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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022
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دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية. أستاذة زائرة 
بكلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب
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 المقدمة 

تقــوم أغلبيــة الــدول فــي أنحــاء العالــم بوضــع وثائــق دســتورية جديــدة أو تعديلهــا بشــكل منظــم، 
وهــذا راجــع إلــى أســباب متعــددة ومتنوعــة، مــن بينهــا وضــع دســتور أكثــر ديمقراطيــة، يســاعد علــى 
التــداول الســلمي للســلطة ويســتجيب لمطالــب المجتمــع، مــن خــال إعــادة تحديــد توزيــع الســلط، أو 
إجــراء تغييــر دســتوري أو تعديلــه بعــد مــدة زمنيــة مــن النــزاع، الغايــة منــه تأســيس نظــام دســتوري 
جديــد، مــن أجــل تحقيــق العدالــة المجاليــة واالجتماعيــة،1 بمعنــى نظــام دســتوري يســتجيب للتغيــرات 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة داخــل البلــد وخارجــه.

ــز  ــى تعزي ــف عل ــام داخــل أي إصــاح دســتوري تتوق ــإن النقطــة الخ ــددت األســباب، ف ــا تع وأي
ــر  ــم تفج ــا حت ــدا م ــو تحدي ــة، ه ــتقرار المنطق ــا واس ــان حمايته ــية وضم ــوق األساس ــات والحق الحري

ــا. ــدة كلي ــاتير جدي ــي وأوجــب وضــع دس ــع العرب ــا يســمى بالربي ــورات م ث

ــس  ــاتيرها، كتون ــي دس ــل وفعل ــرت بشــكل كام ــي غي ــع العرب ــا يســمى بالربي ــدان م ــت بل إذا كان
ومصــر وغيرهــا، فــإن هنــاك دولــة المغــرب التــي ألقــت ريــاح الثــورات العربيــة بتأثيراتهــا عليهــا، 
ــة  ــت بهــا، تدعــو إلجــراء إصاحــات سياســية واقتصادي ــب تعال فاســتجابت - بشــكل جزئــي - لمطال

ــق الســام واالســتقرار داخلهــا.2  ــة، وقامــت بإجــراء تعديــات دســتورية لمــا جعلهــا تحق واجتماعي

إن هــذه التعديــات الدســتورية قائمــة علــى دعامتيــن متكاملتيــن: تتمثــل أوالهــا في التشــبث بالوحدة 
ــى الدعامــة  ــة، فــي حيــن تتجل ــة وبالثوابــت الراســخة لألمــة المغربيــة وســمو المواثيــق الدولي الترابي
الثانيــة فــي تكريــس مقومــات وآليــات الطابــع البرلمانــي للنظــام السياســي المغربــي، فــي أسســه القائمــة 
علــى مبــادئ ســيادة األمــة، وســمو الدســتور كمصــدر لجميــع الســلطات، وربط المســؤولية بالمحاســبة، 
وذلــك فــي إطــار نســق دســتوري فعــال ومعقلــن، جوهــره فصــل الســلط، واســتقالها وتوازنهــا، وغايته 

المثلــى حريــة وكرامــة المواطــن،3 هاتيــن الدعامتيــن تضمنهمــا تصديــر دســتور4.2011

إن اعتبــار التصديــر جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور،5 يمنحــه القيمــة القانونيــة وااللزاميــة، بمعنــى 
ــه يرســم الخطــوط  ــواب، ألن ــي األب ــي باق ــواردة ف ــي األحــكام ال ــة عــن باق ــل أهمي ــر ال يق أن التصدي
العريضــة التــي اعتمدهــا المغــرب لتحقيــق الســلم علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، خاصــة حــول 
قضيــة الصحــراء، التــي تعــد مــن أطــول الخافــات الترابيــة التــي عرفهــا التاريــخ الحديــث، وذلــك 
لتداخــل أطــراف الصــراع حولهــا )المغــرب وجبهــة البوليســاريو وكذلــك الجزائــر(. علــى هذا األســاس 
إلــى أي حــد يشــكل الدســتور المغربــي كمــا تــم تعديلــه ســنة2011 أرضيــة لفــض النــزاع وبنــاء الســام 

فــي منطقــة الصحــراء؟
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بنــاء علــى ذلــك، ســنعرض فــي المبحــث األول كيفيــة دســترة الهويــة الوطنيــة وتعزيــز حريــات 
وحقــوق اإلنســان فــي ديباجــة الدســتور، باعتبــار البعــد الهوياتــي والحقوقــي مدخــل أساســي في ترســيخ 
الســلم وإرســاء الديمقراطيــة والحقــوق األساســية. وفــي المبحــث الثانــي ســنتوقف عنــد الجهويــة كآليــة 
ــذي قدمــه المغــرب لحــل  ــي ال ــرح الحكــم الذات ــق مقت ــة نحــو تحقي ــة لوضــع أرضي ــة تمهيدي وكمرحل

النــزاع القائــم حــول الصحــراء، ولمعرفــة مــا إذا كان المشــكل فــي الصــراع قانونــي أم سياســي.

 المبحث األول: دسترة الهوية وتعزيز الحقوق والحريات

ــد صياغــة الدســتور،  ــا عن ــم الحــرص عليه ــي يت ــادئ الت ــن المب ــن بي ــن م ــلم واألم ــظ الس إن حف
وعلــى غــرار بعــض الدســاتير الحديثــة، تضمــن نــص الدســتور المغربــي لســنة 2011 تصديــرا يعتبــر 
بمثابــة مقدمــة للدســتور، يشــمل بعــض التوجهــات واألهــداف الجوهريــة تحفــظ أمــن الدولــة، والتــي 
تعــد الركائــز األساســية التــي ترســم ضوابــط النظــام السياســي، ســواء مــن حيــث السياســة الداخليــة 
أو الخارجيــة، كمــا تــم تفســير بعــض مــن هــذه المبــادئ داخــل المتــن الدســتوري. مــن بيــن أهــم هــذه 

الركائــز دســترة الهويــة )المطلــب األول( وتكريــس الحقــوق والحريــات )المطلــب الثانــي(. 

المطلب األول: دسترة الهوية الوطنية

وضــع تصديــر الدســتور ألول مــرة فــي تاريــخ القانــون الدســتوري المغربــي ترســيما دســتوريا 
دقيقــا ومفصــا للعديــد مــن المبــادئ امتــدت إلــى مضاميــن الدســتور، بشــكل قــد يمكــن هــذا األخيــر 
مــن تحقيــق الســلم والتضامــن داخــل وخــارج المغــرب. لهــذا ســنقتصر علــى مقومــات الهويــة الوطنيــة 
ــز  ــن الركائ ــا م ــار أنهم ــي(، باعتب ــرع الثان ــر )الف ــرب الكبي ــرب للمغ ــاء المغ ــرع األول( وانتم )الف

المهمــة التــي رســمها التصديــر .

الفرع األول: مقومات الهوية الوطنية

ــاج  ــده واالحتج ــة ص ــة الوطني ــت الحرك ــنة 1930، حاول ــري” س ــر البرب ــدور “الظهي ــد ص  بع
ــغ،  ــة العرب/األمازي ــى ثنائي ــاء عل ــة بن ــيم المغارب ــى تقس ــدف إل ــر يه ــذا الظهي ضــده، بدعــوى أن ه
ومــن هنــا تأسســت الحركــة الوطنيــة تنظيميــا، وجعلــت مــن النضــال مــن أجــل اللغــة العربيــة والديــن 
اإلســامي إحــدى أولوياتهــا، وقامــت بصياغــة الهويــة المغربيــة بنــاء علــى هذيــن العنصريــن، وهــو 

مــا أخــذت بــه دســاتير الدولــة المغربيــة منــذ ســنة 6.1962
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بعــد ذلــك، ومــع تغيــر الســياقات السياســية واالجتماعيــة، ظهــرت مطالــب حــول إعــادة تعريــف 
ــت  ــك، كثف ــت بذل ــي طالب ــة الت ــن األصــوات القوي ــة م ــة األمازيغي ــت الحرك ــة، فكان ــة المغربي الهوي
ــف  ــع مختل ــات م ــق تحالف ــر خل ــك عب ــا، وذل ــراف بمطالبه ــرع قصــد االعت ــى المش ــا عل ضغوطاته
ــي  ــة ه ــة المغربي ــث رأت أن الهوي ــا، حي ــة، اإلســامية وغيره ــارات األمازيغي ــات والتي األيديولوجي
هويــة متعــددة األبعــاد، وليــس هويــة ذات بعــد واحــد. نجحــت هــذه التحالفــات بدســترة التعدديــة اللغويــة 

ــوع الثقافــي فــي دســتور المغــرب لســنة 2011. والتن

ــنة 2011  ــة لس ــتورية المغربي ــة الدس ــر الوثيق ــي تصدي ــة ف ــة الوطني ــات الهوي ــت مقوم ــد احتل لق
ــة  ــر الوثيق ــذا األســاس تعتب ــى ه ــا، وعل ــل مكوناته ــط الناظــم لمجم ــون الخي ــكاد يك ــا، ي ــا ريادي موقع
الدســتورية لســنة 2011 أكثــر انفتاحــا، مقارنــة بالوثائــق الدســتورية الســابقة التــي كانــت تعلــي الهويــة 
ــار  ــت بانصه ــد صيغ ــة ق ــدة الوطني ــى أن الوح ــة عل ــص المقدم ــة، اســامية(، إذ تن ــة )عربي االنتقائي
المكونــات العربية-اإلســاميةـ والصحراوية-الحســانية والغنيــة بميراثها “اإلفريقي واألندلســي والعبري 
والمتوســطي”. جــاء فــي الديباجــة “المملكــة المغربيــة دولــة إســامية ذات ســيادة كاملــة، متشــبثة 
بوحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة تاحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــة، الموحــدة بانصهــار 
ــا  ــة بروافده ــانية، والغني ــة الحس ــة، والصحراوي ــامية، واألمازيغي ــة – اإلس ــا، العربي كل مكوناته

ــة والمتوســطية”.7 ــة واألندلســية والعبري اإلفريقي

ــة  ــة األمازيغي ــد أصبحــت اللغ ــمية، فق ــة الرس ــة الدول ــا لغ ــة وحده ــة العربي ــد اللغ ــم تع ــك ل وبذل
لغــة رســمية، ومــن األمــور الافتــة لانتبــاه فــي التعديــات الدســتورية المغربيــة األخيــرة، اعترافهــا 
ــة أهــل الصحــراء، باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن  ــة الحســانية هــي ثقاف ــة الحســانية، والثقاف بالثقاف

ــة الموحــدة. ــة المغربي ــة الثقافي الهوي

إذا كان المكــون األول األمازيغــي، قــد أضيــف بعــد نضــال طويــل للمجتمــع المدنــي والجمعيــات 
األمازيغيــة، فــإن المكــون الثانــي الصحــراوي، قــد أملتــه الظــروف الجيوسياســية التــي عرفهــا ويعرفها 
المغــرب فــي العقــد األخيــر، وفــي إطــار ســعيه إلــى إقــرار الجهويــة الموســعة وتطبيــق الحكــم الذاتــي 
فــي األقاليــم الجنوبيــة، لذلــك اعتبــر الصحراويــة الحســانية جــزءا هامــا مــن الهويــة المغربيــة، تعمــل 

الدولــة علــى صيانتهــا.8

الفرع الثاني: االنتماء إلى المغرب الكبير

بالهويــة  المتعلــق  الجانــب  فــي  ســياحظ   ،1996 ســنة  دســتور  لمــواد  المتصفــح  إن 
رؤيــة  تســتبعد  بنظــرة  المغربيــة،  للهويــة  األحــادي  الطابــع  كــرس  أنــه  المغربيــة،  الوطنيــة 
الدولــة المغربيــة دون بعدهــا العربــي، كأســاس وحيــد ومركــزي يهيمــن علــى باقــي األبعــاد 
 األخــرى التــي يقرهــا الواقــع التاريخــي والسوســيولوجي علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي. 
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وذهــب هــذا التصــور مذهــب إدراج المغــرب علــى أســاس كونــه جــزء مــن المغــرب العربــي الكبيــر، 
إال أنــه ســرعان مــا تــدارك دســتور ســنة2011 هــذه المســألة، بحيــث اعتمــد علــى عبــارة المغــرب 
ــة الموحــدة، ذات الســيادة  ــة، الدول ــاء اإلقليمــي للمغــرب.9 “...إن المملكــة المغربي ــي االنتم ــر ف الكبي
ــي  ــاء االتحــاد المغارب ــى بن ــل عل ــزم ب....العم ــد وتلت ــر، تؤك ــرب الكبي ــى المغ ــة إل ــة، المنتمي الكامل

ــار اســتراتيجي...” كخي

إن العمــل علــى بنــاء اتحــاد مغاربــي كخيــار اســتراتيجي، يهــدف إلــى مجموعــة مــن األهــداف التي 
يســعى المغــرب لتحقيقهــا هــو واالتحــاد الخــاص بــه، والتــي يتــم مــن خالهــا حــدوث تعــاون هــام بيــن 
ــى هــذا  ــي تشــرف عل ــى جانــب بعــض المؤسســات الت ــدول المجــاورة، إل مختلــف دول المغــرب وال

االتحــاد، هــذا األمــر الــذي جعــل االتحــاد ليــس باألمــر الســهل.

ــات  ــة، فهــي ســتمتلك إمكاني ــة متضامن ــي مجتمع ــدان المغــرب العرب ــت بل ــا كان ــه، كلم الشــك أن
طبيعيــة وبشــرية يمكــن عبــر اســتغالها بنــاء تكثــل جهــوي قــوي، يعطــي دول المنطقــة وزنــا علــى 

ــة.  الســاحة الدولي

فعلــى الرغــم مــن أهميــة االتحــاد كخيــار اســتراتيجي، إال أن الخافــات السياســية كانــت والزالــت 
ــراء  ــة الصح ــول منطق ــة ح ــة الجزائري ــات المغربي ــاد، خاصــة الخاف ــذا االتح ــل ه ــام تفعي ــة أم عقب
ــة.10  ــي المنطق ــأزم الوضــع ف ــي ت ــا زاد ف ــرب مم ــع المغ ــية م ــا الديبلوماس ــر عاقاته وقطــع الجزائ
هــذه الخافــات العميقــة بيــن الطرفيــن، هــي حقــا أزمــة كبــرى، ال تثقــل كاهــل البلديــن فقــط بــل حتــى 
المنطقــة ككل فــي بنــاء فضــاء مغاربــي، يشــكل قــوة انطاقــة جديــدة لمشــاريع كبــرى تعــود بالنفــع 

علــى شــعوبها.

فــإذا كان المشــرع الدســتوري المغربــي قــد جــرد المنطقــة المغاربيــة مــن الوصــف العربــي، فإنــه 
بالمقابــل حــرص علــى دســترة تأكيــد انتمــاء المغــرب إلــى األمــة العربيــة واإلســامية، والعمــل علــى 
توطيــد وشــائج األخــوة والتضامــن مــع شــعوبها الشــقيقة، غيــر أنــه لــم يشــر إلــى اإلطــار المؤسســاتي 

الــذي يتــم مــن خالــه تعميــق أواصــر االنتمــاء إلــى األمــة العربيــة واإلســامية.11

إذا كانــت شــعوب المنطقــة المغاربيــة تتــوق إلــى تحقيــق وحــدة فعليــة قوامهــا تحقيــق الســلم واألمــن 
ــب  ــوغ مطل ــول دون بل ــي تح ــية الت ــات السياس ــاوز كل العقب ــاب، وتج ــرف واإلره ــة التط ومحارب
االندمــاج المغاربــي، فــإن الغنــى والتعــدد الثقافييــن اللذيــن تعرفهمــا هــذه الشــعوب، يفــرض أن يتســع 
هــذا االتحــاد للجميــع دون أي وصايــة عرقيــة وعنصريــة، وهــذا ربمــا الغــرض مــن تســمية المغــرب 
الكبيــر لتحقيــق الســلم والتعايــش. كمــا اقتصــرت ديباجــة الدســتور علــى دســترة تقويــة عاقــات التعاون 

والتضامــن مــع شــعوب دول افريقيــا.
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المطلب الثاني: تعزيز وحماية الحقوق والحريات

ــات  ــرع األول( ومنحتهــا ضمان ــوق والحريات)الف ــة الدســتورية لســنة 2011 الحق عــززت الوثيق
دســتورية مهمــة )فــرع ثانــي(، مفادهــا تحقيــق مــا صبــت إليــه ديباجــة الدســتور فــي مجــال حمايــة 

حقــوق اإلنســان التــي هــي حقــوق كونيــة غيــر مجــزأة لصيقــة بالســلم وتحقيــق األمــن.

الفرع األول: تعزيز منظومة الحقوق والحريات

ــة كمــا  ــات الدولي ــى جعــل االتفاقي ــر، نصــت عل تضمــن دســتور 2011 فقــرة مهمــة فــي التصدي
صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، 
تســمو فــور نشــرها علــى التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة،12 بمعنــى أن الدولــة المغربيــة 
مــن بيــن الــدول المنضويــة فــي إطــار الــدول المحبــة للســلم، حيــث أكــدت أنهــا ماضيــة فــي الوفــاء 
بتعهداتهــا اتجــاه مــا تقتضيــه المواثيــق الدوليــة، كمــا تؤكــد عزمهــا علــى مواصلــة العمــل للمحافظــة 
علــى الســام واألمــن فــي العالــم. وذلــك امتثــاال لمــا نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة مــن 
ميثــاق األمــم المتحــدة، علــى أنــه “يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية 
علــى وجــه ال يجعــل الســلم واألمــن والعــدل الدولــي عرضــة للخطــر”. إن الوســائل الســلمية المقصــودة 
هنــا هــي المفاوضــة، التحقيــق والوســاطة، التوفيــق، التحكيــم، التســوية القضائيــة أو الحــل الســلمي عــن 
طريــق المنظمــات اإلقليميــة أو أي وســيلة ســلمية أخــرى تتفــق عليهــا األطــراف. وقــد أخــذ المغــرب 
علــى عاتقــه احتــرام الشــرعة الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، عبــر تحقيــق الســلم والــذي هــو حــق 

مــن الحقــوق األساســية المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة.

علــى هــذا األســاس، عــرف دســتور2011 نقلــة نوعيــة مهمــة بخصــوص دســترة الحقــوق 
والحريــات األساســية، بمختــف أجيالهــا وتصنيفاتهــا، حيــث خصــص بابــا مســتقا تضمــن 21 
فصــا معنونــا بالحريــات والحقــوق األساســية، يدعــم ويعــزز المكانــة الدســتورية لعــدد مــن الحقــوق 
المدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة والتنمويــة. وقــد اعتمــدت الوثيقــة 
نفــس المقاربــة الحقوقيــة التــي احتوتهــا الوثيقــة الدســتورية اإلســبانية لســنة 1978 فــي بندهــا 
ــة الدســتورية  ــه الوثيق ــذي ذهبــت إلي الثانــي الموســوم بالحقــوق والحريــات،13 وهــو نفــس األمــر ال

ــة.15 ــية14 والمصري التونس

والواقــع أن مــن بيــن الحقــوق األساســية لإلنســان، الحــق فــي الحيــاة والحريــة، واعتبــارا أن حالــة 
الحــرب أو أي شــكل مــن أشــكال العنــف تهــدد هــذه الحقــوق، فحالــة الســلم وحدهــا هــي الكفيلــة بتحقيــق 

هــذه الحقــوق األساســية علــى أحســن وجــه.
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ــي  ــي اتفاقيت ــواردة ف ــوق ال ــان كل الحق ــا لضم ــرطا ضروري ــر ش ــع األم ــي واق ــلم ف ــر الس يعتب
حقــوق اإلنســان لســنة 1966، ســواء تلــك الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االجتماعيــة 

ــية.16 ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة أو العه ــة والثقافي واالقتصادي

انتقــل المغــرب مــن مفهــوم الحريــات العامــة كمــا كان منصــوص عليــه فــي الدســاتير الســابقة إلــى 
الحريــات األساســية فــي دســتور 2011 ذات البعــد الدولــي، مســايرا بذلــك اإلعــان العالمــي لحقــوق 
اإلنســان واالتفاقيــات الدوليــة، وذلــك لمــا تتميــز بــه الحريــات األساســية مــن خصائــص، كونهــا غيــر 
ــة للمراجعــة والتجــزيء، إذ ال يمكــن ممارســتها فــي منــأى عــن الحريــات األخــرى، أو إعطــاء  قابل
ــة تنشــأ مــع اإلنســان  ــم كونهــا طبيعي ــى حســاب حــق آخــر، ث ــة لحــق مــن هــذه الحقــوق عل األفضلي

وتســتمر معــه حتــى الممــات، لكونهــا حقــوق كونيــة لصيقــة بكرامــة الفــرد. 

الفرع الثاني: ضمانات حماية حقوق اإلنسان

أقــرت مقدمــة دســتور2011 علــى أن “المملكــة المغربيــة تواصــل …)( إرســاء دعائــم مجتمــع 
ــة  ــرص، والعدال ــؤ الف ــة المســاواة، و تكاف ــة الكرام ــن والحري ــع باألم ــه الجمي ــع في ــن، يتمت متضام
ــن”،  ــات المواط ــوق وواجب ــن حق ــازم بي ــاق الت ــي نط ــم، ف ــش الكري ــات العي ــة، ومقوم االجتماعي
إن هــذه الدعائــم والحقــوق تتطلــب مجموعــة مــن الضمانــات القضائيــة كالمحكمــة الدســتورية، 
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــط للمجل ــي ســنتطرق فق ــوق اإلنســان، وبالتال ــة حق ــة لحماي والمؤسســات الوطني

ــال. ــى ســبيل المث اإلنســان ومؤسســة الوســيط عل

المحكمة الدستورية

ــن  ــال م ــنة 2011، االنتق ــدة لس ــتورية الجدي ــة الدس ــي الوثيق ــة ف ــد القوي ــح التجدي ــن مام ــن بي م
مجلــس دســتوري إلــى محكمــة دســتورية،17 أنيطــت لهــا اختصاصــات جديــدة، منهــا مــا يعتبــر توســيعا 
ــة لدســتورية المعاهــدات الدوليــة، ومراقبــة دســتورية  ــة القبلي لاختصاصــات األصليــة، مثــل المراقب
القوانيــن والبــت فــي الطعــون االنتخابيــة18، وفــي الدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن19، ثــم مراقبــة صحــة 

إجــراءات مراجعــة الدســتور.20 ومنهــا مــا غيــر طبيعــة القضــاء الدســتوري.

فبعــد مــا كانــت الرقابــة التــي يمارســها تقتصــر على الرقابــة السياســية الوقائية الســابقة على صدور 
األمــر بتنفيــذ القوانيــن، أضحــت المحكمــة تجمــع الرقابــة القضائيــة فــي بعديهــا القبلــي والبعــدي، حيــث 
نصــت المــادة 133مــن الدســتور علــى أن المحكمــة الدســتورية تختــص بالنظــر فــي كل دفــع متعلــق 
ــون  ــأن القان ــع أحــد األطــراف ب ــك إذا دف ــة، وذل ــاء النظــر فــي قضي ــر أثن ــون أثي بعــدم دســتورية قان
الــذي ســيطبق فــي النــزاع يمــس بالحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور،21 وذلــك وفــق قانــون 

تنظيمــي يحــدد شــروط وإجــراءات تطبيــق هــذا الدفــع.22
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المؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان

يعــد المجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان، مؤسســة وطنية لحماية حقوق اإلنســان والحريــات بالمغرب، 
تتوافــق نصوصهــا التنظيميــة مــع مبــادئ باريــس الناظمــة لمؤسســات حقــوق اإلنســان، وتجســيدا لوفــاء 
المغــرب اللتزاماتــه الدوليــة فــي مجــال حمايــة حقــوق اإلنســان، أقــر النــص الدســتوري فــي الفصــل 
ــي  ــى النظــر ف ــة ومســتقلة، تتول ــة تعددي ــوق اإلنســان مؤسســة وطني ــي لحق ــس الوطن ــأن “المجل 161ب
ــة،  ــات وحمايتهــا، وبضمــان ممارســتها الكامل ــاع عــن حقــوق اإلنســان والحري ــة بالدف ــا المتعلق القضاي
والنهــوض بهــا وبصيانــة كرامــة وحقــوق وحريــات المواطنــات والمواطنيــن، أفــرادا وجماعــات، وذلــك 

فــي نطــاق الحــرص التــام علــى احتــرام المرجعيــات الوطنيــة والكونيــة فــي هــذا المجــال”.

وقــد تــم تعزيــز اختصاصــات المجلــس مــن خــال منحــه وســائل جديــدة لحمايــة حقــوق اإلنســان 
علــى مســتوى آليــات التظلــم وتلقــي الشــكاوى وإعــداد التقاريــر وتقديم التوصيــات واآلراء االستشــارية 
والتدخــل االســتباقي والتصــدي لانتهــاكات، إضافــة إلــى إحــداث لجــان جهويــة لحمايــة حقوق اإلنســان 
والنهــوض بهــا تابعــة للمجلــس، والتــي أنيطــت بهــا مهمــة تتبــع ومراقبــة وضعيــة حقــوق اإلنســان على 
المســتوى الجهــوي، وتلقــي الشــكايات الموجهــة إليهــا والمتعلقــة بادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان، 
ــذ برامــج  ــك اللجــان بتنفي ــام تل ــات بشــأنها، فضــا عــن قي ــام ببحثهــا ومعالجتهــا وإعــداد توصي والقي
ــي تشــجيع  ــة المســاهمة ف ــة مهم ــط باللجــان الجهوي ــا أني ــة. كم ــد الجه ــى صعي ــس عل مشــاريع المجل
وتيســير إحــداث مراصــد جهويــة لحقــوق اإلنســان تنتظــم فــي إطارهــا الجمعيــات والشــخصيات العاملة 

فــي مجــال حقــوق اإلنســان.23

ــت  ــي حل ــي 17 مــارس مــن ســنة 2011، والت ــت مؤسســة الوســيط، ف ــي نفــس الســياق أحدث وف
محــل مؤسســة ديــوان المظالــم المحدثــة منــذ دجنبــر 2001، كمؤسســة وطنيــة متخصصــة فــي مجــال 
الوســاطة بيــن اإلدارة والمرتفقيــن تتولــى مهمــة الدفــاع عــن الحقــوق، واإلســهام فــي ترســيخ ســيادة 
القانــون، وإشــاعة مبــادئ العــدل واالنصــاف، والعمــل علــى نشــر قيــم التخليــق والشــفافية فــي تدبيــر 
ــن االدارات  ــخاص وبي ــن األش ــة التواصــل بي ــى تنمي ــة عل ــهر المؤسس ــا تس ــة. كم ــق العمومي المراف
العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة والهيئــات التــي تمــارس صاحيــات الســلطة 
العموميــة وباقــي المنشــآت والهيئــات األخــرى الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة. وتتولــى مؤسســة 
الوســيط النظــر فــي جميــع الحــاالت التــي يتضــرر فيهــا األشــخاص مــن جــراء أي تصــرف صــادر 
عــن اإلدارة يكــون مخالفــا للقانــون، خاصــة إذا كان متســما بالتجــاوز أو الشــطط فــي اســتعمال 

ــادئ العــدل واالنصــاف. ــا لمب الســلطة، أو منافي

ولذلــك تقــوم مؤسســة الوســيط بــكل مســاعي الوســاطة والتوفيــق، قصــد البحــث عــن حلــول منصفة 
ومتوازنــة لموضــوع الخــاف القائــم بيــن االطــراف، وذلــك باالســتناد إلــى ضوابــط ســيادة القانــون 

ومبــادئ العــدل واالنصــاف. 24
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 المبحث الثاني:  الجهوية كآلية دستورية لتحقيق السلم 
في الصحراء

كــرس الدســتور المغربــي لســنة 2011 الجهويــة المتقدمــة وخصــص لهــا بابــا لكونهــا أصبحــت 
ــر الشــأن  ــات هامشــا واســعا لتدبي ــح الجه ــة تمن ــا آلي ــاء الديمقراطــي، باعتباره ــات البن إحــدى متطلب
العــام المحلــي، وهــو مــا ســيتم التطــرق لــه فــي المطلــب األول، كمــا أن هــذه الجهويــة قــد تكــون وســيلة 
لجعــل هــذه المنطقــة مؤهلــة لتطبيــق مقتــرح الحكــم الذاتــي المغربــي فــي الصحــراء المتنــازع عليهــا، 

وهــو مــا ســيتم تناولــه فــي المطلــب الثانــي. 

المطلب األول: التكريس الدستوري لمغرب موحد للجهات

لقــد خصصــت للجهويــة المتقدمــة مكانــة متميــزة عــن باقــي المؤسســات فــي دســتور 2011، وذلــك 
انطاقــا مــن توجهــات رئيــس الدولــة ولمــا أعطاهــا مــن أولويــات )الفــرع األول(، كمــا أبــرز الدســتور 

المبــادئ األساســية المؤطــرة لهــا )الفــرع الثانــي(.

الفرع األول: دسترة الجهوية المتقدمة

ــة بالتطــور السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي  ــة المغربي ــي الدول ــوي ف ــط التأســيس الجه يرتب
والتنمــوي للدولــة، وبالرؤيــة اللوجســتيكية لرئيســها الملــك “محمــد الســادس” فــي تدبيــر الشــأن المحلــي 
ــي بعدهــا الجهــوي جوهــر  ــة ف ــت تشــكل مســألة السياســة الامركزي ــك بات ــا. لذل ــد ترابه ــى صعي عل
خطابــات رئيــس الدولــة، هــذا مــا ناحظــه مــن خــال خطابــه بمناســبة الذكــرى33 للمســيرة الخضــراء 
حيــث أقــر “)...( قررنــا، بعــون هللا، فتــح صفحــة جديــدة فــي نهــج اإلصاحــات المتواصلــة الشــاملة 
التــي نقودهــا، بإطــاق مســار جهويــة متقدمــة ومتدرجــة، تشــمل كل مناطــق المملكــة، وفــي مقدمتهــا 
جهــة الصحــراء المغربيــة، مؤكديــن عزمنــا الراســخ علــى تمكيــن كافــة ســاكنتها وأبنائهــا مــن التدبير 
ــة،  ــة واســعة ومائم ــة جهوي ــد، ســواء بإقام ــرب موح ــن مغ ــة ضم الديمقراطــي لشــؤونهم المحلي
وذلــك طبقــا إلرادتنــا الوطنيــة، أو مــن خــال الحكــم المقتــرح الذاتــي )...(. تهــدف الرؤيــة الملكيــة 
لمســألة الجهويــة إلــى االرتقــاء مــن جهويــة ناشــئة إلــى جهويــة متقدمــة وهــو مــا قــد يمثــل حــا عمليــا 
ــة الموســعة  ــم اإلعــان بعــد ذلــك عــن إطــاق ورش الجهوي ــد ت ــم حــول الصحــراء. وق للنــزاع القائ
فــي الخطــاب الملكــي الــذي ألقــي بتاريــخ 3ينايــر2010 علــى الشــعب المغربــي، والــذي أتــى بحمولــة 
تنمويــة فــي كل األبعــاد، حيــث اعتبرهــا توجهــا حاســما لتطويــر وتحديــث هيــاكل الدولــة والنهــوض 

بالتنميــة المندمجــة وذلــك مــن خــال إشــراك كل القــوى الحيــة لألمــة فــي بلورتــه.25
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إن بلــورة التصــور فــي خطــاب 3ينايــر2010، تقــوم علــى التمســك بمقدســات األمــة وثوابتهــا فــي 
وحــدة الدولــة والوطــن والتــراب.26 تعتبــر الوحــدة الترابيــة قضيــة الدولــة المغربيــة بامتيــاز، إذ أنهــا 

مــن الثوابــت التــي يقــوم عليهــا أســاس الحكــم والتــي ال يمكــن المســاس بهــا.

لقــد ربــط رئيــس الدولــة الجهويــة المتقدمــة بالديمقراطيــة كخطــوة تؤســس لوضع تطلعــات المجتمع 
المغربــي، بمختلــف مشــاربه ومكوناتــه الثقافيــة واإلثنيــة واللغويــة فــي إطــار إصــاح شــامل.27 وأبــان 
جوهــر الخطــاب علــى الوعــي السياســي الكامــل، بــأن الجهويــة هــي أســاس لتدعيــم التنميــة المحليــة 
بمــوازاة مــع تطــور منظومــة حقــوق اإلنســان، جهويــة تجعــل مــن التعدديــة السياســية والثقافيــة داعمــة 

للوحــدة الترابيــة، فــي حــرص تــام علــى التضامــن بيــن هــذه الجهــات.

واكتمــاال لمــا جــاء بــه خطــاب تاســع مــارس المكــرس المتــاك المؤسســة الملكيــة مبــادرة طــرح 
المراجعــة الدســتورية28، عــرض رئيــس الدولــة فــي خطــاب 17 يونيــو2011 المحــاور الكبــرى التــي 
ــة الدســتورية  ــت موضــوع المراجع ــة جعل ــة ملكي ــن رؤي ــا ســادس دســتور مراجــع،29 ضم يتضمنه
شــأنا عموميــا، وقــد خصــص المحــور العاشــر للتكريــس الدســتوري لمغــرب موحــد للجهــات، يقــوم 
علــى المركزيــة متقدمــة، ذات جوهــر ديمقراطــي، وذلــك فــي نطــاق وحــدة الوطــن والتــراب ومبــادئ 

التــوازن والتضامــن الوطنــي والجهــوي.

ــوى  ــة القص ــرزت األهمي ــة ب ــاتير المغربي ــر كل الدس ــات أو عب ــذه الخطاب ــال ه ــن خ إذن، فم
للوحــدة الترابيــة، والتــي تــم تعزيزهــا فــي الوثيقــة الدســتورية لســنة 2011، هــذه األخيــرة التــي أقــرت 
فــي فصلهــا األول ثوابــت األمــة التــي ال يمكــن اإلحاطــة والمســاس بهــا، فــي قمتهــا مســألة الوحــدة 

ــة. ــة االســتقرار والســيادة الكامل ــة باعتبارهــا ضامن ــة والترابي الوطني

ــة الصــدارة بالنســبة  ــة مكان ــة الدســتورية لســنة 2011 الجه ــوأت الوثيق ــذا األســاس، ب ــى ه عل
للجماعــات الترابيــة األخــرى، فبعــد أن نصــت فــي فصلهــا األول علــى أن التنظيــم الترابــي للمملكــة 
تنظيــم ال مركــزي، يقــوم علــى جهويــة متقدمــة،30 تــم تخصيــص البــاب التاســع منــه للجهــات 
والجماعــات الترابيــة األخــرى فــي 14 فصــا مقارنــة بدســتور 1996 الــذي كان يخصــص للجهــة 
ثــاث فصــول، حمــل هــذا البــاب عنــوان الجهــات والجماعــات الترابيــة، كمــا يشــكل دليــا علــى أن 
الجهــة مؤسســة مســتقلة، رغــم أنهــا تدخــل ضمــن صنــف الجماعــات الترابيــة األخــرى، وأنهــا تحتــل 
ــي الجماعــات  ــى باق ــة عل ــة حــق ممارســة الوصاي ــل الجه ــن دون تخوي ــا، لك ــكان الصــدارة بينه م
الترابيــة، حيــث تمــارس كل جماعــة ترابيــة االختصاصــات الموكولــة لهــا بموجــب القانــون وبموجب 
مبــدأي التدبيــر الحــر والتفريــع. وبهــذا يكــون المغــرب قــد أخــذ منهــج الــدول الموحــدة الديمقراطيــة، 

مثــل الدولــة الفرنســية31. 
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إن اختيــار المشــرع الدســتوري إعطــاء مكانــة خاصــة للجهــات مــع ضمــان اســتقالية الجماعــات 
الترابيــة يتماشــى مــع طبيعــة الدولــة المغربيــة، حيــث ســعى المشــرع المغربــي مــن خــال التوزيــع 
الترابــي المتــوازن لاختصاصــات، إلــى الحفــاظ علــى وحدة وتماســك الدولــة، مع تكريــس الديمقراطية 

المحليــة، فــي أفــق تنزيــل مشــروع الحكــم الذاتــي باألقاليــم الجنوبيــة.32

الفرع الثاني: أسس وقواعد الجهوية في دستور2011

ــادئ  ــى أســس ومب ــا ألحــكام دســتور2011، عل ــد وفق ــي الجدي ــم الجهــوي والتراب يتأســس التنظي
قويــة فــي التنظيــم اإلداري الامركــزي، والتــي تعــد اإلطــار العــام الــذي يحكــم تنظيــم واختصاصــات 

الجهــات ونظامهــا المالــي ويمكــن تلخيــص هــذه المبــادئ فيمــا يلــي:

ــن 	  ــة تؤم ــؤونها بكيفي ــيير ش ــن تس ــات م ــيمكن الجه ــدأ ديمقراطــي، س ــدأ التشــاركية: مب مب
للمواطنــات والمواطنيــن مــن المشــاركة فــي تدبيــر شــؤونهم المحليــة والرفــع مــن مســاهمتهم 
ــره ألول  ــم ذك ــرب، إذ ت ــي المغ ــدا ف ــا دســتوريا جدي ــد مفهوم ــدأ يع ــذا المب ــة. فه ــي التنمي ف
مــرة فــي مقتــرح الحكــم الذاتــي، كمــا تــم التنصيــص عليــه فــي تقريــر اللجنــة االستشــارية 
للجهويــة، قبــل أن يتــم تأكيــده فــي المقتضيــات الدســتورية لســنة2011. وتكون هذه المشــاركة 
عبــر االقتــراع العــام المباشــر ألعضــاء مجالــس الجهــات، ووضــع آليــات استشــارية لتيســير 
ــع  ــى أن “تض ــتور عل ــن الدس ــل 139 م ــي الفص ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــاركة كم المش
ــاور،  ــوار والتش ــاركية للح ــات تش ــرى، آلي ــة األخ ــات الترابي ــات، والجماع ــس الجه مجال
لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا. 
يمكــن للمواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات تقديــم عرائــض، الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس 

بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــه ضمــن جــدول أعمالــه.”33

ــإدارة 	  ــا ب ــمح له ــات تس ــات بصاحي ــع الجه ــي تمتي ــره ف ــن جوه ــر: يكم ــر الح ــدأ التدبي مب
وتدبيــر أمورهــا اإلداريــة والماليــة، بهامــش كبيــر مــن الحريــة واالســتقالية والتــي ال تكــون 
فيهــا خاضعــة للوصايــة كنظــام إداري مغلــق بــل تخضــع للمراقبــة اإلداريــة التــي يحججهــا 
القانــون بشــكل واضــح. كمــا يرتبــط هــذا المبــدأ كذلــك بالســلطات الامركزيــة فــي عاقتهــا 

بباقــي األشــخاص المعنويــة العامــة وعلــى رأســها الدولــة.34

ــي 	  ــي الت ــن ه ــى المواطني ــة إل ــلطات المنتخب ــرب الس ــون أق ــع: يقتضــي أن تك ــدأ التفري مب
تمــارس المســؤوليات العامــة، ممــا ينتــج عنــه تقويــة االختصاصــات الذاتيــة للجهــات 
وباقــي الجماعــات الترابيــة األخــرى. وتجــدر اإلشــارة أن مقتــرح الحكــم الذاتــي الــذي 
بــادر بــه المغــرب بشــأن التفــاوض حــول الصحــراء ســبق وتبنــى كذلــك هــذا المبــدأ حيــث 
ــم  ــم يت ــي ل ــه “مــن جهــة أخــرى تمــارس االختصاصــات الت ــرة الســابعة عشــر من نصــت الفق
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 التنصيــص علــى تخويلهــا صراحــة، باتفــاق بيــن الطرفيــن وذلــك عمــا بمبــدأ التفريــع.” 
ونفــس المبــدأ أوصــت بــه اللجنــة االستشــارية للجهويــة فــي تقريرهــا المرفــوع إلــى رئيــس 
ــة  ــة والثقافي ــة و االجتماعي ــة االقتصادي ــق بالتنمي ــا يتعل ــرت، “فيم ــث أق ــة حي ــة المغربي الدول
ــة  ــا ألن تتقاســمه الدول ــل....، قاب ــة، النق ــاء، الطاق ــر كل مجــال لاختصــاص الم ــة يعتب والبيئي

ــع.”35 ــدأ التفري ــة عمــا بمب والجماعــات الترابي

مبــدأ التعــاون والتضامــن: الــذي مــن شــأنه تشــكيل التكامــل والتاحم بيــن الجماعــات الترابية 	 
والتخفيــف مــن حــدة الفــوارق بينهــا، وســد العجــز فــي مجــاالت التنميــة البشــرية، كمــا أن 
ــدة الجهــات  ــدوق لفائ ــى إحــداث صن ــدأ عل ــة الدســتورية نصــت مــن خــال هــذا المب الوثيق

وآخــر للتأهيــل االجتماعــي وكذلــك صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات.

مبــدأ المعادلــة بيــن االختصاصــات والمــوارد: أذعــن دســتور 2011 بــأن الجهــات كغيرهــا 	 
مــن الجماعــات الترابيــة األخــرى تتوفــر علــى مــوارد ماليــة ذاتيــة ومــوارد ماليــة مرصــودة 
ــى الجهــات والجماعــات  ــة إل ــه الدول ــى أن “كل اختصــاص تنقل ــة وأكــد عل ــل الدول مــن قب

الترابيــة األخــرى يكــون مقترنــا بتحويــل المــوارد المطابقــة لــه.”

مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة: يشــكل جوهــرا أساســيا للتدبيــر اإلداري للجهويــة مــن أجل 	 
تحقيــق حكامــة ترابيــة ناجعــة تكفــل المصداقيــة والشــفافية بمــا يتماشــى والتنمية البشــرية.

وإلــى جانــب تكريــس دور الجهــات فــي تفعيــل السياســات العموميــة وإعــداد السياســات الترابيــة، 
ــم  ــة، وهــو تعمي ــر مــن األهمي ــى جانــب كبي ــت مســتجدا عل ــة الدســتورية لســنة2011 أدخل ــإن الوثيق ف
الصاحيــات التنفيذيــة علــى رؤســاء مختلــف أصنــاف الجماعــات الترابيــة ومنحهــا للجهــات، ممــا قــد 
يشــكل تحــوال نوعيــا فــي التنظيــم الجهــوي الجديــد قياســا بالوضــع الــذي كان عليــه تنظيــم الجهــات فــي 
ظــل القانــون رقــم 47.96 والــذي كان ينيــط هــذه الصاحيــات بممثــل الدولــة علــى مســتوى الجهــات.36

ــزة مهمــة مــن  ــة المتقدمــة ومبادئهــا تعــد ركي ــأن الجهوي ــر ب نستشــف أن المشــرع الدســتوري أق
ــت المشــرع  ــة جعل ــة الصحــراء المغربي ــا أن قضي ــة، كم ــة والوطني ــز اســتقرار الوحــدة الترابي ركائ
المغربــي يفكــر فــي بلــورة نمــوذج متطــور للجهــة قريــب نوعــا مــن الفيدراليــة، بغيــة تعزيــز اقتراحــه 
الخاضــع إلــى إرســاء الحكــم الذاتــي للصحــراء، يمنــح الســكان الصحراوييــن الحــق فــي إدارة شــؤونهم 

بشــكل ديمقراطــي.

المطلب الثاني: الجهوية مدخل لتحقيق الحكم الذاتي

أرســى المغــرب نظــام جهويــة متقدمــة ووضــع لهــا قواعــدا تؤطرهــا، مــن أجــل الســير نحو تســوية 
نــزاع الصحــراء وفقــا للشــرعة الدوليــة، وانخــرط فــي ورش مقتــرح الحكــم الذاتــي كجــواب يترجــم 
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ــة البوليســاريو  ــن جبه ــه كل م ــرح رفضت ــذا المقت ــرع األول(، إال أن ه ــة )الف اإلرادة السياســية للدول
والجزائر)الفــرع الثانــي(.

الفرع األول: مقترح الحكم الذاتي المغربي

اســتلهم المغــرب مقتــرح الحكــم الذاتــي لتخويــل المناطــق الصحراويــة حكمــا ذاتيــا موســعا مــن 
ــه  ــة سياســية ذات جوهــر ديمقراطــي، هدف ــى جهوي ــد عل ــي تعتم ــا، الت ــه جغرافي ــدول المجــاورة ل ال
تمتيــع جهــة الصحــراء بحكــم ذاتــي إلنهــاء هــذا النــزاع الــذي يعــرف بأطــول نــزاع ترابــي.37 ويتركــب 

المقتــرح المغربــي مــن ثــاث مرتكــزات أساســية:

المرتكز األول: التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي

شــددت الدولــة المغربيــة علــى االلتــزام بإيجــاد حــل نهائــي للخــاف اإلقليمــي حــول الصحــراء، 
فــي إطــار وحدتــه الترابيــة وســيادته الوطنيــة، إذ يظهــر أن رئيــس الدولــة لــه رغبــة معلنــة فــي تســوية 
ــة مــن الركــود شــهدها  ــة طويل ــادرات تتجــاوز مرحل ــر مب ــم مــع جبهــة البوليســاريو عب ــزاع القائ الن
الملــف، بعــد تعثــر مســاعي األمــم المتحــدة لتنظيــم اســتفتاء يمكــن ســكان اإلقليــم مــن تحديــد مصيــره 
اســتقاال أو انضمامهــا للمغــرب، تــوج هــذا بعــرض المغــرب ســنة 2007 مقتــرح الحكــم الذاتــي.38

يتضمــن مشــروع الحكــم الذاتــي الــذي تقــدم المغــرب بــه رســميا إلــى األمــم المتحــدة 35 مــادة، وقــد 
أتــى هــذا المقتــرح فــي ســياق البحــث عــن حــل سياســي لقضيــة الصحــراء، ويتأســس علــى تطبيــق نظــام 
خــاص بالصحــراء، تتمتــع فيــه المنطقــة بصاحيــات واختصاصــات تشــريعية وتنفيذية واســعة تمارســها 
هيئــات الحكــم الذاتــي،39 مــن برلمــان وجهــاز تنفيــذي ومحاكــم واســتقال مالــي،40 فــي ظــل الســيادة 
المغربيــة ودســتورها. فمــن خــال مبــادرة الحكــم الذاتــي تكفــل الدولــة المغربيــة لكافــة الصحراوييــن 
ــم  ــم دوره ــظ له ــم، وتحف ــارج حقوقه ــن بالخ ــي أو المتواجدي ــراب الوطن ــى الت ــن عل ــواء الموجودي س
الكامــل فــي مختلــف هيئــات الجهــة ومؤسســاتها بعيــدا عــن أي تمييــز أو إقصــاء، وذلــك طبقــا للمبــادئ 
والمســاطر الديمقراطيــة وعــن طريــق هيئــات تشــريعية، تنفيذيــة وقضائيــة، مــع اإلشــارة علــى أنــه رغم 

كل اختصاصــات الجهــة فــإن الدولــة المغربيــة ســتحتفظ باختصاصاتهــا فــي مياديــن الســيادة.

كمــا أن هــذا المقتــرح الهــادف إلــى منــح حكــم ذاتــي موســع لجهــة الصحــراء يعبــر عــن االنفتــاح، 
ــاء  ــاوض والحــوار البن ــي مســار للتف ــة للشــروع ف ــر الظــروف المائم ــى توفي ــه يســعى إل ــث أن بحي

والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حــل سياســي مقبــول مــن جميــع األطــراف.41 
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المرتكز الثاني: العناصر األساسية للمقترح المغربي

ــة بمنظمــة األمــم المتحــدة،  يســتلهم المقتــرح المغربــي للحكــم الذاتــي مــن المقترحــات ذات الصل
ومــن المقتضيــات الدســتورية المعمــول بهــا فــي البلــدان القريبــة مــن المغــرب جيوسياســيا وثقافيــا. كمــا 

أنــه يقــوم علــى المعاييــر والمقاييــس المعتــرف بهــا دوليــا.

ــا  ــى باعتباره ــة تتول ــا جهوي ــة علي ــن22و23 محكم ــي الفقرتي ــي ف ــم الذات ــن مشــروع الحك تضم
ــة،  ــن الجه ــل قواني ــي تأوي ــا ف ــر انتهائي ــراء النظ ــي للصح ــم الذات ــة الحك ــة بجه ــة قضائي ــى هيئ أعل
دون إخــال باختصاصــات المجلــس األعلــى والمحكمــة الدســتورية للمملكــة أو إغفــال التشــديد علــى 
وجــوب احتــرام ومطابقــة كل القوانيــن التشــريعية والتنظيميــة واألحــكام القضائيــة الصــادرة عن جهات 
الحكــم الذاتــي للصحــراء لنظــام الحكــم الذاتــي فــي الجهــة، وكــذا لدســتور المملكــة. ويبــدو أن المقتــرح 
المغربــي قــد اقتبــس مــن الدســتور االســباني، وخاصــة المــادة 152 منــه، التــي حــددت أعلــى مســؤول 
عــن التنظيــم القضائــي فــي تــراب المناطــق ذات الحكــم الذاتــي، وهــي المحكمــة العليــا للقضــاء التــي 
يقتصــر مجالهــا القضائــي الحكمــي فــي التــراب المذكــور، كمــا نصــت علــى نفــس المســطرة أيضــا 

المــادة 95 مــن النظــام األساســي لمنطقــة جهــة كتالونيــا.

تعــد المحكمــة العليــا للقضــاء بكتالونيــا الجهــاز الوحيــد الــذي يوحــد النظــام القضائــي لهــذه الجهــة 
مــع اختصاصــه بالســهر علــى وحــدة وتأويــل القانــون بكتالونيــا.42 كمــا أن ســكان الجهــة يتمتعــون بــكل 
الضمانــات التــي يمنحهــا الدســتور فــي مجــال حقــوق اإلنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميــا، مــع 

تأســيس مجلــس اجتماعــي واقتصــادي بجهــة الصحــراء المتمتعــة بالحكــم الذاتــي.

المرتكز الثالث: مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي قصد تفعيل مقتضياته

يظهــر مــن خــال هــذا المرتكــز أن مقتــرح الحكــم الذاتــي فــي الصحــراء يجســد التعبيــر الصريــح، 
فــي التــزام الدولــة المغربيــة بإخــراج حــل سياســي ســلمي متفــاوض بشــأنه للنــزاع، ومــا ســيتم التعاقــد 
و التعاهــد عليــه بيــن األطــراف المتنازعــة، ســيقدم للســكان باالســتفتاء ليكــون قــد أخــذ شــكل تقريــر 
المصيــر بالنســبة للصحراوييــن، وفقــا للمواثيــق الدوليــة، وأساســا ميثــاق األمــم المتحــدة وبنــاء علــى 
قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن. ولبلــوغ هــذا الهــدف يتعين علــى األطراف العمل المشــترك، 

وبحســن نيــة لدعــم هــذا الحــل السياســي وضمــان الموافقــة عليــه مــن قبــل ســكان الصحــراء.43

 وعلى هذا المســتوى تضمن مقترح الحكم الذاتي نقطة أساســية ثالثة تتمثل في الضمانة الدســتورية 
 الممنوحــة لنظــام الحكــم الذاتــي وذلــك قياســا ألهميــة هــذا المعطى في التجــارب المقارنة للحكــم الذاتي .
فــي مســار الموافقــة علــى نظــام الحكــم الذاتــي وتفعيلــه، يكــون نظــام الحكــم الذاتــي للجهــة موضــوع 
 تفــاوض، ويطــرح علــى الســكان المعنييــن بموجــب اســتفتاء حــر ضمــن استشــارة ديمقراطيــة، 

http://aacl-mena.org
http://academia.edu/
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باإلضافــة إلــى ذلــك وطبقــا للفقــرة 29 مــن المبــادرة، يتم تعديــل الدســتور المغربي وإدراج نظــام الحكم 
 الذاتــي فيــه، وذلــك مــن أجل ضمان تثبيته وعكس مكانته الخاصة في الهندســة القضائية الوطنية للبلد.44
ــي  ــن ممثل ــون م ــي مك ــس انتقال ــيس مجل ــيتم تأس ــه س ــرح فإن ــى المقت ــراف عل ــاق األط ــرد اتف وبمج
ــاج العناصــر  ــادة إدم ــريح وإع ــلحة وتس ــزع األس ــادة ن ــى إع ــاعدة عل ــن المس ــيمكن م ــراف س األط

ــات.45. ــطة االنتخاب ــرح بواس ــذا المقت ــق ه ــع تطبي ــي م ــارج األراض ــد خ ــي توج ــلحة الت المس

نســتنتج أن عمليــة التطبيــق الســليم لنظــام الحكــم الذاتــي ترتكــز إلــى عــدة مداخــل أساســية، يتواجــد 
بتواجدهــا وينعــدم بانعدامهــا، ولعــل مــن بيــن أهمهــا: المدخــل الدســتوري الــذي يكتســي طابعــا خاصــا 
فــي ترســيخ مبــادئ ومرتكــزات نظــام الحكــم الذاتــي، وذلــك لمــا لــه من عاقــة وطيــدة بمفهــوم االنتقال 
الديمقراطــي، بحيــث تحيــل معادلــة الدســتور إلــى طبيعــة العاقــة بيــن اإلطــار الدســتوري والفضــاء 
السياســي الــذي يقــوم علــى فكــرة المــرور مــن نظــام سياســي إلــى آخــر، إذ تتوقــف بمقتضــاه القواعــد 
ــن،  ــن الفاعلي ــة م ــن مجموع ــأنها بي ــاوض بش ــتبدالها بأخــرى متف ــتغال واس ــن االش ــة ع األوتوقراطي
بحيــث ترســم قواعــد وتدابيــر التنظيــم السياســي الجديــد.46 فســتكون لنظــام الحكــم الذاتــي المــدرج فــي 
الدســتور نفــس القيمــة القانونيــة التــي تكتســيها باقــي الفصــول الدســتورية، الشــيء الــذي يترتــب عنــه، 
أن كل تعديــل أو إصــاح لنظــام الحكــم الذاتــي يمــر أوال عبــر مراجعــة الدســتور، ماعــدا فــي حالــة 
نــص نظــام الحكــم الذاتــي نفســه علــى مســطرة أخــرى خاصــة بتعديلــه . وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن النمــوذج االســباني مثــا عالــج مســألة تعديــل األنظمــة األساســية للحكــم الذاتــي مــن خــال مــا هــو 

مســطر بالدســتور.47 

ــراء،  ــة الصح ــا جه ــي مقدمته ــرب وف ــق المغ ــة كل مناط ــة ومتدرج ــة متقدم ــس جهوي إن تكري
ــة متقدمــة  ــداءا مــن جهوي ــي، ابت ــر المحل ــي الشــأن العــام والتدبي تمكــن ســكان المناطــق المشــاركة ف
ــم  ــي ل ــي. وبالتال ــه و أخــذه كحــل أمم ــق السياســي علي ــم التواف ــا ت ــى م ــي مت ــم ذات ــى حك وصــوال إل
يكــرس الدســتور المغربــي بعــد الحكــم الذاتــي واكتفــى فقــط بالجهويــة كمدخــل يســهل تطبيــق الحكــم 
الذاتــي إذا تــم التوافــق حولــه. إلــى جانــب مقتــرح المغــرب وموقفــه فــي أن الصحــراء مغربيــة، يوجــد 
موقــف جبهــة البوليســاريو بكونهــا طــرف يرفــض االعتــراف بمغربيــة الصحــراء الــذي تدعمــه الدولــة 

الجزائريــة بموقفهــا.

الفرع الثاني: موقف البوليساريو والجزائر

علــى  مبنــي  الصحــراء  نــزاع  يخــص  حــل  بــأي  قبولــه  عــدم  عــن  المغــرب  أعلــن  لقــد 
االســتفتاء أو االســتقال، فــي المقابــل دافــع عــن مقتــرح الحكــم الذاتــي. كذلــك قدمــت جبهــة 
البوليســاريو  جبهــة  مقتــرح  ب”  موســوما  المتحــدة  األمــم  أنظــار  علــى  مقترحــا  البوليســاريو 
للشــعب الصحــراوي”،  المصيــر  تقريــر   مــن أجــل حــل سياســي متوافــق حولــه يحقــق مبــدأ 
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يشــمل هــذا المقتــرح تشــبت الجبهــة بمخطــط “بيكــر الثانــي” الــذي رفضــه المغــرب واســتعدادها مــن 
أجــل التفــاوض مباشــرة مــع المغــرب تحــت إشــراف األمــم المتحــدة حــول إجــراءات تطبيقــه، وكــذا 
إجــراءات تطبيــق اســتفتاء تقريــر المصيــر بالصحــراء وذلــك بتطابــق تــام مــع روح القــرار 1514 
ــي مخطــط “جيمــس بيكــر  ــق مــع الخطاطــة المقترحــة ف ــة لألمــم المتحــدة، وبتطاب ــة العمومي للجمعي
ــج  ــا لنتائ ــي، وقبوله ــم الذات ــرب والحك ــل المغ ــاج داخ ــتقال أو االندم ــي االس ــة ف ــي “ والمتمثل الثان

االســتفتاء كيفمــا كانــت نتائجــه.48

ــذي قدمــه  ــي ال ــرح الحكــم الذات ــر ورفضــت مقت ــر المصي ــار تقري ــد تمســكت البوليســاريو بخي لق
المغــرب، هــذا الرفــض علــل بــأن مقتــرح الحكــم الذاتــي حــل يعطــى لمناطــق متمــردة داخــل دولــة 
معينــة. واعتبــرت المغــرب “بلــدا محتــا” وتطالــب باســتقال الصحــراء وخروجهــا عــن ســيادة الدولــة 

المغربيــة لتصبــح الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديموقراطيــة.49

ــي، بدعــوى  ــي المغرب ــم الذات ــرح الحك ــف البوليســاريو ورفضــت مقت ــر موق ــدت الجزائ ــد أي ولق
أنــه ال يتســم بالمصداقيــة مــا دام ينــص علــى احتــرام دســتور الدولــة القائمــة بالمغــرب فــي اإلقليــم، 
فضــا عــن الخلــط بيــن ســكان اإلقليــم والشــعب الصحــراوي، وإعطــاء األفضليــة للســكان، وهــو مــا 
ــر المشــروع لألراضــي  ــال غي ــي المغــرب، ويرســخ االحت ــم ف ــة لإلقلي ــزز األطروحــة اإلدماجي يع
الصحراويــة، بحســب المذكــرة الجزائريــة المرفوعــة إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة حينئــذ “ كوفــي 
عنــان”.50 إذ تعتــرف الجزائــر بالـ”جمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة” التــي أعلنتهــا جبهــة 

البوليســاريو مــن جانــب واحــد فــي الصحــراء. 

إن تمســك كل مــن المغــرب والبوليســاريو بموقفهمــا يجعــل قضيــة الصحــراء قضيــة معقــدة إلــى 
أقصــى حــد، فحــل هــذه القضيــة بــات حيويــا بالنســبة ألمــن المنطقــة وســامة شــعوبها.

ويمكــن القــول بــأن خيــار المغــرب لجهويــة متقدمــة أصبــح أكثــر تاءمــا مــع طموحــات تطبيــق 
ــل  ــا قب ــى المقترح.أم ــة عل ــة النهائي ــد الموافق ــا بع ــادة صياغته ــن إع ــى حي ــي إل ــم الذات ــرح الحك مقت

ــة.  ــة المغربي ــي للدول ــق الســلم الداخل ــا فهــي تحق ــة عليه الموافق

 الخاتمة

مــن  الديمقراطيــة  ومبــادئ  أســس  إدراج  علــى   2011 لســنة  الدســتورية  الوثيقــة  عملــت 
التضامــن  مبــدأ  علــى  والعمــل  المؤسســات،  ودولــة  والقانــون  الحــق  دولــة  ترســيخ  أجــل 
وتحقيــق الســلم، واألمــن الدولييــن علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي خاصــة فــي تصديرهــا، 
للجهــات،  موحــد  مغــرب  إطــار  فــي  للجهويــة  الدســتوري  التكريــس  أن  الشــك  أنــه   كمــا 
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يقــوم علــى مبــادئ التــوازن والتضامــن الوطنــي والجهــوي ســيخدم النمــوذج التنمــوي وسيســاهم فــي 
تجذيــر قيــم الديمقراطيــة التشــاركية والمشــاركة الفعالــة فــي تدبيــر الشــأن العــام. وهــذه الجهويــة تعــد 
ــم التوافــق بيــن األطــراف المتنازعــة  ــإذا مــا ت ــه، ف ــى تحقيق ــا تعمــل المغــرب عل ممــرا وإطــارا أولي
حــول الصحــراء علــى مقتــرح الحكــم الذاتــي تكــون المغــرب قــد اوجــدت األرضيــة المناســبة لتفعيلــه.

فاإلصاحــات الدســتورية التــي قــام بهــا المغــرب، مــن الممكــن أن تجيــب علــى الجوانــب التقنيــة 
والمؤسســاتية التــي قــد تهيــئ ظــروف نشــأة نظــام حكــم ذاتــي توافقــي فــي األقاليــم الجنوبيــة، إال أنهــا 
ال يمكــن أن تضــع حــدا للنــزاع القائــم حــول الصحــراء، لقــد أضحــى نجــاح المفاوضــات رهيــن بتدابيــر 
أساســية، كوضــع أســس وقنــوات التواصــل والحــوار بيــن أطــراف النــزاع، إن مســألة ترســيخ الســام 

فــي المنطقــة عمليــة معقــدة وطويلــة األجــل.

ــم  ــرح الحك ــأ لمقت ــة وهي ــط األرضي ــي وضــع فق ــتور المغرب ــر أن الدس ــة األم ــي نهاي نستشــف ف
الذاتــي إذا مــا تــم التوافــق عليــه لتســهيل عمليــة تفعيلــه، فالدســتور مجــرد قاعــدة قانونيــة تحــدد مســار 
الســام، وحتــى المســاعدة الدوليــة فــي مســألة النــزاع ال يمكنهــا فعــل شــيء، ألن هنــاك إرادة سياســية 
ــة التحــاور أمــام المجتمــع الدولــي  ــد مــن التحــاور بيــن األطــراف الثاثــة علــى طاول للحــكام، إذ الب

للوصــول إلــى حــل نهائــي يرضــي كل األطــراف. 

ــق الســام  ــتطاع تحقي ــي اس ــتور المغرب ــي أن الدس ــية ه ــرة أساس ــي فك ــاس، نبن ــذا األس ــى ه عل
واألمــن بالدولــة المغربيــة إبــان الثــورات العربيــة ومــا ســمي بالربيــع العربــي، واســتطاع أن يرســم 
أرضيــة تمكنــه مــن تفعيــل المقتــرح الــذي قدمــه بخصــوص الصحــراء عــن طريــق الجهويــة الموســعة، 
لكــن ال يســتطيع أن يفــض النــزاع القائــم حــول الصحــراء، بمعنــى البــد مــن التعامــل بحكمــة عبــر 
ــن  ــي، وم ــر إقليم ــي وغي ــث إقليم ــادرة طــرف ثال ــمي بمب ــر الرس ــمي وغي ــوار الرس ــتعداد للح االس
تدخــات خارجيــة أخــرى مــن أجــل حــل األزمــة بيــن األطــراف المتنازعــة، ألن الحــوار ووجــود حــل 
ســلمي يرضيهــم ســيؤدي إلــى فتــح الحــدود وســيعمل األطــراف علــى حمايــة المنطقــة مــن أي شــر قــد 
تتعــرض لــه مــن التطــرف واإلرهــاب ومــن مشــاكل الهجــرة والتهريــب والمخــدرات، واالتجــار فــي 

البشــر. وســتمكن مــن بنــاء اتحــاد مغــرب عربــي قــوي. 

خاصــة القــول، الدســتور المغربــي قــادر علــى تحقيــق الســام داخــل الدولــة لكنــه غيــر قــادر علــى 
صنــع التحــول وإيجــاد حــل لمشــكل الصحــراء إذا مــا غابــت المبــادرة السياســية للنخــب الحاكمــة بمــا 

فيهــا األطــراف المتنازعــة.
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بالــدار البيضــاء، الســنة الجامعيــة 2019-2018.

ــز ( 6) ــتراتيجية، مرك ــات اس ــة، دراس ــر مغربي ــة نظ ــي وجه ــم الذات ــوم الحك ــراء ومفه ــة الصح ــد، قضي ــوش محم بوش
االمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية، العــدد 130، الطبعــة األولــى 2008.

ــة ( 7) ــات3، المنظم ــة سياس ــل )2011-2017(، ورق ــة التفعي ــتجدات وحصيل ــي: المس ــتور المغرب ــن، الدس ــارق حس ط
ــس. ــتوري، تون ــون الدس ــة للقان العربي

عبــد الرحيــم منيــر، الجهويــة المتقدمــة فــي ضــوء اإلصاحــات الدســتورية لســنة 2011، أطروحــة لنيــل الدكتــوراه فــي ( 8)
القانــون العــام، جامعــة الحســن الثانــي، كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعية المحمديــة، 2017.

مــاء العينيــن بويــا، دراســة: مشــروع الحكــم الذاتــي بيــن تأويــات القانــون و تجاذبــات السياســة مقــال منشــور علــى ( 9)
https://ahdath.info/348722 :ــط الراب

الداديســي الكبيــر، الهويــة المغربيــة فــي الدســتور الجديــد، مواضيــع وأبحــاث سياســية، الحــوار المتمــدن، عــدد 3882 ( 10)
https://bit.ly/3BB8i7g :نشــر بتاريــخ: 2012/10/16، علــى الرابــط

إلــى ( 11) ويفضــي  عليــه  ومتفــق  مقبــول  سياســي  حــل  أجــل  مــن  البوليســاريو  جبهــة  مقتــرح  مفتــاح،  الســالك 
الرابــط:  علــى  منشــور   2007 العــدد:  المتمــدن،  الحــوار  الغربيــة،  الصحــراء  شــعب  مصيــر   تقريــر 

https://bit.ly/3w15eQP

العسري محمد، مشروعية مطالب حركة 20 فبراير، طبعة أولى مارس 2012 مطبعة، سليكي أفوين طنجة . ( 12)

أوبلــش محمــد، الديمقراطيــة بالمغــرب: أي دور للعدالــة المجاليــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة: دراســة مفاهيميــة ومقارنة، ( 13)
مجلــة الدراســات اإلفريقيــة وحــوض النيل،المجلــد 03 العــدد العاشــر،يناير 2021 المركــز العربــي الديمقراطــي ألمانيــا 

– برليــن، نشــر فــي الرابــط:
https://democraticac.de/?p=72316
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ــة ( 14) ــة األمازيغي ــى الحرك ــة إل ــة الوطني ــن الحرك ــرب م ــي المغ ــة ف ــة الوطني ــوم الهوي ــوالت مفه ــد، تح ــض محم  بليل
1930-2011، مجلة التاريخ المتوسطي، المجلد 02، 2020. منشور في الرابط:

https://bit.ly/3jVXJ8P

جفــري ســعيد، الجهويــة المتقدمــة بالمغــرب بيــن التصــور والدســترة والقانــون، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة ( 15)
ــارة للدراســات واألبحــاث، المغــرب.  ــد 2016، مركــز المن ــة، عــدد 12، المجل واإلداري

عريــش عبــد الــرازق، قــراءة أوليــة فــي مقدمــة الدســتور المغربــي الجديــد، مقــال منشــور فــي موقــع العلــوم القانونيــة ( 16)
 https://bit.ly/3pRzLzt :نشــر بتاريــخ 19 يونيــو2012 علــى الرابــط

محمــد نبيــه، الجهويــة المتقدمــة بيــن الامركزيــة والاتمركــز )الجانــب القانونــي و المحاســبي(، طبعــة 2019 متــاح ( 17)
https://bit.ly/3Cx8buV : فــي الرابــط

موريــف علــي، الهويــة الوطنيــة فــي الوثيقــة الدســتورية، رصــد ومقارنــة أوليــة لمظاهــر التطــور بيــن دســتور ســنة ( 18)
1996 و2011، مجلــة أســيناك، العــدد، 10المعهــد الملكــي للثقافــة األمازيغيــة 2015.

خليــل عاصــم، منهجيــة البحــث القانونــي وأصولــه، تطبيقــات مــن النظــام القانونــي الفلســطيني، دار الشــروق للنشــر ( 19)
والتوزيــع، عمــان-األردن/رام هللا-فلســطين، 2012 .

الخطب الملكية
خطاب ذكرى26 من انطاق المسيرة الخضراء.( 1)

خطاب الذكرى 33 للمسيرة الخضراء الذي ألقي بتاريخ 6 نونبر 2006.( 2)

خطاب تنصيب اللجنة االستشارية الجهوية بتاريخ 3 يناير2010.( 3)

خطاب 9 مارس 2011 حول مشروع الدستور.( 4)

خطاب 17 يونيو 2011 الخاص بالدستور الجديد.( 5)

خطاب21 يوليوز2021 بمناسبة عيد العرش.( 6)

الوثائق والنصوص القانونية
دستور 2011 الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1-11-91 بتاريخ 29 يوليوز2011.( 1)

الدستور المصري لسنة 2014، على الموقع االلكتروني التالي:( 2)
www.constituteprogret.org/connstitution/egypte

الدستور اإلسباني لسنة 1978، على الموقع اإللكتروني التالي:( 3)
www.constituteprogret.org/constitution/spain

الدستور التونسي لسنة 2014، على الموقع اإللكتروني التالي:( 4)
 www.iort.gov.tn
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مذكرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي بالصحراء الموجهة لألمم المتحدة المتوفر على الرابط:( 5)
http://www.corcas.com › Portals › Doc › autonomie

تقريــر حــول الجهويــة المتقدمــة، اللجنــة االستشــارية للجهويــة، مرفــوع إلــى رئيــس الدولــة الملــك محمــد الســادس. ( 6)
https://bit.ly/3brKyYu :ــة ــع اللجن ــى موق ــاب منشــور عل كت

الجريــدة الرســمية عــدد 5926، ظهيــر شــريف رقــم 1.11.25 صــادر فــي 12 مــن ربيــع اآلخــر 1432 )17 مــارس ( 7)
2011( بإحــداث مؤسســة الوســيط، وزارة العــدل، مديريــة التشــريع، المملكــة المغربيــة.

القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية موجود في موقع المحكمة:( 8)
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/2463
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 الهوامش 

ــن ( 1) ــة م ــتفادة المتوازن ــتثمار واإلس ــي، واإلس ــيم التراب ــئ للتقس ــوازن والمتكاف ــع المت ــة التوزي ــة المجالي ــي بالعدال نعن
الثــروات الطبيعيــة والطاقــات البشــرية، كمــا أنهــا تعتبــر مدخــا أساســيا إلحقــاق العدالــة االجتماعيــة. بمعنــى 
توزيــع عــادل للمــوارد والبنيــات والمرافــق والخدمــات حتــى يســتفيد منهــا األشــخاص فــي إطــار المســاواة والعدالــة 
بيــن كافــة الجهــات، كمــا تشــكل العدالــة المجاليــة مدخــا أساســيا لتفعيــل وترســيخ دولــة الحــق والقانــون وهــذا مــا 
ــي  ــة ف ــة المجالي ــرب: أي دور للعدال ــة بالمغ ــش، الديمقراطي ــد أوبل ــر دســتور2011. انظــر: محم ــه تصدي ــص علي ن
ــدد  ــد 03، الع ــل، المجل ــة وحــوض الني ــة الدراســات اإلفريقي ــة، مجل ــة ومقارن ــة: دراســة مفاهيمي ــز الديمقراطي تعزي

ــط: ــى الراب ــاح عل ــن،ص:320 مت ــا – برلي ــي ألماني ــي الديمقراط ــر،يناير2021،المركز العرب العاش
https://democraticac.de/?p=72316

ــة ( 2) ــر2011، هــذه الحرك ــوم 20 فبراي ــة ي ــدن حــركات احتجاجي ــي كل الم ــة وف ــى الســاحة المغربي ــث خرجــت إل بحي
ــث اســتجابت  ــع “فيســبوك”، بحي ــى موق ــى عل ــواة تأسيســها األول ــت ن ــي ســارعت باإلصــاح الدســتوري، انطلق الت
ــة  ــة. جــاءت هــذه الحركــة لتلغــي مقول ــداء جابــت شــوارع وســاحات 53 مدين ــا للن جماهيــر قــدر عددهــا ب 120ألف
االســتثناء المغربــي لتؤكــد بــأن المغــرب جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع العربــي، هكــذا تحركــت عجلــة التغييــر بعــد أن 
ظــن الجميــع أن التجربــة السياســية المغربيــة لــن تكــون كالتجــارب العربيــة، فــإذا كان هنــاك مــن بلــد أمامــه فرصــة 
تاريخيــة لاســتفادة مــن الثــورات واالنتفاضــات الشــعبية، التــي تحــدث فــي العالــم العربــي اليــوم فهــو المغــرب. ملــك 
البــاد اختــار أن يســتغل الجانــب االيجابــي ويصطــف إلــى جانــب الشــعب لتحقيــق مطالبــه المشــروعة فــي العدالــة و 
المســاواة و الكرامــة، فجــاء الخطــاب الملكــي ل9 مــارس2011 الخــاص بالتعديــات الدســتورية، اســتجابة لمطالــب 
الشــارع المغربــي، فشــكل خارطــة طريــق لإلصــاح المؤسســاتي بالمغــرب، ســائرا بذلــك فــي سلســلة لإلصاحــات 
التــي ينهجهــا العاهــل المغربــي” محمــد الســادس”. لقــد حــدد العاهــل المغربــي ســبع مرتكــزات أساســية فــي الخطــاب. 
ــة  ــرة األكاديمي ــن أعــام الخب ــن 19 م ــة م ــل الدســتور مكون ــة استشــارية لتعدي ــب لجن ــم تنصي ــه ت ــا لمضامين وتفعي
والسياســية والحقوقيــة واالجتماعيــة، إلــى جانــب اللجنــة االستشــارية التــي ترأســها الســيد “عبــد اللطيــف المنونــي”، ثــم 
إحــداث آليــة سياســية لتتبــع عمــل اللجنــة ضمــت األمنــاء العامليــن لألحــزاب السياســية و المركزيــات النقابيــة األكثــر 
تمثيليــة، برئاســة مستشــار الملــك “محمــد معتصــم”. هــذه المجموعــة التســعة عشــرة اشــتغلت لمــدة ثــاث أشــهر بــدون 
انقطــاع ولمــدة تســع ســاعات يوميــا، اســتمعت خالهــا وتســلمت نحــو أزيــد مــن 100مذكــرة مــن األحــزاب السياســية 
والمنظمــات النقابيــة والجمعيــات المدنيــة، فمجموعــة التســعة عشــرة خبيــرا عكفــت علــى إعــداد وثيقــة مكونــة مــن 
180 فصــا. انظــر: محمــد العســري، مشــروعية مطالــب حركــة 20 فبرايــر، طبعــة أولــى مــارس 2012 -مطبعــة 

ســليكي أفويــن- طنجــة ص:7،8 

لقــد حقــق دســتور ســنة2011 إجماعــا وطنيــا غيــر مســبوق، بحيــث قامــت جميــع مكونــات المجتمــع المدنــي بتعبئــة ( 3)
الشــعب المغربــي، ليــس فقــط مــن أجــل التصويــت لصالحــه، بــل لتفعيلــه باعتبــاره خيــر وســيلة لتحقيــق دولــة الحــق 
والمؤسســات الديمقراطيــة واالســتقرار والعدالــة االجتماعيــة. لتكــون بذلــك النتيجــة النهائيــة لاســتفتاء علــى الدســتور 
الــذي كان فــي األول مــن يوليــوز هــي قبــول 98.47 فــي المائــة مــن المغاربــة الذيــن صوتــوا عليــه مقابــل 01.53 فــي 
المائــة هــي التــي صوتــت ضــده. انظــر اعــان نتائــج االســتفتاء فــي ملــف عــدد1168/11، قــرار 815/11 للمجلــس 

الدســتوري علــى موقــع المحكمــة الدســتورية:
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar

https://democraticac.de/?p=72316
https://democraticac.de/?p=72316
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar
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دستور2011 الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1-11-91 بتاريخ 29 يوليوز2011.( 4)

وفقا للفقرة األخيرة في تصدير دستور 2011.( 5)

الحركــة ( 6) إلــى  الوطنيــة  الحركــة  مــن  المغــرب  فــي  الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم  تحــوالت  بليلــض،  محمــد 
 األمازيغية2011-1930، مجلة التاريخ المتوســطي. المجلد 02، شــهر ديســمبر2020. ص،249. منشــور في الرابط:

https://bit.ly/3jVXJ8P

ديباجة دستور سنة 2011 مرجع سابق.( 7)

الكبيــر الداديســي، الهويــة المغربيــة فــي الدســتور الجديــد، مواضيــع وأبحــاث سياســية-الحوار المتمدن-العــدد: 3882 ( 8)
https://bit.ly/3BB8i7g :نشــر بتاريــخ: 2012/10/16 علــى الرابــط أســفله

علــي موريــف، الهويــة الوطنيــة فــي الوثيقــة الدســتورية، رصــد ومقارنــة أوليــة لمظاهــر التطــور بيــن دســتور ســنة  ( 9)
1996 و 2011. مجلــة أســيناك، العــدد العاشــر، المعهــد الملكــي لألمازيغيــة، 2015، ص:19

ــا ( 10) ــبب م ــرب، بس ــع المغ ــية م ــات الدبلوماس ــع العاق ــطس2021 قط ــخ 24 أغس ــة بتاري ــلطات الجزائري ــررت الس ق
ــر أن  ــرة. يذك ــان لعمام ــري رمط ــة الجزائ ــر الخارجي ــه وزي ــا أعلن ــق م ــة، وف ــة” للمملك ــال العدائي ــه “األعم اعتبرت
الجزائــر اتهمــت المغــرب فــي وقــت ســابق بالتآمــر ضدهــا مــع إســرائيل، بســبب قضيــة “بيغاســوس” إذ تتهــم الجزائــر 
ــد مــن المســؤولين الجزائرييــن عبــر اســتخدام برنامــج معلوماتــي إســرائيلي،  ــى هواتــف العدي ــاط بتجسســها عل الرب
ــف  ــف خل ــاط تق ــى أن الرب ــة. وألمحــت إل ــرائيلية المغربي ــات اإلس ــع العاق ــج الغضــب إزاء تطبي ــل بتأجي ــو كفي وه
الحرائــق التــي ضربــت البــاد. وأضــاف “نطمئــن المواطنيــن الجزائرييــن فــي المغــرب والمغاربــة فــي الجزائــر أن 
الوضــع لــن يؤثــر عليهــم. قطــع العاقــات يعنــي أن هنــاك خافــات عميقــة بيــن البلديــن لكنهــا ال تمــس الشــعوب”. 
وفقــا لمــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الجزائريــة الرســمية. نــص البيــان الــذي تــاه وزيــر الخارجيــة الجزائــري باســم الرئيــس 

 https://cnn.it/3w0gmgR :ــط ــى الراب ــة موجــود عل ــون والحكومــة الجزائري تب
أعــرب المغــرب فــي بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة عــن “أســفه لهــذا القــرار غيــر المبــّرر تمامــاً”، مؤكــدا أنــه 
ــذ  ــرا من ــن توت ــات الجاري ــهد عاق ــى عليها”.وتش ــي انبن ــة الت ــل العبثي ــة، ب ــررات الزائف ــكل قاطــع المب ــض بش “يرف
عقــود بســبب دعــم الجزائــر لجبهــة البوليســاريو التــي تطالــب باســتقال الصحــراء الغربيــة، بينمــا يعتبرهــا المغــرب 
جــزء ال يتجــزأ مــن أرضــه ويقتــرح منحهــا حكمــا ذاتيــا تحــت ســيادته.كان المغــرب أكــد أيضــا فــي رده علــى القــرار 
الجزائــري أنــه ســيظل “شــريكاً موثوقــاً ومخلصــاً للشــعب الجزائــري وســتواصل العمــل، بــكل حكمــة ومســؤولية، مــن 
أجــل تطويــر عاقــات مغاربيــة ســليمة وبنّاءة”.كمــا أن المغــرب عــرض علــى الجزائــر مســاعدته فــي اخمــاد النــار، 

لكنهــا رفضــت.
كذلــك، ســبق للملــك محمــد الســادس أن دعــا الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون فــي خطــاب نهايــة يوليــو إلــى 
“تغليــب منطــق الحكمــة” و”العمــل ســوياً، فــي أقــرب وقــت يــراه مناســبا، علــى تطويــر العاقــات األخويــة التــي بناهــا 
شــعبانا عبــر ســنوات مــن الكفــاح المشــترك”)في خطاب21يوليــوز2021(، مجــددا أيضــا الدعــوة إلــى فتــح الحــدود 

المغلقــة بيــن البلديــن منــذ العــام 1994.

عبــد الــرزاق عريــش، قــراءة أوليــة فــي مقدمــة الدســتور المغربــي الجديــد، مقــال منشــور فــي موقــع العلــوم القانونيــة ( 11)
 https://bit.ly/3pRzLzt نشــر بتاريــخ 19 يونيــو2012، انظــر الموقــع

ــدة: المغــرب ومصــر نموذجــا، ( 12) ــة الجدي ــي الدســاتير العربي ــوق اإلنســان ف ــة لحق ــة الدولي ــد المســاوي، المرجعي محم
ــان، ص:42  ــخ 2016/03/31، لبن ــر بتاري ــد 2016، نش ــدد 49-50، المجل ــية، ع ــوم السياس ــة للعل ــة العربي المجل

https://bit.ly/3jVXJ8P
https://bit.ly/3jVXJ8P
https://bit.ly/3BB8i7g
https://bit.ly/3BB8i7g
https://cnn.it/3w0gmgR
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ــى ( 13) ــات مــن الدســتور اإلســباني لســنة 1978، عل ــوق والحري ــق بالحق ــي المتعل راجــع القســم األول مــن الفصــل الثان
ــي: ــي التال ــع اإللكترون الموق

www.constituteprogret.org/constitution/spain

راجــع البــاب الثانــي الخــاص بالحقوق والحريات من الدســتور التونســي لســنة 2014، علــى الموقــع اإللكتروني التالي:( 14)
www.iort.gov.tn

راجــع البــاب الثالــث المعنــون بالحقوق والحريات من الدســتور المصري لســنة 2014، على الموقــع االلكتروني التالي:( 15)
www.constituteprogret.org/connstitution/egypte

ــة العامــة لألمــم ( 16) ــل الجمعي ــة، مــن قب ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاد العه ــم اعتم ت
المتحــدة طبقــا لقــرار 2200 بتاريــخ 16 دجنبــر 1966، ودخــل حيــز التنفيــذ علــى المســتوى الدولــي عــام 1976، وقــد 
صــادق عليــه المغــرب فــي 27 مــارس1979. أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد مــن 
ــا للقــرار 2200، بتاريــخ 16  طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام طبق
دجنبــر1966، وقــد دخــل حيــز النفــاذ علــى المســتوى الدولــي بتاريــخ 23 مــارس1976، طبقــا لمقتضيــات المــادة 49 

منــه. وقــد صــادق المغــرب علــى هــذا العهــد الدولــي فــي 27 مــارس 1979

الفصل 55 من دستور2011.( 17)

الفصل 132 من دستور 2011.( 18)

الفصل133 من دستور2011.( 19)

الفصل 175 من دستور2011.( 20)

رشــيد المــدور، تطــور الرقابــة الدســتورية فــي المغــرب، مجلــة دراســات دســتورية، المجلــد الثالــث، العــدد الســادس، ( 21)
ينايــر2014، إصــدارات المحكمــة الدســتورية مملكــة البحريــن ص:24

ينظمها القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية موجود في موقع المحكمة:( 22)
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/2463

الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.( 23)

الجريــدة الرســمية عــدد 5926، ظهيــر شــريف رقــم 1.11.25 صــادر فــي 12 مــن ربيــع اآلخــر 1432 )17 مــارس ( 24)
2011( بإحــداث مؤسســة الوســيط، وزارة العــدل، مديريــة التشــريع، المملكــة المغربيــة.

خطاب 3يناير2010 بمناسبة تشكيل اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة.( 25)

هــذا يعنــي أن اهتمــام رئيــس الدولــة بتطويــر النظــام الجهــوي بالدولــة المغربيــة كان قبــل صياغــة دســتور 2011وكان ( 26)
محــط اهتمــام العديــد مــن خطــب العاهــل المغربــي تقريبــا منــذ ســنة 2001 وخطــاب ذكــرى 26 مــن انطــاق المســيرة 
ــو2006  ــر 6يوني ــخ 6 نونب ــي بتاري ــذي ألق ــك بمناســبة خطــاب الذكــرى 33 للمســيرة الخضــراء ال الخضــراء. وكذل

وخطــاب تنصيــب اللجنــة االستشــارية الجهويــة بتاريــخ 3 ينايــر2010

خطاب 9 مارس 2011 حول مشروع الدستور.( 27)

خطاب 9 مارس 2011 حول مشروع الدستور.( 28)

http://www.constituteprogret.org/constitution/spain
http://www.constituteprogret.org/constitution/spain
http://www.constituteprogret.org/connstitution/egypte
http://www.constituteprogret.org/connstitution/egypte
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/2463
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/node/2463
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خطاب 17 يونيو 2011 الخاص بالدستور الجديد.( 29)

يقصــد بالجهويــة المتقدمــة أنهــا تنظيــم هيكلــي وإداري تقــوم بموجبــه الحكومــة أو الســلطة المركزيــة بالتنــازل عــن ( 30)
بعــض الصاحيــات لفائــدة الجهــات المكونــة للوحــدة الترابيــة للدولــة، وذلــك لتعزيــز التنميــة المحليــة، وتنشــيط التبــادل 
التجــاري وتقريــب اإلدارة والدولــة عمومــا مــن همــوم المواطــن، عبــر صياغــة سياســات محليــة تنبــع مــن الخصوصية 
المميــزة لــكل إقليــم علــى المســتويات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. وبالتالــي يمكــن اعتبــار الجهويــة المتقدمــة 
مرحلــة مــن الامركزيــة تمنــح الجهــات اســتقاال شــبه كامــل عــن المركــز فــي مختلــف المجــاالت باســتثناء االســتقال 
ــع باالســتقال اإلداري  ــة تتمت ــات إداري ــة لهيئ ــة هــي تــرك جــزء مــن االختصاصــات اإلداري السياســي. والامركزي
ــة وهــي،  ــا فــي المغــرب ثــاث وحدلــت ترابي ــى ســبيل الحصــر، وهــي حالي ــة بموجــب الدســتور عل ــي محدث والمال
الجهــات، العمــاالت واألقاليــم، الجماعــات، هــي المركزيــة إداريــة تقــوم علــى توزيــع االختصاصــات اإلداريــة بيــن 
الســلطة المركزيــة وهيئــات إداريــة المركزيــة فــي إطــار الدولــة الموحــدة. انظــر: محمــد نبيــه، الجهويــة المتقدمــة بيــن 

الامركزيــة والاتمركز)الجانــب القانونــي و المحاســبي(، طبعــة 2019، ص:33 ، 60 موجــود فــي :
https://bit.ly/3Cx8buV

انظــر حميــد بحــري، األقاليــم الصحراويــة المغربيــة بيــن الجهويــة المتقدمــة والحكــم الذاتــي، أطروحــة لنيــل الدكتــوراه ( 31)
فــي القانــون العــام والعلــوم السياســية، بكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة عيــن الشــق جامعــة الحســن 

الثانــي بالــدار البيضــاء. 2018-2019، ص:66.

منيــر عبــد الرحيــم، الجهويــة المتقدمــة فــي ضــوء اإلصاحــات الدســتورية لســنة2011، أطروحــة لنيــل الدكتــوراه فــي ( 32)
القانــون العــام، جامعــة الحســن الثانــي، كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة المحمديــة، 2017-2012، 

ص:120.

المادة 139 من دستور 2011.( 33)

المادة 140 من دستور2011.( 34)

ــد ( 35) ــك محم ــة المل ــس الدول ــى رئي ــوع إل ــة، مرف ــارية للجهوي ــة االستش ــة، اللجن ــة المتقدم ــول الجهوي ــر ح ــر تقري انظ
 https://bit.ly/3brKyYu :الســادس. كتــاب منشــور علــى موقــع اللجنــة

ســعيد جفــري، الجهويــة المتقدمــة بالمغــرب بيــن التصــور و الدســترة و القانــون، مقــال منشــور فــي مجلــة المنــارة ( 36)
ــور  ــال منش ــاث. منق ــات واألبح ــارة للدراس ــز المن ــد2016، مرك ــدد 12، المجل ــة، الع ــة واإلداري ــات القانوني للدراس

https://bit.ly/3jPVDqT :بتاريــخ 2020/04/15 علــى الرابــط

محمــد اليوســفي، مــدى مســاهمة الجهويــة السياســية فــي الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة، العــدد الثالــث مــن مجلــة العلــوم ( 37)
السياســية والقانــون إحــدى إصــدارات المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية، االقتصاديــة والسياســية 

https://democraticac.de/?p=46790 :نشــر بتاريــخ 26 مــاي 2017 علــى الرابــط

لــم يســبق لألمــم المتحــدة أن نظمــت اســتفتاء يرتكــز علــى أســاس عمليـــة تحديــد الهــــــوية )مختلفــا عــن اإلحصــاء ( 38)
البســيط( وال علــى أســاس خيــارات متعــددة، اختبــرت آليــة االســتفتاء فــي الصحــراء وأثبتــت عــدم قابلـيتـــها للتطبيــــق، 
حيــث لــم تفــض عمليــــة تحديــــد الهويــة التــــي أجريــت لعــدة ســنوات إلــى أيــة نتيجــة، فأضحــت عمليــة تحديــد الهويــة 
مهمــة مســتحيلة بســبب الطابــع القبلــي والترحالــي للســاكنة الصحراويــة. وقــد اعتــرف عــدد مــن المســؤولين األممييــن 
بعــدم قابليــة االســتفتاء فــي الصحــراء للتطبيــق. ومنـــــذ ســنة 2004، لــم يعــد مجلــس األمــن يشــير إلــى هــذا اإلجــراء، 

بــل يحــث علــى ضــرورة البحــث عــن حــل سياســي، متفــاوض بشــأنه ومقبــول مــن جميــع األطــراف.

https://bit.ly/3Cx8buV
https://bit.ly/3Cx8buV
https://bit.ly/3brKyYu
https://bit.ly/3jPVDqT
https://bit.ly/3jPVDqT
https://democraticac.de/?p=46790
https://democraticac.de/?p=46790
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الفقــرة 41 مــن مذكــرة التفــاوض حــول مشــروع الحكم الذاتــي بالصحراء الموجهة لألمــم المتحدة المتوفــر على الرابط:( 39)
http://www.corcas.com

الفقرة 42 من مذكر التفاوض مرجع سابق( 40)

الفقرة 43 من مذكرة التفاوض مرجع سابق( 41)

امينــة المســعودي، مبــادرة الحكــم الذاتــي للصحــراء المغربيــة: ممارســة مؤسســاتية متقدمــة، مقــال نشــر فــي االتحــاد ( 42)
االشــتراكي يــوم 15-04-2013 علــى الموقــع:

https://www.maghress.com/alittihad/171620#google_vignette

الفقرة 28 مذكرة التفاوض مرجع سابق.( 43)

الفقرة29 من مذكرة التفاوض مرجع سابق.( 44)

الفقرة207 من مذكرة التفاوض مرجع سابق.( 45)

بويــا مــاء العينيــن، دراســة: مشــروع الحكــم الذاتي بيــن تأويات القانون و تجاذبات السياســة مقال منشــور على الرابط:( 46)
https://ahdath.info/348722

أمينة المسعودي، مرجع سابق.( 47)

ــر ( 48) ــى تقري ــي إل ــه ويفض ــق علي ــول ومتف ــي مقب ــل سياس ــل ح ــن أج ــاريو م ــة البوليس ــرح جبه ــالك، مقت ــاح الس مفت
 مصيــر شــعب الصحــراء الغربيــة، الحــوار المتمــدن، العــدد: 1886-2007 / 15-4 / 11:47 منشــور علــى الرابــط:

https://bit.ly/3w15eQP

مقابلــة قامــت بهــا” الحــرة” مــع زعيــم جبهــة البوليســاريو بتاريــخ21 أغســطس 2019، موجــودة فــي موقــع أســفله: ( 49)
https://arbne.ws/2ZP8Olb

ــز ( 50) ــتراتيجية، مرك ــات اس ــة، دراس ــر مغربي ــة نظ ــي وجه ــم الذات ــوم الحك ــراء ومفه ــة الصح ــوش، قضي ــد بوب محم
االمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية، العــدد 130، الطبعــة األولــى 2008، ص78

http://www.corcas.com
https://ahdath.info/348722
https://ahdath.info/348722
https://bit.ly/3w15eQP
https://bit.ly/3w15eQP
https://arbne.ws/2ZP8Olb
https://arbne.ws/2ZP8Olb


المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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