظاهرات و. ثقة

من  11 بموجب المادةكاملة السلطات ال، والحسن الثاني تولى وقد أعلنت حالة الطوارئ. أوفقير الجنرال

 .الدستور

 و حصل على نسبة ،1822يوليو   74 فيالدى تم التصويت عليه  الدستور تم تعزيزها فيالمطلقة  السلطة

مع "حرمةة مسلط" الملك سلطةما جعل من ٪ وهو 81.7وبلغت نسبة المشاركة  األصواتمن ٪ 89.9

 عبرعضوا فقط  82انتخاب  فيه ، والذي يتموهو ما فرغ البرلمان من صفته التمثيلية .صالحيات واسعة

 نالمواليالوجوه واألعيان مباشرة ألبرز الغير  القتراعيتم اختيارهم عبر ا الباقية 112 و الـ .العام االقتراع

الكتلة  الملك للدخول في حوار مع أحزابدفع  1821 يوليوالهجوم الذي وقع في الصخيرات في . للعرش

 األصوات٪ من 89.9 بـتصويت من الحصول على  ذلك لم يمنعه، ولكن (التحالف الوطني) الوطنية

البصري  إدريسالدائم بقيادة وزير الداخلية  أحزاب السلطة. ٪81 ىوصلت إل مشاركةمع نسبة " نعم"بـ

 .في القصر تبقى دائما ، ولكن السلطة الحقيقيةتسيطر على البرلمان

طلب  الملك الراحل الذي تسلط من أدت إلى التخفيفسقوط جدار برلين والتغيرات الجيوسياسية الدولية 

محاولة  هو( ٪88.89بنسبة الذي أقر) 1887سبتمبر  4ر دستو. الدستوريةمذكراتها تقديم  حزاباألمن 

 .رةمباش ثلثي مجلس النواب انتخاب بالرغم من انه أتاح. قديمة تلميع

 عبر من المعارضة وأقر ربتق، ، الحسن الثانيللسلطة النتقال السلسلعداد بدئه اإل، واتهحي آخر أيامفي 

من  ٪88،9)بنسبة  اعتمد هذا الدستور ير مباشر ودستورا يلغى االقتراع الغ 1889ديسمبر  11استفتاء 

 ثاني مجلس، وإنشاء في االنتخابات لمجلس النواب (٪97.8وصلت إلى  مشاركةنسبة ، واألصوات بنعم

 ت، دعOADP  حزب منظمة العمل من اجل الديمقراطية الشعبية باستثناء كل األحزاب. من المستشارين
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، رئيس الوزراء هنيعيتم ت، االتحاد االشتراكي حزب شتراكي مناال، 1889عام في . إلى التصويت بنعم

 إدريسلداخلية ل الوزير الدائم، بما في ذلك بوزراء السيادة تعايش مع ما يسمىيأن  عليه جبتوولكن ي

 .يةقوى التقدمالسة اشرب وزير سيئ السمعة لقمعه وهو البصري

 ؟ 1111 بنسخة عن هذا الدستور يقال ماذا

  هيسابق أحسن منأنه من حيث طريقة إعداده ومضمونه، هذا الدستور هو ال يمكن إنكار  ىالوقت ألدفي 

ومع ذلك يمكن أن ينظر إليه . أو الكلي زاء الجزئيجتاالو المماطلة من عانييتطبيق ال العند شريطة انه 

سوف أنا . قيقيإقامة نظام ملكي دستوري حوللتحرك نحو دستور ديمقراطي حقا  انتقالية،باعتباره مرحلة 

ميزان ستعرض نسوف  عندها. 7217عام التي تبدأ والية ال، قبل نهاية فترة تعديل دستوري معأكون 

وسوف  .ديمقراطيالتي تعمل بشكل والمؤسسات التي تنبثق من االنتخابات  واألكثريةالقوى بين الملك 

لتصحيح في تعديل دستوري تستحق اللدستور والثغرات والتناقضات التي  يجابيةاالمبادئ ال أصنف

 .التشجيع واليقظة في تطبيقها إلىالبنود التي تحتاج  .يمستقبل

ية من التقارب بين مكوناته العرب منصهرةوحدة وطنية '': مغربية مفيدة الصول األشارات إلى اإل

يهودية غذت وأغنت روافده األفريقية األندلسية والهى و ،ةالحسني-ةويالصحراو واألمازيغية اإلسالمية

خصوصا أنها  المعتقد،المغربية يجب أن تركز أكثر على العلمانية وحرية  لكن الدولة".   المتوسطيةو

 .معاهدات دولية لهذا الغرض على وقعت

التزامها بتعزيز أواصر ب القويةثابتة والعلى هذه القيم والمبادئ مؤسس  انه" الدستور يوضح  في ديباجة

مع الدول األخرى، والعمل من أجل التقدم المشترك، الشراكة البناءة األخوة والتعاون والتضامن و

، ما يلي على ، ويؤكدرإلى المغرب الكبي نتميتو، متحدة وذات سيادة كاملة ، دولةوالمملكة المغربية

 : ويشمل ذلك

  باعتباره خيارا استراتيجياألمغاربيالعمل من أجل بناء االتحاد ، ،(...) 

 الجنوب دانبين بل التعاون تعزيز ،'' 

لم  هذا التوجه الجديد. مع جيرانه قصوى في عالقات المغرب ضرورة ألمغاربيوبالتالي أصبح البناء 

الرئيس الجزائري  إلى دسالملك محمد السا النداء من قبل. عن التعبير عنه المسؤولين المغاربة يتوقف

بناء عهد جديد في العالقات داخل عن  لبحثل هو إشارة هامة الستقالل الجزائر 48بمناسبة الذكرى 

 تعاون لمجلس تبعيتهلشير بأي حال من األحوال ي م، المغرب لاتوءالتنب كلخالفا ل. المنطقة المغاربية

 . دول الخليج

 تم التأكيد عليه ،سلطة على أساس التعددية والتناوب، دور األحزاب في ممارسة الفي األحكام العامة 

 .مضمون جتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةالم كوين جمعياتوالحق في ت

 78و  77،71،79 ،18 رقم وخصوصا المادة، ات األساسية والمواد المشتقة منهالحري حولالثالث  الفصل

 : التشريعات الوطنية ومعالمعاهدات الدولية مع ديباجة والمع االلتزامات الواردة في  مةنسجم هي
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فقا لهويتها و، والدستور وقوانين المملكة فقا ألحكامو، وعليها من قبله ت الدولية المصادقالتفاقياا إعطاء"

 معاألحكام ذات الصلة هذه  ، ومواءمةاالتفاقيات، وسيادة القانون في البالد نشر هذه ، ومنهاالوطنية الثابتة

 " .القانون الوطني

الواردة  موادتماشى مع التأن يجب اإلنسان حقوق الخاصة بها المملكة المعاهدات التي وقعت كل كذلكو

 .أعاله

 :علىتنص  11في الواقع المادة 

 والسياسية واالقتصادية ،الحقوق المدنيةوحريات البحقوق و وا بالمساواةتمتعيالرجال والنساء "

الدستور أحكام ، على النحو المبين في أحكام هذا األمر وغيره من واالجتماعية والثقافية والبيئية

ية و المواثيق التي صدقت عليها المملكة وذلك وفقا ألحكام الثوابت والدستور وقوانين واالتفاقيات الدول

، هيئة لهذا الغرض أنشأت و. المغربية تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لدولةا. المملكة

 " .من أجل المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز

غير المفهوم أن شهادة المرأة ، فإنه من من وجهة النظر هذه. ليلى واقع عمترجمته إ هذا يجب أن يجدو

، ينبغي أن تطبق لميراثفي مجال او. قيوثعمليات التالرجل في األعمال اإلدارية و شهادة نصفبب حست

جزء  مشرع متقدما بالمقارنة معيجب أن يكون الو. ، والزواج والطالقمدنيةالمساواة وجميع السجالت ال

نة أم وابو، ة إلى فهم أن المرأة هي أيضا أختبحاج هم الذكور الذين مغالون من، والتخلفينالم السكان من

 .النامي وضمانات المجتمع الحديث  خلق ال بد من وانه

التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات ، والتجمع وجتماعحرية اال ضمان "التي تنص على  78تطبيق المادة 

تنظيمي قانون مع . ضمان حق اإلضراب. شروط ممارسة هذه الحرياتون ويحدد القان. السياسيةو يةالنقاب

حتى ال تكون هناك أي  .مشروطا، وليس كلياكون ييجب أن و ألدى  "ممارسته قيحدد شروط وطر

 .مظاهرة سلمية أي برر استخدام القوة لقمعت، ذريعة

 ؟عميق أم سطحي توازن :السلطاتتنظيم 

 ؟هيما : الصالحيات لرئيس الوزراء  المزيد من يتوجب أن يعطىلكي النظام المب الخاصالثالث  لفصلا

هذا  على( لعالقات الدوليةل المغربي معهدال)التي نظمها  مناقشاتالكان من دواعي سروري أن أشارك في 

جزءا من  هي التي، هذه المنظمة 7211يوليو  4يانه بتاريخ في ب. د أعضائه، وأود أن أشيد بجهوالدستور

 : تقال، المدني المجتمع

. الملك الهامة مازالت بيد السلطات، وذلك ألن الدستور يؤسس نظام ملكي برلماني هذا أنال يمكننا القول "

، العسكريةالمسائل و يةمسائل الدينالسلطات حصرية في تمسك ب، ومصونة األخيرةالشخصية وهذه 

أس مجلس الوزراء، الذي يحدد في الحقيقة ير (الملك)وهو. لتنفيذيةظائف مهمة في السلطة االتعيين في وو

واحد أو  اقالة يمكنهوحتى  العامة،أعلى المناصب  يعينو. اإلستراتيجيةجري سياسة الدولة في توجهاتها م

، ات للقوانينتشريع ألي طلب قراءة ثانية في البرلماني، فإنه قد باإلضافة إلى ذلك. ثر من الوزراءأك

، أنه يرأس المجلس األعلى للعلماء، المجلس األعلى لألمن أخيراو. ااحدهمحل المجلسين، أو يمكنه و

 " .والمجلس األعلى للقضاء
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الملك يعين : "42لمادة لدستوري إصالح  منالضوء  وسلط عليهأعلن عنه  قد ما كانمن جانب آخر، 

ضوء  فى، وجلس النوابو أكثر تمثيال في م االنتخابات ألدى جاء على راسالحزب  منرئيس الحكومة 

  .مشكلة عند التطبيق يثير " االنتخابات نتائج

٪ من المقاعد في 12 الفوز بـحزب قادر على  ليس هناك، ء نظام التصويت المعمول به حاليافي ضوو

فضل  لتشكيل األبالضرورة هو  ، ليستشريعيةعلى رأس االنتخابات ال الدى جاءالحزب . مجلس النواب

 فشل ى، وهبعيدا عن كونها عبثيةو، الفرضية يتوجب أن تعالج هذه ذه المادةه. في البرلمان أغلبيةائتالف 

لعالقات ين الذي يسود في الحالة الراهنة فمن المحتمل أن التكو. حول برنامجه أغلبيةفي حشد  ما حزب

هى حالة ، واألشياء طبيعةضد  يكون ذلك ، وأحياناسجين التحالفات يبقىالسلطة هو أن رئيس الحكومة 

 .في كثير من األحيان نفسها ضفرت

جولتين  من، لقوائمل التامالحل الوحيد للتغلب على هذه الصعوبة تكمن في تبني النظام االنتخابي النسبي 

 أكثر انسجاما تشكيل ائتالفاتب و هو ما يسمح. في الجولة الثانية المتصدرة قائمةللإعطاء أغلبية المقاعد و

فمن الضروري تجنب نظام (. اصيل أعالهانظر التف) ضيق حكوميمع جدول أعمال مشترك وفريق 

ضمان لملكية برلمانية ختيار التوجه ال، في حين غرار الجمهورية الفرنسية الرابعة، على برلماني

 .هذا هو الحال في اسبانيا والمملكة المتحدةو. مؤسساتالديمومة االستقرار و

عدم "ة أوداراإل إرشاديه من قبلترتيبات  أي بعيدا عن إلى ممارسات جديدة، ؤديي أن يجب رهذا الدستو

 تتخذ القرارات الرئيسيةقليل و أن  متذرعين بان هامشهم للمناورة، وزرائه وأرئيس الحكومة "  مسوؤلية

 .7211في يوليو  (لعالقات الدوليةلالمغربي  معهدال) حسب قول .في مكان آخر

دور األحزاب . والمال اإلدارة من تأثيرعن أي  دهاإبعاو، ة االنتخاباتأيضا ضمان شفافي يتوجبو

برامج  إعدادو، نفسها إعادة تنظيم اجب عليهتو، يفي المستقبل تهالضمان مصداقي و .السياسية أمرا حاسما

 أدتأثر بشكل كامل إال إذا لن يكون لها  7211عام لأحكام الدستور الجديد . نوعةانتخابية محددة ومت

. معروفة بكفاءتها، وبشخصيات حكومة متجانسة، برئاسة شخصية قوية في تعيين التشريعية االنتخابات

 '' .، والناس سوف يشعرون بأن شيئا لم يتغير رغم الدستور الجديدذلك، فإن خيبة األمل ستكون كبيرة غير

 ه جاء على راسحزبألدى ، رئيس الوزراء إلىالصالحيات  أعطى ما يبدو على 7211دستور يوليو 

 بنسخة أخرى من الملك يحتفظفي الواقع، . ة السلطة على اإلدارةبممارس له احماس، التشريعيةابات االنتخ

كل  .في جميع األوقات ستخدام للسلطةهذا ال يعني االستعداد وإساءة اال. السلطة طوابقمفاتيح لجميع ال

حركات أو " لسياسيةهذه اللعبة ا"المتنازعين في  بين، سواء وجودمال شيء يعتمد على توازن القوى

ير أو عدة وز إلقالةمكانية للملك اإل، فإن وعالوة على ذلك. على أرض الواقعاالجتماعية  االحتجاج

 : 42من المادة  ذلك يتضح .يؤدى إلى الحد من قدرتهم  و حريتهم في العمل وزراء

، وبعد مبادرة منهعلى ، بناء يجوز للملكو. يعين أعضاء الحكومةبناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ''

يجوز لرئيس الحكومة أن و. واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة مهام، أن ينهي التشاور مع رئيس الحكومة

 '' .واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة مهامينهي أن يطلب من الملك 

 لدولة،ل اإلستراتيجيةتحدد التوجهات  ،داخلهومن . الملك يرأسهو، مجلس الوزراءهو السلطة  مركز

قانون  لمشروع ، فضال عن مبادئ توجيهية عامةتنظيمية، ومشاريع القوانين الع تنقيح الدستوريراومش
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مبادرة من الوزير  بناء على ترشيح رئيس الحكومة و مناصب عليا بنفس اآللية تعيين كما يتم. المالية

األمن الداخلي  ين عنسؤولمالوالوالة والحكام المحليين ، واءرالسفو، بنك المغرب لوالى، المختص

 (.48المادة ) اإلستراتيجية، ومسؤولي المؤسسات العامة والشركات للمملكة

قصر كيفية رسم توازن القوى بين ال للدولة سوف تكشف، امةفقط في الشؤون الع انه ،السؤال الكبير

من تنفيذ  ادتأكسيكون مهل ، وحرا هل سيكون له شرعية صناديق االقتراع والحكومة؟ رئيسها الذي

 سوف ربما ، والتيأوكلها له الناخبينالمسؤوليات التي  وهل له كل؟ من اجله البرنامج الذي تم انتخابه

 ؟ب عنهاعاقي يحاسب أو

لحكومة واألغلبية البرلمانية تصريف ل ةركاتفوق المعمعة، تكون  م، ويحكتدورها في ال لملكيةا تلعب هل

على  الشعب بمرور الوقت، السماح فقط لحكم ها، يمكنماعية؟ وبالتاليالقتصادية واالجتاألعمال العامة وا

تي تواجه المغرب في التحديات ال. ممثلي الناخبين الذين اختاروهم من قبل( أو سيئةجيدة ) أداء الحكومة

بعد األزمة المالية لعام . والتي نجهل مساوئها، اضطرابات قوية وأزماتب جاءت، التي سياق العولمة

االقتصاد العالمي سيشهد  أن يقول نأ ريخبألي الدين العام في البلدان المتقدمة، ال يمكن أزمة و 7229

. نوعا ما نتيجة لعدم االستقرار يهالربيع العربي أيام . بل على العكس تماما. االستقرار و الهدوء

انتخابات . راطيات حقيقيةوإقامة ديمق ابهوع لشعستمتالتي لم نظمة لألتدميرا  يكون أكثرسالقادم  واإلعصار

هم المصرفية الخاصة وجمع حساباتمن  أكثر في المصلحة العامة يؤمنونحكام و ،حرة وديمقراطية

 "ترحل"أن  حكومة من طلبي يمكن أن الشارع ال. هي الضامن الوحيد لالستقرار االجتماعي ،الثروات

 .خالل صناديق االقتراععندما تكون ناتجة من 

يعين رئيس المحكمة وهو الدى (. 89المادة )أحد المجلسين أو كليهما  أن يحل ا،يستطيع أيض لملكا

 لعب دورا مهما في عمل المؤسساتت ؤسسةالم ههذ. فيهاعضوا  17 بين تعيين ستة من ذلكوكالدستورية، 

 .األخرى

و . الستفتاءانتخاب أعضاء البرلمان وعمليات ا نظمأيضا تضع " ، الدستورية المحكمة، 117 فقا للمادةو و

في مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل ، واألنظمة المعمول بها إصدارهاقبل  منظمةالقوانين ال

 .قدم إلى المحكمة الدستورية التي تحكم على مدى مطابقته للدستورت، يجب أن هاتنفيذ

ن أو التصديق عليها م هاسن، قد تحال القوانين وااللتزامات الدولية إلى المحكمة الدستورية قبل لنفس الغاية

 أعضاء مسخ، أو ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين ،، ورئيس الحكومةقبل الملك

ير عمل المجلس الدستوري تشكيل وس'' .المستشارينمن أعضاء مجلس عضوا مجلس النواب أو أربعين 

القوانين التي يقرها  أمامل تضع العراقي يمكن أن المتعايشة شخصياتالن ال، هو محل اعتراض في فرنسا

 .ممثلو الشعب

 االقتصادي للدستور شقال

 رئيس الحكومة وبناء على حاقترال وفقا '' ؛لي بنك المغرباوتعيين  هوصالحيات مجلس الوزراء بين من 

فهل . محافظ البنك المركزي هو شخصية رئيسية في إدارة السياسة النقدية'' .مبادرة من الوزير المختص

 يأتيهل بالفعل ، الملك والوزير األول أو يةبين الرئيسين في السلطة التنفيذنتيجة لمساومات  يأتيتعيينه 

 هلهذ اضعاخواقع األمر هذا سيكون في  كاتب الدولةوزير المالية؟ في الحالة األخيرة، القتراح  نتيجة
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 يتم  أنالمحافظ يجب  تعيينأن فمؤسسة مستقلة  يكون المغربي البنك المركزيوإذا كنا نريد أن . وزارةال

 .إليهيتم تقديم التقرير السنوي  الدىفي البرلمان و

، ولكنها تخضع لوالية محددة ةسياسيعن السلطة الالبنوك المركزية في البلدان المتقدمة هي مستقلة 

 البنوك تمويلد عايمنها ) البنوك كبنوهى  األخيروصفها مقرض المالذ باإلضافة إلى دورها ب. بوضوح

 تهإجراءات محددة تبعا للتوجه الذي اختار له مركزيكل بنك ووالسيطرة على النظام المالي ( األخرى

و والحفاظ على صالحيات أوسع بشأن النم االمريكى له االحتياطي الفيدرالي بنك. السلطات السياسية

، االحتياطي 7229في أسواق العمالت؟ منذ أزمة التدخل استقرار األسعار و، ولالعم سوقاستقرار 

معاهدة ماستريخت (. عملية تسمى التيسير الكمي الثاني)شراء ديون الحكومة  يمكنه االمريكى الفدرالي

ليبرالي ذات التوجه ال هذه السياسة. لسيطرة على األسعارباالبنك المركزي األوروبي  حددت هدف

إذا لم يكن و. ركز على مستوى التضخمت التيالنقدية المغربية  السياسة سيرالنقدية لها تأثير على النزعة و

 نقدية بغرض خلقمن خالل لميزانية العامة للدولة ل يكون أداة تساهلمن المرغوب فيه أن البنك المركزي 

لتنمية ا مسائل فيوطني ال على المستوى أيضا يكون مسؤواليجب أن ، تظل الحقيقة أنه تغطية العجز

 ال؟ زز النشاط االقتصادي، لماعييمكن أن  ذلك ذا كانقليال إ أكثر تضخمحتى مع . االقتصادية

 الجديدة-واللبراليةالمذهب الكالسيكي  التي تتبعوتوجهات الحكومات المتعاقبة  جاء من وحى هذا الدستور

ريغان في الواليات . ر في المملكة المتحدة و إلى السلطة تاتشر ةالسيدمجيء التي هيمنت على العالم منذ 

إجماع واشنطن . 7229منذ بداية األزمة المالية لعام  هي في فشل تامالمدرسة من التفكير هذه . المتحدة

راجع مقاالتي المختلفة على ) عن تحولهالدولي قد أعرب علنا  وصندوق النقد ،مات هذا المبدأ الدى كرس

رض هدف ، من خالل فب اختار أن يقلد الدول األوروبيةالمغر (www.camille - sari.fr). موقعي

، منصوص عليها في معاهدة ماستريختهذه النسبة . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي1ز يتجاو الأالعجز 

يمكن تعزيز  ال ، فإنهإذا لم يكن مقبوال تراكم العجزف. تتقيد بها أبداعدد من دول االتحاد األوروبي لم لكن و

 وتحت اسم توازن، 22نفس روح المادة  في. ت الضرائب في المستقبلالنمو االقتصادي والعمالة وعائدا

على يمكن أن يحكم في الواقع، . رة على قانون الماليةفي السيط اليد الطولي لحكومةلترك  مالية الدولة،

نخفاض بحجة ا، قانون الماليةحتى بعد اعتماد "، بأنها غير مقبولةالمقترحات والتعديالت من البرلمان 

  '' .العامةالوظائف  زيادة في الموارد العامة أو ةقدر

أن  ألدى عليهس االتجاه قيي واحد سوف كل. أمام مسؤولياتهم الحكومة وأغلبيتهاسيضع تطبيق هذه المادة 

دسترة . المؤشر هو ألدى يحدد الوطني والدولي وضعال انه. التحفيز سياسة أو متشددة مالية ، عقيدةيأخذه

، في مكافحة الفساد هو وأخالقي ومبدئيآخر  ادياقتص شق. معنى ة ليس لها أياالقتصادي ياساتالس

. مقابل الوضع المعاش ، والشفافية في المعامالت التجارية والمنافسة فياألموال العامةوإساءة استخدام 

لتنفيذ لترتيبات مدى قابلية هذه ال معرفة يبقى. في مكانها الصحيح آليات يجب أن توضع، عدة لهذا الغرض

عادة تنظيم إدارة التي تطلب إ ناستوقعات السقف ل، ونظرا ةالراهن حالةفي ال .والتطبيق في الميدان

  .حزيرالت، فإنه لن يكون من الممكن البقاء في األموال العامة

وفقا و، ضعيتوجب عليه و  معين، يشغل منصب عام شخص منتخب أوكل " تنص على 119 المادة

، مباشرة أو غير لديهواألصول التي  مالكاألن عإلجراءات التي ينص عليها القانون، بيان مكتوب ل

 أيإلى لكن الناس يعرفون . "فترة عمله و عند توقفه عن العملعند توليه مهام منصبه وخالل  مباشرة،
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أصبح بين عشية  من عمداء البلديات كمو. على جميع المستوياتوالعامة  ألموالااختالس  درجة هو

 ؟ ول في مجال العقارات في بلديتهو الناشط األ ،المقاول األولوضحاها 

مهمة لها ، 19التي أنشئت بموجب المادة و، مكافحة الفسادالهيئة الوطنية لتحريم و " 192 للمادة فقاوو

، مع ونشر المعلومات في هذا المجالجونسيق ومراقبة ورصد تنفيذ سياسات منع ومكافحة الفساد، ت

، وثقافة الخدمة العامة وقيم مة وتعزيز مبادئ الحكم الرشيدلعاالحياة ا اعتماد األخالق فيوالمساهمة في 

  . "المواطنة المسؤولة

 ةشاركمديمقراطية الالمستدامة و و تعزيز التنمية البشريةهيئة 

من  يأتي الخوف، فإن من قبل القضاءبشكل صحيح  كل الملفات عالجتلجميع، وإذا لم  يعرفها الحقائق

 القدرة على كشف  فان األمر يتوقف علىديوان المحاسبة  أوت هذه الهيئة سواء كان. التوترات االجتماعية

هذا لن يكون ممكنا إال من خالل إمكانية وصول المحققين إلى . زمةاللامالية التحقيقات الإجراء و تالعبال

 .الحسابات المصرفيةو و المحاسبية السجالت اإلدارية

إنه . الماليةتنفيذ القوانين العليا و ضمان  مراقبةكلف بالالم وهبة ساحمال ديوان "على أن  تنص 142المادة 

 .اإلدارة من ريتقدب، والخاضعة لسيطرته في إطار القانون من المنظمات اإليرادات عمليات امانتظيضمن 

 ب ويضمنقاريديوان المحاسبة . عد التي تحكم مثل هذه العملياتلقوالانتهاكات إن وجدت،  ،بقاعي انه

 لهيئاتقدم المساعدة إلى ايبة ساحمال ديوان، ينص على أن 148في المادة  ".عن الميراث اناتالبي متابعة

وإلى  ئيةالقضا في اإلجراءاتتقارير ال تترجم هذه كيف عرف، يبقى أن نمن وجهة النظر هذه ''القضائية

 أي مدى؟

المناطق سابات وإدارة تكون مسؤولة عن مراجعة الح ةاإلقليمي دواوين المحاسبة"، 148 وطبقا للمادة

لقواعد التي تنظم لانتهاكات  ۑفي حالة ا ،عقوبات توقعأنها . ، وتجمعاتهاوالسلطات المحلية األخرى

عنها  بشأن القضايا المعروضة واإلدانات التي أسفرت هايتعين القيام ب حصيلة ''المعامالت المالية العامة 

 .واألخرى التي تم تخطيها

دافعي باعتبار أنهم من على رفع الدعاوى القضائية الجماعية  طنون قادرينوينبغي أن يكون الموا

السلطات "تنص على أن  119 المادة ".بمجموعات العمل" وهذا ما يسمى في الواليات المتحدة. الضرائب

عن  إنها  مسؤولة و تقدم حساب. يهموشكاو همتعليقاتلمستخدميها وتتبع اقتراحاتهم و تستجيب العامة

 ترجمان ي و ''. للرصد والتقييم هذا الصدد، ، وتخضع، فينافدةل العامة وفقا للتشريعات الألموال اإدارته

 !إلى واقع هذا

سلطة إدارية هو  ''199 ألدى حسب المادة، على مجلس المنافسةيمكنهما االعتماد الرأي العام والصحافة 

، وال والعدالة في العالقات االقتصاديةفافية ، لضمان الشل تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، من خالمستقلة

، لمنافسةمن ا التي تحدسيما من خالل تحليل وتنظيم المنافسة في السوق، ومراقبة الممارسات 

 '' . ز االقتصادي واالحتكاريوالممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات الترك

واالستيالء على بحاالت الريعية جل التنديد تشكيل جمعيات للمستهلكين والمستخدمين من أ ممكناتكون يوس

في وهدا . أفضل الفرص اقتناصالبعض وها بعض تساند تيالثروات البالد من قبل عدد قليل من العائالت 

المعرفة والخبرة التي أثبتت ب ينالشباب مجهز من أعمالرجال بروز بلحة االقتصاد الوطني للسماح مص
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 هذين. االحتكارات الخاصة في مجال المياه والكهرباء ر في دورالنظ جدا، الضروري انه من. جدواها

بالضبط مساهمة الشركات  ما هو. الميزانيات المنزلية يثقالن كاهل المنتجين من الحاجات األساسية األولية

 ، وما هي المبالغ المحولة إلى الخارج من األرباح؟األجنبية

أي و، من أي ابتزازوية للهروب من الضغوط مطلق الحر أن يكون لهجب على مجلس المنافسة توي

 .نوع أي ضغوط من

 151المادة 

يطالب  دىالو 117 المادة في و دسترته وضعة مجردب ،والبيئي واالجتماعي االقتصادي المجلس أخيرا

 المستشارين ومجلس النواب ومجلس للحكومة، فقط استشاري أن دوره من الرغمب. البعض بتغيير أعضائه

. الشك إليها يرقى ال و سمعة الكفاءةب تمتعي أن ويجب ،والبيئية واالجتماعية االقتصادية ائلالمس حول كل

ذا ما المستدامة، والتنمية الوطني لالقتصاد العامة التوجيهية المبادئ بشأن رأيه إعطاء و إدا طلب منه

 األدوات هي ماو ؟اربةالمغ يينالقتصادا أفضل تمثل مواهب لديههل  للتخطيط؟ العليا اللجنة دور سيكون

 يجب الدولة، رئيس قبل من أعضائه تعيين تم لو حتى حال، على كل القياسي؟ واالقتصاد للتحليل الالزمة

 .نعم نعم بقول و ترديد المباركة لقول ال وليس والجرأة االستقاللية يكون له أن المجلس هدا على

 ۑالسار كميل
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