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 إهــداء 

 

  بِهما إحساًنا، وبُصحبتِهما معروًفا،من أوصاني ربِّي إلى 

 وأدعوه ليال ونهارًا، أْن يرحَمهما كما ربَّياني صغيًرا،   

 إلىُ أمِّي وأبي؛

 إلى من قّدر اهلل أن أسُكَن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، 

 إلى زوجتي.
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 الرحمان الرحيمبسم اهلل 

 المقدمة

هذا الكتاب، حبث ودراسة جمموعة قضايا متفرقة من  مباحثتتوخى 
العمل الربملاين يف املغرب، وتروم معاجلة عدد من إشكاالته العملية، مبنهجية 
حتليلية، ُتزاوج بني التنظري واملمارسة؛ وقد تناولْت قضايا وإشكاالت مّهت 

تنظيمية نواحي خمتلفة من األنشطة الربملانية مشلت منها اجلوانب اهليكلية وال
 .ةوالتشريعية والرقابية والدبلوماسي

وهذه املباحث يف أصوهلا، مقاالت ودراسات وأوراق وعروض، 
وِضعت وُدبِّجت وُقدِّمت وُنشرت يف سياقات زمنية خاصة ومتباعدة، ومْن 
مّث فإهنا تؤرِّخ ألحداث من واقع العمل الربملاين املغريب، عايشتها وتفاعلت 

جمموعها أسباب ورودها؛ وهي ُتغطي حقبة زمنية متتد معها، وُتشكِّل يف 
ألكثر من تسع سنوات من املمارسة الربملانية، مخٌس منها من موقع 

(؛ وقد ُنشر 2007-2002و 2002-1997املسؤولية، خالل فترتني تشريعيتني )
، وقد ُعدت إليها 1مواقع إلكترونية متخصصة أكثرها يف منابر إعالمية أو

حيح والتنقيح، والزيادة والنقصان، والتحيني والتجديد، وراجعتها بالتص
والترتيب والتبويب، مستفيدا من مالحظات عدد كبري من الزمالء 

قد  -بعد ذلك-والباحثني املهتمني بقضايا القانون الربملاين املغريب، وأظنها 
                                                           

المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، مجلة الصحيفة األسبوعية، صحيفة األيام، جريدة التجديد،   1

 موقع جوريس بيديا القانون المشارك.وصحيفة العلم، شبكة المعلومات القانونية العربية، 
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استوت ونضجت، وتستحق التوثيق واحلفظ، ومن أجل ذلك، رأيت أن 
ُلمَّ أطرافها بني دفيت هذا الكتاب، لتكون مرجعا للعاملني أمجع شتاهتا، وَأ

 والباحثني يف احلقل الربملاين.
القضايا واإلشكاالت اليت تناولتها يف هذا الكتاب توزعت على 

 مخسة حماور كما يلي:

 احملور األول، هياكل جملسي الربملان 

وقد تعرضُت فيه إىل قضايا تتعلق باختصاصات رئيسي جملسي  
ة مكتبيهما، وما ترتب عنها من إشكاالت، تتعلق يف جانبها ئملان وهيالرب

األول، حبدود النيابة عن الرئيس، يف حال غيابه أو شغور منصبه، أي حتديد 
االختصاصات والتمييز بني اليت ميكن تفويضها واإلنابة فيها واليت ال ميكن 

عية القانونية يف حتديد تفويضها أو اإلنابة فيها؛ ويف جانبها الثاين ببيان املرج
اختصاصات هيئة املكتب والفصل يف تنازع االختصاص بينها وبني باقي 

 هيئات اجمللس.
كما تناولُت إشكالية التصويت الصوري يف حالة انتخاب هياكل  

جملسي الربملان، واقترحت اختيارات بديلة من أجل أن يصبح لذاك 
قوية وقادرة على التدبري اجليد  التصويت معىن، يفيد اجمللسني يف بناء هياكل

 والتسيري احملكم.
وكشفت حالة خمالفة بيِّنة للدستور عند انتخاب مكتب جملس  

، حيث إنَّ اجمللس مل حيترم يف تشكيله مبدأ التمثيل 2004النواب يف أكتوبر 
النسيب، كما نصًّ على ذلك امُلشرِّع الدستوري، وهي املناسبة اليت أتاحت 
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كيفية تطبيق مبدأ النسبية والعمليات احلسابية املتعلقة به الفرصة لبيان 
 بطريقة عملية. 

مث ختمت هذا احملور مبحاولة اقتراح تعديالت يف النظامني الداخليني 
لكل من جملسي الربملان، إلهناء ما أمسيته معركة التوقيع يف لوائح الِفرق 

 الربملانية.

 احملور الثاين، املسطرة التشريعية 

 فيه قضيتني اثنتني: تناولت
األوىل، حبثت فيها إشكالية مسطرة تقدمي تعديل مادة من مواد النظام 
الداخلي إىل اجمللس يف جلسة عمومية من دون أن ُتعرض من َقبل على 
اللجنة املختصة، وفقا ملا تنص عليه املسطرة العادية، وبناء على منهج 

 تشريعية بينُت جوازها.حتليلي للنصوص الدستورية املتعلقة باملسطرة ال
أّما الثانية، فقد تعرضت فيها ملسطرة مقترحات القوانني اجملّمدة، 
ورددت على الذين حيمِّلون احلكومة مسؤولية تعطيلها، مبينا أن املسطرة 
التشريعية واحدة، سواء تعلق األمر مبشاريع القوانني اليت حتيلها احلكومة أو 

هبا الربملانيون، ومربزا احلدود الضيقة لتدخل مبقترحات القوانني اليت يبادر 
 احلكومة على هذا املستوى.

 احملور الثالث، العمل الرقايب 
، مراقبة الربملان للعمل احلكومي بني التشريع مدخلحبثت يف  

واملمارسة، وقد أبرزت أنَّ وسائل املراقبة يف التطبيق املغريب حمكومة 
"، ومن مّث فإهنا على مستوى التشريع، بتقنيات فلسفة "الربملانية املعقلنة
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وضعها امُلشرِّع على سبيل العدِّ واحلصر وال ميكن التوسع فيها؛ وعلى 
مستوى املمارسة، فإهنا منوطة بشروط تكاد تكون تعجيزية، ُتعسِّر 

 استعماهلا واإلفادة منها.
بالدرس والتحليل، حادثة غري مسبوقة يف  -بعد ذلك-مث تناولت 

ة الربملانية املغربية، وأعين هبا ما أقدمت عليه احلكومة من ردِّها تاريخ احليا
ألسئلة الربملانيني دون جواب، طالبة منهم حتويلها إىل ملتمسات 
وشكايات، وبعد أن حدَّدت مفهوم السؤال الربملاين، بيَّنت وجوه عدم 
دستورية هذا اإلجراء، وتساءلت عن الدور املمكن للمجلس الدستوري يف 

هذه القضايا، مث عرَّجت على اخللفية السياسية املمكنة هلذا اإلجراء  مثل
 احلكومي.

مث عرضت إشكالية أخرى عرفها الربملان املغريب خالل الفترة 
-2002( وامتدت بظالهلا إىل هذه الفترة )2002-1997التشريعية السابقة )

ربملانية، (، وهي إشكالية استدعاء وايل بنك املغرب من لدن اللجان ال2007
وما ترتب عنها من خالف بني احلكومة والربملان هبذا الشأن، نتج عنه 
التنصيص على حقِّ الربملان يف ممارسة هذا االستدعاء يف صلب القانون 
األساسي لبنك املغرب، وجلوء احلكومة إىل الطعن لدى اجمللس الدستوري 

، وذلك بالتعليق موضوع النزاع، وقرار هذا األخري بشأهنا 58بشأن املادة 
عليه، لبيان أوجه االتفاق واالختالف مع مضمون القرار من وجهة نظر 

 بعض الفقه الدستوري.
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  احملور الرابع، النظام الداخلي 
 عرضت فيه ثالثة قضايا متفرقة: 

األوىل، إشكالية مدى إلزامية النظام الداخلي للمجالس الالحقة بعد 
وأقّره بالتصويت، وصرَّح اجمللس أن مت وضعه من لدن اجمللس احلايل 
 الدستوري مبطابقته ألحكام الدستور.

الثانية، ظاهرة غياب الربملانيني عن حضور أشغال اجمللسني سواء على 
مستوى اجتماعات اللجان أو اجللسات العامة، مقترحا بعض احللول 

ملعاجلة هذه  -انطالقا من النظام الداخلي للمجلس-العملية والواقعية 
 اهرة يف مرحلة انتقالية، يف أفق معاجلة شاملة وحامسة.الظ

الثالثة، عرضت فيها جتربة اجمللس الوطين االستشاري من حيث هي 
اخلطوة األوىل اليت خطاها املغرب حنو ممارسة بعض أسس العمل الربملاين، 
مربزا بعض مالمح التقدم والتطور اليت جسدها قانونه الداخلي، وحاجة 

 لية للمجالس احلالية لإلفادة منها.        األنظمة الداخ

 الربملانية ةاحملور اخلامس، الدبلوماسي 

تناولت فيه منظمة "احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر 
اإلسالمي"، حيث إن مشاركيت املتكررة يف أعمال واجتماعات جلنتها 

مكَّنيت من املعرفة  -ممثال جمللس النواب املغريب-التنفيذية وجملسها ومؤمترها 
الدقيقة بظروف تأسيس هذا االحتاد وأهدافه وآليات اشتغاله، مربزا العالقة 

 اخلاصة واملتميزة للربملان املغريب به تأسيسا وتفعيال.
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وتناولت أيضا، "الربملان العريب االنتقايل"، الذي أنشأته جامعة الدول 
، حيث إنه 2005، وافتتحت دورته األوىل يف دجنرب 2005العربية يف مارس

على الرَّغم ملا هلذه اخلطوة االنتقالية من إجيابيات، على طريق إنشاء برملان 
 عريب دائم، فقد سجلت بعض املالحظات على صيغتها اليت ُأقرَّت هبا. 

، فإنِّي ال أزعم أّن هذا الكتاب قد تعرَّض جلميع قضايا وأخريا
 -فيما َعرضه منها-مل الربملاين يف املغرب، أو أنه جاء وإشكاالت الع

بالكلمة الفصل، وإمنا هي بعض من إشكاالته وقضاياه املتفرقة، وما اقترحه 
من حتاليل ومواقف إمنا هي وجهات نظر خاصة، قابلة للمناقشة والردِّ 
هنا واملراجعة، ُثّم إن قضايا العمل الربملاين هي من الكثرة والتعقيد، حبيث إ

إىل جانب كتايب -حتتاج إىل أكثر من معاجلة، وحسيب أن أعترب هذا العمل 
خطوة  -السابق املوسوم بـ "النظام الداخلي جمللس النواب: دراسة وتعليق"

 أولية ومسامهة حمدودة يف تأسيس وبناء وتعميم ثقافة برملانية مغربية.  
 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 *املدوررشيد        
  23-07-2006 

                                                           
*
فريد  العدالدة والتنميدة بمجلدس الندواب. عءدو اللجندة  . نائد  رئديس1964من مواليدد الددار البيءداا عدام  - 

. نائد  برلمداني فدي الفتدرة التشدريعية 2004-2002السياسية لحزب العدالة والتنمية. نائ  رئيس مجلس النواب 

. نائد  برلمداني فدي 2002-1999. مقرر لجندة النادام الددا لي لمجلدس الندواب. ممدين مجلدس الندواب 2002-2007

. شدددادة الدراسددات العليددا فددي العلددوم ازسددسمية بميددزة مستحسددن، درا الحدددي  2002-1997 الفتددرة التشددريعية

؛ شددادة ازجدا ة 1991؛ دبلوم المدرسة العليا لألساتذة بميزة مستحسن، تطدوان عدام 1994الحسنية الرباط عام 

-نسدانية، عدين الشد في اآلداب، الترتي  األول بميدزة سسدن، جامعدة الحسدن ال داني اليدة اآلداب والعلدوم از

(. 2005. صدددددر لددددام االناددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددوابم دراسددددة وتعليدددد ا  1990الدددددار البيءدددداا عددددام 

 .medouar@parlementaire.ma. البريد االلكترونيم .www.parlementaire.maالموقعم
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 املبحث األول
 :جملسي الربملانرئيسا 

)االختصاصات وإشكالية النيابة  
*
) 

يتوخى هذا املوضوع بيان اإلطار الدستوري الختصاصات رئيسي جملسي 
طبيعة العالقة بني الرئيس وباقي  الربملان، والتفصيل يف أنواعها، والبحث يف

أعضاء هيئة املكتب، هل هي عالقة تعاون أم تنازع؟ مث ما هي حدودها، خاصة 
على مستوى النيابة عن الرئيس، اليت أثارت، وما تزال، بعض اإلشكال فيما 

 يتعلق بالتفويضات، والقضايا اليت جتوز فيها النيابة واليت ال جتوز فيها؟

 املطلب األول
 ار العاماإلط

لكلٍّ من جملسي الربملان رئيس، وقد بني امُلشرِّع يف الدستور والقوانني 
  الداخليني لكلٍّ من جملسي الربملان اختصاصاهتما.نيالتنظيمية والنظام

من الدستور، ُينتَخب رئيس  37بالنسبة جمللس النواب، ومبقتضى الفصل 
والثانية يف دورة أبريل للسنة اجمللس مرتني، األوىل يف مستهل الفترة النيابية، 

الثالثة من هذه الفترة، وذلك ملا تبقى منها؛ وقد فصَّل النظام الداخلي جمللس 
النواب يف كيفية انتخاب الرئيس ويف حال غيابه، أو خلوِّ منصبه، يف املواد من 

 منه. 15إىل  12

                                                           
(* )  

مت في المؤتمر العربي  األول زدارة المجالس هذا الموضوع والذي يليا، يم سن جزاا من ورقة قُد ِّ

الوطنية  التشريعية/الشورى(، المنام من لدن المنامة العربية للتنمية ازدارية التابعة لجامعة الدول 

العربية، في محور ازطار القانوني والسئحي لتنايم عمل البرلمان، بعنوانم اازطار القانوني والتنايمي 

 .4/5/2005-3رة ميام للعمل الدا لي للبرلمان المغربيا، في القاه
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لرئيس من الدستور، فإّن ا 38أّما بالنسبة جمللس املستشارين، ووفقا للفصل 
يتم انتخابه يف مستهل دورة أكتوبر عند كل جتديد لثلث اجمللس، وعند تنصيب 
جملس املستشارين ألول مّرة أو بعد حلِّ اجمللس الذي سبقه، ُينتخب رئيسه يف 
أول دورة تلي انتخاب اجمللس مث جُيدَّد انتخابه يف مستهل دورة أكتوبر عند 

داخلي جمللس املستشارين يف كيفية جتديد ثلث اجمللس.  وقد فّصل النظام ال
انتخاب الرئيس، وكذا يف حال خلو مقعده أو غيابه أو شغور منصبه يف املواد 

 منه. 29و 28واملادتني   15إىل  12

وتأسيسا على ما ورد يف الدستور وقرارات اجمللس الدستوري والقوانني 
والصالحيات اليت خّوهلا املهام بشأن  التنظيمية والنظامني الداخليني للمجلسني

 امُلشرِّع لرئيسي جملسي الربملان، يتحدد اإلطار العام هلذه املهام.

ميكن التمييز يف هذا اإلطار بني نوعني اثنني من الصالحيات، خاصة  
وعامة؛ وقد أشار اجمللس الدستوري إىل هذا التمييز بني النوعني يف قرار له 

، حيث قضى بأن "ما ورد 2جمللس النواب بشأن مطابقة دستورية النظام الداخلي
من أّن الّنواب يقومون مقام الرئيس يف حالة تغيبه  19يف الفقرة الثالثة من املادة 

حسب ترتيبهم، ليس فيه ما خيالف الدستور، مادام األمر يقتصر على استدعاء 
اجمللس لالجتماع ورئاسة جلساته وإجراء اتصاالت اجمللس  بواسطته"، وهو 

واضح إىل أّن صالحيات رئيسي جملسي الربملان منها ما هو خاصٌّ ال ميكن  تنبيه
 التفويض فيه وال جتوز فيه اإلنابة.

وبناء عليه، وانطالقا من واجب املالءمة مع قرارات مطابقة الدستورية،  
نصَّ اجمللسان على هذا التمييز بني الصالحيات العامة واخلاصة يف نظاميهما 

من حيث إّن نواب  [29، وجملس املستشارين املادة 15النواب املادة  ]جملسالداخليني، 
                                                           

 .2004مارس  8، الصادر بتاريخ  04/561القرار رقم   2
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أو خلفاء الرئيس ميارسون اختصاصات الرئيس يف حال شغور منصبه، حسب 
 79و 71و 35و 21ترتيبهم باستثناء االختصاصات املنصوص عليها يف الفصول 

 من الدستور.  81و

 املطلب الثاين
 االختصاصات اخلاّصة

ختصاصات اليت ترتب  بشخص الرئيس املنتخب هلذه املهمة وأقصد هبا، اال
من لدن اجمللس املعين، وهي اختصاصات ال ميكن تفويتها أو التفويض فيها 

 لنواب الرئيس أو خلفائه يف حال غيابه أو شغور منصبه.

وهذه االختصاصات يف عمومها ذات طبيعة سياسية تتعلق بأمور سيادية،  
 تدبري والتنظيم لشؤون جملسي الربملان.جتاوز حدود التسيري وال

 وقد حدَّدها امُلشرِّع على سبيل احلصر كما يلي:

 عضوية كل منهما يف جملس الوصاية.. 1

إىل جملس الوصاية ممارسة اختصاصات العرش  امُلشرِّع الدستوري أوَكل
وحقوقه الدستورية باستثناء مراجعة الدستور، والعمل كهيئة استشارية جبانب 

أن من بني أعضاءه   رامللك حىت يدرك متام السنة العشرين من عمره، وقّر
من الدستور،  21رئيسي جملسي الربملان، وذلك يف الفقرة الثانية من الفصل 

رئيس حيث نّص على أّن جملس الوصاية يتركب باإلضافة إىل رئيسه، من 
قليمي ورئيس اجمللس العلمي اإل جملس النواب ورئيس جملس املستشارين

 ملدينيت الرباط وسال وعشر شخصيات يعينهم امللك مبحض اختياره.

 استشارة امللك هلما قبل اإلعالن عن حالة االستثناء.. 2
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جملسي الربملان ِمن بني َمن  ينّص امُلشرِّع الدستوري على أّن رئيس
من  35يستشريهم امللك قبل اإلعالن عن حالة االستثناء،  وذلك يف الفصل 

ذا كانت حوزة التراب الوطين مهددة أو وقع من ، كما يلي: "إالدستور
األحداث ما من شأنه أن ميس بسري املؤسسات الدستورية، ميكن امللك أن يعلن 

بعد استشارة رئيس جملس النواب ورئيس عن حالة االستثناء بظهري شريف 
 ورئيس اجمللس الدستوري وتوجيه خطاب إىل األمة..".  جملس املستشارين

 استشارة امللك هلما قبل حلِّ جملسي الربملان أو أحدمها. . 3
يف الباب اخلامس من الدستور، احملدِّد لعالقات السل  بعضها مع بعض، 

منه، نصَّ امُلشرِّع على أنَّ  71ومنها العالقة بني امللك والربملان، ويف الفصل 
ستوري وتوجيه ورئيس اجمللس الد استشارة رئيسي جملسي الربملان"للملك بعد 

خطاب لألمة أن حيل جملسي الربملان أو أحدمها بظهري شريف"، ومن مث يدخل 
يف صالحيات رئيسي جملسي الربملان استشارة امللك هلما قبل حلِّ الربملان أو 

 أحد جملسيه. 

  تعيني أعضاء يف اجمللس الدستوري.. 4

ان، بعد استشارة من الدستور، ُيعيِّن رئيسا جملسي الربمل 79مبقتضى الفصل 
ملدة تسع سنوات ستة أعضاء باجمللس  -حبسب اجمللس املعين-الِفرق الربملانية 

الدستوري، من أصل اثنا عشر عضوا الذين يتألف منهم اجمللس؛ ُيعيِّن رئيس 
 جملس النواب ثالثة، وُيعيِّن رئيس جملس املستشارين ثالثة آخرين.

 فيذها إىل اجمللس الدستوري.إحالة القوانني قبل إصدار األمر بتن. 5

امللك والوزير األول وربع أعضاء  ىللرئيسي جملسي الربملان، باإلضافة إ 
جملس النواب أو جملس املستشارين، أن ُيحيال القوانني، قبل إصدار األمر 



 19 

بتنفيذها، إىل اجمللس الدستوري ليبّت يف مطابقتها للدستور، وذلك وفقا 
 من الدستور. 81الفصل  ملقتضيات الفقرة الثالثة من

 تعيني عضوين يف اجمللس األعلى لإلتصال.. 6
من ظهري إحداث اهليئة العليا لإلتصال السمعي _  6مبقتضى املادة 

يعني كلٌّ من رئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين عضوا يف  3البصري
 اجمللس األعلى لإلتصال ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  أعضاء يف اجمللس األعلى للتعليم.. اقتراح 7

يضم اجمللس األعلى للتعليم باإلضافة إىل أعضاء معينني لشخصهم أو 
لصفتهم، وأعضاء ممثلني للموظفني واملشغلني وأباء التالميذ واملدرسني والطلبة 
؛ واجلمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين، أعضاء ممثلني جمللسي الربملان

يقترح األعضاَء  4من ظهري إعادة تنظيم اجمللس األعلى للتعليم 3تضى املادة ومبق
املمثلون جمللسي الربملان على امللك رئيسا اجمللسني طبقا ألحكام النظامني 
الداخليني لكل منهما، رئيس جملس النواب يقترح تسعة أعضاء عن جملس 

لس املستشارين النواب، ويقترح رئيس جملس املستشارين تسعة أعضاء عن جم
  ممثلني هليئة اجلماعات احمللية.

 املطلب الثالث
 االختصاصات العامة

                                                           
3
 -يقءي بإسداث الديئة العليا لإلتصال السمعي  2002مغسطس  31صادر في  1.02.212ظدير شريف رقم   

 .2003نونبر  11صادر في  1.03.302البصري اما تم تغييره بالادير الشريف رقم 
4
لى ( بإعادة تنايم المجلس األع2006 فبراير 10  1427من محرم  11صادر في  1.05.152ظدير شريف رقم   

 .(2006فبراير  16  1427محرم  17بتاريخ  5396الجريدة الرسمية عدد  ،للتعليم
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وهي اختصاصات ذات طبيعة تنظيمية، تتعلق بتسيري وتدبري شؤون اجمللس 
الداخلية، ومن َثم جتوز فيها اإلنابة، وميكن التفويض فيها لنواب الرئيس 

الدستور وبعض القوانني التنظيمية وخلفائه، وقد نّص امُلشرِّع على بعضها يف 
ذات الصلة، مث  على أغلبها يف النظامني الداخليني جمللسي الربملان، وما مل ُينص 
عليه منها، ويدخل يف نطاق التسيري والتدبري الداخلي أو اخلاص بالعمل الربملاين 

 يدخل بالضرورة فيها؛ وفيما يلي عرض موجز هلا:

على الفور بنص التنبيه إىل الوزير إرسال رئيس جملس املستشارين  .1
 من الدستور(. 77)الفصل األول، 

إحالة النظام الداخلي والتعديالت املدخلة عليه على الفور بعد  .2
إقرارها من لدن اجمللس املعين إىل اجمللس الدستوري للنظر يف مطابقتها 

  من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري(. 21)املادة ألحكام الدستور، 
من النظام  19)املادة  ستدعاء اجمللس لالجتماع، وترؤس اجتماعاته،ا .3

 من النظام الداخلي جمللس املستشارين(. 119الداخلي جمللس النواب، واملادة 
متثيل اجمللس يف مجيع اتصاالته باهليئات األخرى داخليا وخارجيا،  .4

 املستشارين(.من بالنسبة جمللس  34بالنسبة جمللس النواب، واملادة  19)املادة 
 11)املواد  رئاسة مكتب اجمللس وندوة الرؤساء، ودعوهتما لالنعقاد، .5
 بالنسبة جمللس املستشارين(. 94و 34و 11بالنسبة جمللس النواب(، و)املواد  50و 19و
وخارج الدورات بالنسبة جمللس  استدعاء اللجان لالجتماع داخل .6

 36املادة  على التوايل ن،النواب، وخارج الدورات بالنسبة جمللس املستشاري
          من النظام الداخلي. 53املادة و
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 املبحث الثاين
 لجلسي الربملانمب هيئة املكتب

 وإشكالية تنازع االختصاصات 
من اإلشكاالت العملية اليت عايشتها، ألكثر من مخس سنوات، خالل 

النواب مشكل تنازع االختصاص بني هيئة املكتب وباقي عضوييت مبكتب جملس 
 هيئات اجمللس، أخصُّ منها بالذكر ندوة الرؤساء والِفرق النيابية.

إّن البحث يف هذه اإلشكالية ميتح  مشروعيته وتتأكد أمهيته من حيث  إنَّ 
حتديد االختصاصات وضبطها يف ضوء اإلطار القانوين احملدِّد هلا من شأنه تضييق 

وة اخلالف، والفصل حني التنازع بشأهنا، إضافة إىل كونه يعني املتحملني ه
للمسؤولية داخل هيئة املكتب مبجلسي الربملان على القيام هبا على الوجه 

 األفضل. 

 املطلب األول
 اإلطار القانوين

لكلٍّ من جملسي الربملان مكتب منتَخب، وقد بّين امُلشرِّع اختصاصاته 
من مهامه يف الدستور والقوانني التنظيمية والنظامني وصالحياته وبعضا 

 الداخليني لكلٍّ من جملسي الربملان.

من الدستور،  37بالنسبة ملكتب جملس النواب، نصَّ امُلشرِّع يف الفصل 
على ما يلي: "ُينتَخب أعضاء مكتب اجمللس ملدة سنة على أساس التمثيل النسيب 

 لكل فريق".
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منه، أن مكتب اجمللس  16لي جمللس النواب يف املادة وقد بيَّن النظام الداخ
 يتألف من الرئيس ومثانية نواب للرئيس وحماسبني اثنني وثالثة أمناء. 

من الدستور، فإّن  38أّما بالنسبة جمللس املستشارين، ومبقتضى الفصل 
الرئيس وأعضاء مكتب اجمللس يتم انتخاهبم يف مستهل دورة أكتوبر عند كل 

ث اجمللس، ويكون انتخاهبم على أساس التمثيل النسيب لكل فريق، جتديد لثل
وعند تنصيب جملس املستشارين ألّول مّرة أو بعد حلِّ اجمللس الذي سبقه 
َينتِخب رئيسه وأعضاء مكتبه يف أّول دورة تلي انتخاب اجمللس مث جيدد انتخاب 

جمللس؛ وقد الرئيس وأعضاء املكتب يف مستهل دورة أكتوبر عند جتديد ثلث ا
منه، أن مكتب اجمللس يتألف  11بّين النظام الداخلي جمللس املستشارين يف املادة 

 من الرئيس ومخسة خلفاء للرئيس مرتبني وثالثة حماسبني وثالثة أمناء.

ويالحظ مما سلف، أن مدة انتداب أعضاء مكتب اجمللس تتساوى مع مدة 
حني أهنا ختتلف بالنسبة جمللس انتداب رئيسه بالنسبة جمللس املستشارين، يف 

النواب، وأحسب أن ما عليه األمر يف جملس املستشارين هو األفضل، وينبغي 
 تصحيح الوضع بالنسبة جمللس النواب.

من النظام الداخلي  18مبقتضى املادة -يضاف إىل ذلك، أّن العضوية يف املكتب 
العضوية تتناىف مع  -تشارينمن النظام الداخلي جمللس املس 30جمللس النواب، واملادة 

 يف احلكومة أو ورئاسة جلنة من جلان اجمللس الدائمة أو ورئاسة فريق نيايب.

ومما جيدر التذكري به يف سياق بيان اختصاصات هيئة املكتب لكل من 
جملسي الربملان، هو أنَّ الرئيس يعترب يف نظر امُلشرِّع املسؤول األول واألخري عن 

يرأسه، واملكتب ُمِعنٌي له يف حتمُّل هذه املسؤولية، وال ميكن تسيري اجمللس الذي 
 أن يتحول إىل منازع له يف اختصاصاته. 
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 املطلب الثاين
 املرجعية القانونية حتديد االختصاصات يف ضوء 

ومن خالل قراءة يف الكتلة التشريعية املشار إليها أعاله، ميكن أن حندِّد 
مبجلسي الربملان، واالختصاصات اخلاصة االختصاصات العامة هليئة املكتب 

 لبعض أعضائه كما يلي:

  الدستور  ـأوال  
اختصاصات هيئة املكتب مبجلسي الربملان اليت نصَّ عليها امُلشرِّع وضمنها 

 الوثيقة الدستورية هي: 

 وضع جدول أعمال اجمللس .1

نص ِمن أبرز اختصاصات هيئة املكتب اليت نّص عليها امُلشرِّع وأثبتها يف 
الدستور، اختصاص املكتب بوضع جدول أعمال اجمللس الذي يدبر شؤونه 

من الدستور، كما  56ويسري أموره، وقد نّص عليه يف الفقرة األوىل من الفصل 
 يلي: "يضع مكتب كلٍّ من جملسي الربملان جدول أعماله".

مبقتضى هذه الفقرة من الدستور اليت منحته -غري أّن املكتب مطلوب منه 
أْن يتضمن جدول األعمال الذي يضعه "باألسبقية وِوفق  -ا االختصاصهذ

الترتيب الذي حتدده احلكومة مناقشة القوانني اليت تقدمها احلكومة واقتراحات 
 القوانني اليت تقبلها".

 القوانني ومقترحات تلقي مشاريع .2
مشاريع القوانني توضع  من الدستور على أن 52نصَّ امُلشرِّع يف الفصل 

مبكتب أحد جملسي الربملان، مما يدل على أن تلقي مشاريع القوانني اليت تتقدم 
هبا احلكومة هو من اختصاص هيئة املكتب، وقد أشار املشرع الدستوري إىل 
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يف سياق  62هذا االختصاص مرة أخرى يف فصلني آخرين من الدستور، الفصل 
م مبشاريع القوانني، وبيان أنه ال ميكنه أن يودع إعطاء الوزير األول حّق التقد

أي مشروع مبكتب أي من جملسي الربملان قبل املداولة يف شأنه باجمللس 
 -قبل البت فيها-بيان املسائل اليت حتال وجوبا  يف سياق 66الوزاري، والفصل 

على اجمللس الوزاري، وذكر منها "مشاريع القوانني قبل إيداعها مبكتب أي من 
 ".الربملانلسي جم

ونسجل باملناسبة، أن امُلشرِّع الدستوري مل يشر يف هذا السياق ومل ينص 
على مقترحات القوانني اليت يبادر هبا الربملانيون، وأحسب أن السبب يرجع إىل 
كونه اعترب إجراء إيداعها مسألة داخلية، يعود أمر القرار فيها إىل اجمللس املعين، 

مها بالشكل الذي يرتضيه اجمللس املعين يف نظامه الداخلي وميكنه تدبريها وتنظي
من الدستور، عندما قّرر  54اخلاص به؛ غري أنه أشار إىل ذلك ضمنيا يف الفصل 

حتال ألجل النظر فيها على اللجان املختصة، وحيث  تأن املشاريع واالقتراحا
لقي مشاريع إن املشرع الدستوري قّرر أن املكتب بأحد اجمللسني هو املعين بت

فهو املعين تبعا لذلك بإحالتها على اللجان، ويستنتج منه  -كما سبق-القوانني 
أن امُلشرِّع الدستوري يفترض أن مقترحات القوانني تودع أوال لدى مكتب 

 أحد اجمللسني حبسب احلالة.

وتأسيسا على هذا االستنتاج، سار اجمللسان يف االختيار نفسه، ونصَّا يف 
لدى  -حسب احلالة-على أّن مقترحات القوانني تودع 5داخلينينظاميهما ال

 مكتب جملس النواب أو مكتب املستشارين. 

 

                                                           
نص  الناام الدا لي لمجلس النواب صراسة على ا تصاص المكت  بتلقي مقترسات القوانين في المادة   5

 منا. 85منا، في سين ااتفى الناام الدا لي لمجلس المستشارين بازشارة إليا في المادة  93
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  نيانوراسيم قمتلقي مشاريع  .3
نصَّ امُلشرِّع الدستوري على اختصاص هيئة مكتب اجمللس بتلقي مشاريع 
مراسيم قوانني، اليت ميكن للحكومة أن ُتصدرها خالل الفترة الفاصلة بني 
الدورات باتفاق مع اللجان اليت يعنيها األمر يف كال اجمللسني، وذلك يف الفقرة 

شروع املرسوم بقانون من الدستور، كما يلي: "يودع م 55الثانية من الفصل 
 مبكتب أحد اجمللسني".

 على الللجان املختصة حالةاإل .4

 ُيصرِّح امُلشرِّع الدستوري هبذا االختصاص هليئة املكتب، لكنه أشار إليه مل
من الدستور أْن "ُتحال املشاريع  54بطريقة غري مباشرة عندما قرَّر يف الفصل 

عملها خالل الفترات الفاصلة  واالقتراحات ألجل النظر فيها على جلان يستمر
بني الدورات"، فعلى الّرغم من كونه مل حيدِّد اجلهة املوكول إليها إحالة تلك 
املشاريع واملقترحات عندما استعمل صيغة املبين للمجهول، غري أنه ملا قضى بأنَّ 
مشاريع القوانني توضع لدى مكتب أحد اجمللسني، وقّرر من جهة أخرى أّن 

عين بتسيري األمور الداخلية للمجلس، ُعِلم أن هذه اإلحالة تعترب املكتب هو امل
من األدوار الطبيعية ملكتيب اجمللسني؛ وقد نّصا النظامان الداخليان للمجلسني 
على أّن رئيس اجمللس حييل كّل مشروع ومقترح قانون على اللجنة الربملانية 

مكانية وصالحية الّرئيس يف الدائمة، ومن مثة يثار سؤال يف هذا الصدد، يتعلق بإ
إحالة مشروع نصٍّ تشريعي على اللجنة املختصة قبل التداول بشأنه يف مكتب 

ولعلَّ اإلشكال أتى من كون أّن النظامني الداخليني نّصا  6اجمللس املعين باألمر؟
على أّن الرئيس هو من حييل مشاريع ومقترحات القوانني إىل اللجان، لكن 

                                                           
رة التشريع هذا السؤال مثاره الداتور بوعزيز محمد، في اتابا االقانون البرلماني المغربي، مسط  6

 .121 دراسة نارية وتطبيقية(ا ص 
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من - 2004لصياغة اليت أقّرها جملس النواب يف تعديله بسنة بالتأمل خاصة يف ا
تنص على أن "حييل  -من الدستور 54حيث كوهنا مستندة إىل مرجعية الفصل 

رئيس اجمللس على اللجنة املختصة كل مشروع أو مقترح قانون مت إيداعه لدى 
 معىن مكتب اجمللس" يتبني أن إحالة الرئيس مرتبطة بقرار املكتب، حيث إنّه ال

باملكتب إذا مل يكن متبوعا حبقِّ املكتب يف املداولة بشأن ما يودع لديه  علإليدا
من نصوص تشريعية، أّما فيما يتعلق بالنظام الداخلي جمللس املستشارين فإّن 

منه حني نصت على أنه "مبجرد ما يتوصل رئيس اجمللس بنص  199املادة 
الدائمة أو املؤقتة املختصة قصد مشروع أو مقترح قانون حييله على اللجنة 

الدراسة وحتضري عرضه أمام اجللسة العامة للمجلس" وهي هبذه الصياغة تعترب 
من الدستور من أّن  52معيبة من حيث كوهنا ختالف ما قرره املشرع يف الفصل 

مشاريع القوانني توضع مبكتب أحد اجمللسني، حيث إّن املكتب هو الذي يتلقى 
 199قرأ املادة ة وليس رئيس اجمللس، أو على األقل ينبغي أن ُتالنصوص التشريعي
إلزالة التعارض الظاهر، من حيث كوهنما يقرران  197و 196يف ضوء املادتني 

أن املشاريع تسجل لدى املكتب وأن املكتب يعرض ما ورد عليه من املقترحات 
حالة الرئيس وهو الذي حييلها على اللجان املختصة. وتأسيسا عليه، أرى أّن إ

هي عمل إجرائي ال ميكنه أن جياوز هيئة املكتب املخولة دستوريا بتلقي مشاريع 
 ومقترحات القوانني.   

 إعطاء اإلذن بإلقاء القبض خارج مدة دورات الربملان  .5

من الدستور كما يلي:  39وقد نصَّ امُلشرِّع على هذا املقتضى يف الفصل 
عضو من أعضائه  أي"وال ميكن خارج مدة دورات الربملان إلقاء القبض على 

الذي هو عضو فيه ما عدا يف حالة التلبس باجلرمية  مكتب اجمللسإال بإذن من 
 أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم هنائي بالعقاب".
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  القوانني التنظيمية ـثانيا 
كتب باجمللسني اليت وردت يف القوانني التنظيمية أّما اختصاصات هيئة امل

 فيمكن عرضها كما يلي:
 تقدمي طلب التلجريد من صفة نائب أو مستشار .1

من اختصاصات هيئة مكتب اجمللس، تقدمي طلب التجريد من صفة نائب 
كل شخص تبني أنه غري  أو مستشار إىل اجمللس الدستوري، وذلك يف حق

وبعد انصرام األجل الذي ميكن  ،مؤهل لالنتخاب بعد إعالن نتيجة االنتخاب
أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه يف  ؛أن ينازع خالله يف االنتخاب

إحدى حاالت عدم األهلية لالنتخاب، أو يف حاالت التنايف، املنصوص عليها 
، وذلك وفقا ملقتضيات وجملس املستشارين يف القانونني التنظيميني جمللس النواب

من القانون  15من القانون التنظيمي جمللس النواب واملادة  16و 9 نياملادت
 التنظيمي جمللس املستشارين.

 الربملانيني باملهن اليت ينوون مزاولتها  تلقي تصاريح .2

ن القانو من 19من القانون التنظيمي جمللس النواب واملادة  15املادة مبوجب 
النواب أو املستشارين حسب اجمللس جيب على  التنظيمي جمللس املستشارين

باألنشطة املهنية اليت  -الذي ينتمون إليه-أن يصرحوا ملكتب اجمللس املعين، 
؛ ومن مث يعترب تلقي تلك التصاريح من يعتزمون ممارستها خالل مدة انتداهبم

   اختصاصات هيئة املكتب.  

 تنايف ال تحاال الشك والنزاع يفلفصل يف اتقدمي طلب  .3

تقدمي طلب إىل اجمللس الدستوري للفصل ومن هذه االختصاصات أيضا، 
النواب أو  يف حالة وجود شك يف تنايف املهام املزاولة مع االنتداب يف جملس
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 ، وذلك مبقتضى، أو يف حالة نزاع يف هذا الشأنجملس املستشارين حسب احلالة
القانون التنظيمي  من 20تنظيمي جمللس النواب واملادة من القانون ال 16املادة 

 جمللس املستشارين.

املكلف من لدن احلكومة مبأمورية مؤقتة  الربملاينطلب إقالة  .4
 استمرت بعد انصرام أجل ستة أشهر

القانون  من 21من القانون التنظيمي جمللس النواب، واملادة  17 مبوجب املادة
 يطلب أحد مكتيب جملسي الربملان من اجمللس الدستوري، التنظيمي جمللس املستشارين
، املكلف من لدن احلكومة مبأمورية -حسب اجمللس املعين–إقالة النائب أو املستشار 

 .مؤقتة استمرت بعد انصرام أجل ستة أشهر املنصوص عليه

  ن للملجلسنيان الداخلياالنظام ـثالثا 
النظامني الداخليني اختصاصات هيئة املكتب كما هي منصوص عليها يف 

 للمجلسني كثرية، جنملها فيما يلي:

 تبليغ جدول أعمال اجمللس إىل اجلهات املعنية. .1
  .على مجيع أعمال اجمللس اإلشراف .2
 احملافظة على بنايات اجمللس واملنقوالت التابعة له، .3

 توفري األمن الداخلي واخلارجي للمجلس.  .4
 إعداد مشروع ميزانية اجمللس. .5
 تسيري الشؤون اإلدارية واملالية للمجلس.  .6
  .تنظيم املرافق اإلدارية واملاليةبوضع األنظمة اخلاصة  .7
 النظام اخلاص بتحديد قواعد حماسبة اجمللس.ضع و  .8

 املطلب الثالث
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 توزيع االختصاصات بني أعضاء املكتب
األصل يف توزيع االختصاصات بني أعضاء هيئة مكتب اجمللس ما ورد يف 
النظامني الداخليني للمجلسني من أن املكتب ُيحدِّد يف جلساته األوىل اختصاص 

مكتب هيئة أعضاء  بني عو هذه االختصاصات تتوز7كل عضو من أعضائه.
 اجمللس حبسب مهامهم اخلاصة إىل ثالثة أنواع:

 هؤئيس وخلفاأوال، نواب الّر 
ه حسب ترتيبهم، بالقيام مقام الرئيس عند ؤخيتص نواب الرئيس وخلفا 

غيابه، يف اختصاصاته اليت جتوز فيها اإلنابة وميكن التفويض فيها، أي باستثناء 
  .من الدستور 81و 79و 71و 35و 21االختصاصات املنصوص عليها يف الفصول 

 نوثانيا، احملاسب 
 8.إشراف املكتب ثعلى التسيري اإلداري واملايل للمجلس حت ونسهري

 ثالثا، األمناء 

 :ي، هثالثة ورتتحدد أساسا يف أم ،مهام األمناء اخلاصة
 ؛مراقبة حترير حماضر اجللسات .1

 ؛اإلشراف على عمليات االقتراع والتصويت املختلفة .2

 9تالوة اإلعالنات والبيانات واملراسالت يف اجللسات العمومية. .3

                                                           
 من الناام الدا لي لمجلس المستشارين. 26من الناام الدا لي لمجلس النواب، والمادة  18المادة   7
 لمجلس المستشارين الدا لي من الناام 40من الناام الدا لي لمجلس النواب، والمادة  19المادة   8
 73و 19و 9من الناام الدا لي لمجلس المستشارين، والمواد  163و 157و 155و 153و 121و 107انار، المواد   9

 من الناام الدا لي لمجلس النواب. 74و
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 املبحث الثالث 
 الصُّوري صويتلّتا إشكالية

 هياكل الربملانالنتخاب  

 املطلب األول
 التمثيل النسيب للفرق الربملانية

من خصوصيات املمارسة الربملانية املغربية يف انتخاب مكتيب جملسي 
  ؛الربملان، التمثيل النسيب جلميع الِفرق دون متييز بني فرق األغلبية أو املعارضة

من الدستور، على أنه  37امُلشرِّع فيما يتعلق مبجلس النواب يف الفصل فقد نصَّ
"ينتخب أعضاء مكتب اجمللس ملدة سنة على أساس التمثيل النسيب لكل فريق"، 

"يكون انتخاب  ، على أْنمنه 38يف الفصل نصَّ بالنسبة جمللس املستشارين و
 أعضاء املكتب على أساس التمثيل النسيب لكل فريق".

 هاته عندروح الدستور  الربملان على مستوى املمارسةاستصحب وقد 
على أساس  النيابية ، حيث إنه يتم بني الفرقتوزيع رئاسة اللجان الدائمة

برملاين دون  الذي يستند بدوره إىل العدد الذي يتألف منه كل فريق ،ترتيبها
ّن اجمللس متييز بني األغلبية أو املعارضة، وذاك على الّرغم من النص على أ

رق املعارضة ممثَّلة يف املكتب، وهكذا جند أّن ِفينتخب رؤساء اللجان الدائمة؛ 
اليت ال يكون هلا -وهلا نصيبها من رئاسة اللجان سواًء بسواء مع فرق األغلبية 

كما أن توزيع املناصب داخل املكتب عمليا خيضع ؛ -أي امتياز مبوقعها ذاك
من النظام الداخلي جمللس النواب  16املادة  غم من أنللمنطق نفسه، على الّر

تنص على  أنه "يقدم كل فريق إىل الرئيس أربعا وعشرين ساعة على األقل قبل 
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رفض كل قائمة جاوز عدد افتتاح جلسة االنتخاب، قائمة بأمساء مرشحيه، وُت
 من النظام الداخلي جمللس 18غم من كون املادة أفرادها العدد املقرر"؛ وعلى الرَّ

املستشارين تؤكد املعىن ذاته، حيث إهنما معا يفيدان إمكانية أن يقع التنافس بني 
إن مل يكن حول العضوية يف تنافس أكثر من مرشح ينتمون إىل فرق خمتلفة، 

فإنه من  -بسبب ضرورة التمثيل النسيب املنصوص عليه يف الدستور-املكتب 
على مستوى رئاسة  وكذا ؛املمكن أن يكون حول املناصب داخل املكتب

واختيار اللجنة املعنية، فإنه على مستوى املمارسة يقع  إحدى اللجان الدائمة
 الترشيح والتصويت يف ضوء مبدأي النسبية والترتيب.

هذه اخلصوصية املغربية، اليت تعتمد مبدأ التمثيل النسيب لكل فريق يف  إّن
 نتخابب داخل املكتب وايف توزيع املناص الفرق ترتيباعتبار العضوية، ومبدأ 

 متثيل املعارضة ضمان ، تتجلى أمهيتها يفرؤساء اللجان، واختيار اللجان املعنية
حبيث   حجمها عددا وترتيبا؛ ومشاركتها يف التدبري من املوقع الذي يتناسب مع

إجراء االنتخابات على أساس األغلبية النسبية  وأ ،إنه بدون اعتبار هذين املبدأين
وحىت يف حال متثيلها  ،ةَلغري ممثَّ حتما يل اهلياكل، ستكون املعارضةفق  يف تشك

من االختيارات اليت تؤول بالضرورة  َلمن املناصب والفاِض َللن تنال إال الفاِض
ويف احلال اليت تكون فيها االختيارات  ،العددية كثريةإىل األغلبية حبكم األ

 فإن املعارضة لن يكون هلا نصيب منها.  -بالنسبة للجان الدائمة-حمدودة 

 املطلب الثاين
 سلبيات التنزيل 

غم مما النتخاب هياكل اجمللس على أساس هذين املبدأين من لكن على الرَّ
 ن مها:اأساسي عيبانفإن للمسطرة املقررة يف تنزيله  إجيابيات
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 .صورية العملية االنتخابية .1
 ،األمور تكون حمسومة من قبل الشروع يف عملية االنتخاب حيث إّن 

وتأسيسا عليه ال يقع الترشيح املتعدد، أو التنافس بني الِفرق الربملانية على مهمة 
وعندما يعلن الرئيس عن  ؛من املهام أو اختيار رئاسة جلنة من اللجان الدائمة

وجتري عملية االجتماع املخصص النتخاب اهلياكل، ويعلن عن املرشحني، 
 التصويت، تكون النتائج معلومة سلفا وال يتوقع غريها.

وهذا وضع يصفه أكثر الربملانيني بالعبثية باعتبار الوقت الذي يستهلكه يف 
املشاركة ومقاطعة جلسة  عن العزوفغري طائل، ويدفع بالبعض اآلخر إىل 

 منها انتخابا..ومن مت تكون العملية يف حقيقتها تعيينا أكثر   ،االنتخاب تلك

 من حقِّ االختيار واملفاضلة بني املرشحني. اجمللس جتريد  .2

فإن من شأنه هذه املسطرة جتريد اجمللس يف احلقيقة  تأسيسا على ما سبق، 
ال رأي له وال دور له يف اختيار وانتخاب هياكله، حبيث يبقى  من أي فاعلية،

، مث إنه ال يستطيع االعتراض بدليل أنه ال تتاح له فرصة املفاضلة بني مرشحني
على أي مرشح مادام املرشح لكل منصب أو مهمة من املهام أو املسؤوليات 
مرشحا وحيدا ال ثاين له،  وأّن الِفرق الربملانية هي اليت تقرر يف االختيار بدال 

 عنه.

 املطلب الثالث
 مقترحات تعديل 

سنوات يف العمل  تسعن يل من خالل التجربة واملمارسة ألكثر من بيََّت
 هذا االختيار، مع إمياين بإجيابيته، حيتاج من أجل جماوزة سلبياته الربملاين أّن
بعض من حتملوا مسؤوليات يف تدبري  إىل تعديل أكرب، خاصة وأّن وعيوبه
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شؤون اجمللس وفقا هلذه املنهجية أثبتت التجربة عدم توفرهم على الكفاءة 
ال يرقى إىل التطلعات املنشودة واملنجزات املؤهلة وأن عطاءهم يف التسيري 

 نفتريؤسسة تشريعية، بل إننا لن م مكتب يسهر على تدبري شؤون املنتظرة من
على أحد إذا قلنا إن مسامهة بعضهم كانت هزيلة، ومل تكن حمل رضا أعضاء 

 اجمللس.

سؤال كنت أطرحه دائما على نفسي منذ وجلت الربملان هل من خمرج؟ 
ل عملية انتخابية تتعلق بانتخاب هياكل اجمللس الذي أنتمي وشاركت يف أو

وال أحسب أنين الوحيد الذي تساءل وقال: هل من خمرج من هذه  ،إليه
 االنتخابات الصورية؟ 

مبناسبة تعديل النظام  اقترحته، كان مما مقترحات بديلةيف إطار البحث عن 
 جياوز فيه عدد حذف التخيري يف احلال الذي ال10الداخلي جمللس النواب،

املرشحني بالنسبة لكل مهمة على حدة عدد املقاعد الواجب ملؤها، مما جعل 
ُتقََدم الترشيحات  وقد كان من قبل ،تقدمي الئحة موحدة واجبا ال بديل عنه

 جتري االنتخاباتو -باستثناء منصب رئيس اجمللس- املتعلقة هبياكل اجمللس
 الرغم من أن لكل منصب مرشح يف أوراق خاصة بكل منصب، على بشأهنا
وحيد، هو الفائز به مهما كانت األصوات اليت حصل عليها. وهذا كان واحد و

ويسبب ضجرا أكرب للذين  على مستوى التصويت واإلحصاء، يضيع وقتا أكثر
، غري أن هذا التعديل ال يعاجل اهلياكل هذه يقومون بواجب املشاركة يف تشكيل

در ما خيفف من عيوهبا، ومن مث حيتاج املر إىل تعديل هذه السلبية من أساسها بق
 أعمق.

                                                           
 .2004يناير  29الناام الدا لي الذي صادق عليا مجلس النواب بتاريخ  10
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عدل مسطرة التصويت اخلاصة بانتخاب ُتأرى أن  ،ويف هذا االجتاه  
هياكل اجمللس على النحو الذي جيعل للمجلس املعين دورا أكرب ومسامهة 

ينطوي على مصاحل مشتركة بني الِفرق  حقيقية يف اختيار مسؤوليه، ما دام األمر
الِفرق الربملانية  حّقمن جهة واجمللس املعين من جهة ثانية، دور ال يلغي  الربملانية

تدبري  املشاركة يف ل مسؤوليةيف اختيار مرشحيها واقتراحهم للمسامهة يف حتّم
 اجمللس.

فيما يستقبل من السنوات التشريعية -ولتحقيق هذا املقصد، أقترح 
أن تكون الترشيحات املتعلقة بكل منصب من املناصب املعروضة،  -القادمة

 خاصة ومنفصلة، وفقا إلحدى الصيغ الثالث التالية:

موقع أو ه لكل ئيرّشح كل فريق ثالثة مرشحني من بني أعضا أْن  .1
مهمة هي أصال من نصيبه إّما باعتبار التمثيل النسيب أو باعتبار ترتيبه على 

  ؛ب اجمللس واحدا منهم باألغلبية النسبية، وينتِخأعضائهأساس عدد 

بطريقة  من الفريق املعين، يكون التصويت على مرشح واحد أْن أو. 2
 أي التصويت إما بـ"نعم" أو "ال" أو "االمتناع"، ضد"، مع" و"مْن "مْن

 ؛وبالتايل يشترط للفوز باملنصب حصول املرشح على أغلبية مؤيدة

 والفوز التصويت على مرشح واحد من الفريق املعين، يكون أو أْن  .3
 على األغلبية املطلقة من أصوات احلاضرين. همنوطا حبصوليكون  باملنصب

ويف احلالتني األخريتني، إذا مل حيصل فيهما املرشح على األغلبية املطلوبة،   
 إرادة يطلب من فريقه تقدمي مرشَّح غريه، وتعاد العملية حىت حيصل التوافق بني

 11 .الفريق على الشخص املناسب هلما معاإرادة اجمللس و

                                                           
ة، في جريدة االتجديدا، عدد   11  .2005توبر ما 19نشر هذا المقال مول مر 
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  املبحث الرابع
 إشكالية عدم احترام مبدأ النسبية

 عند تشكيل املكتب وموقف الفقه الدستوري

 املطلب األول 
 الوقائع وأسباب النزول

جلسة عمومية النتخاب أعضاء  2004أكتوبر  18عقد جملس النواب بتاريخ 
املكتب ورؤساء اللجان الدائمة، وقد تعذَّر عليه أن يعقدها يوم االفتتاح نفسه 

، حيث كانت حتدوه الرَّغبة يف اإلسراع بعقد جلساته -كما كان مقررا-
العمومية لدراسة ومناقشة النصوص اجلاهزة يف أقرب فرصة، حىت ال ُتدركه 

، 2005للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية  اآلجال القانونية امللزمة
لكن الرّياح جرت مبا مل يشته ربان سفينة اجمللس، حيث إّن احتاد فريقني نيابيني 
من القطب احلركي يف فريق نيايب واحد، والذي تقلص مبوجبه عدد الِفرق 

من  11ة النيابية من مثانية إىل سبعة، دفع رئيس اجمللس إىل اقتراح تعديل املاد
النظام الداخلي للمجلس، حىت تتوافق واملنطق الذي وضعت على أساسه، وهو 
نائب رئيس واحد لكل فريق نيايب، غري أّن تشبُّث الفريق احلركي بتطبيق املادة 

كما هي يف النظام الداخلي ليستفيد من مبدأ النسبية الذي يضمن له التمثيل  11
أكتوبر إىل  8نتخاب تلك عشرة أيام، من بأكثر من نائب رئيس، أخرَّ جلسة اال

 منه. 18

 وقد أثريت باملناسبة إشكاليتان اثنتان مها: 
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من النظام الداخلي، مباشرة على  11هل حيق للرئيس أن يعرض تعديل املادة  .1
 12؟اجللسة العمومية، دون أن ُتعرض من قبل على جلنة النظام الداخلي 

 د تطبيق مبدأ النسبية أم ال ؟ هل ُيحتسب الرئيس ضمن أعضاء املكتب عن .2

وحيث إّن الرئيس تراجع عن تقدمي مقترح التعديل فإن اإلشكاليتني مل 
تطرحا عمليا على مائدة النقاش، سأكتفي مبناقشة عملية انتخاب أعضاء مكتب 

، ألتساءل عن مدى احترام النسبية يف 2004أكتوبر  18اجمللس اليت جرت يوم 
 امُلشرِّع الدستوري. انتخابه، كما ينص على ذلك

 املطلب الثاين
 اإلطار القانوين 

من الدستور على أن "ينتخب  37نصَّ امُلشرِّع الدستوري يف الفصل 
 أعضاء مكتب اجمللس ملدة سنة على أساس التمثيل النسيب لكل فريق".

وحيث إّن النظام الداخلي للمجلس هو امتداد للدستور وتطبيق ملقتضياته، 
منه على ما يلي: "ينتخب أعضاء مكتب  16فقد نصَّ امُلشرِّع الربملاين يف املادة 

اجمللس ملدة سنة على أساس التمثيل النسيب لكل فريق، تطبيقا ألحكام الفصل 
اع السري، عند افتتاح الدورة السابع والثالثني من الدستور، عن طريق االقتر

 األوىل من كل سنة تشريعية".

من النظام الداخلي جمللس النواب، أّن مكتب اجمللس،  11وقد بّينت املادة 
باإلضافة إىل الرئيس، يتألف من مثانية نواب للرئيس وحماسبني اثنني وثالثة 

 أمناء.

                                                           
12
 عالجت هذه ازشكالية، في المبح  األول، من المحور ال اني المتعل  بالمسطرة التشريعية.  
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 املطلب الثالث
 العمليات احلسابية 
ّن انتخاب مكتب اجمللس على أساس التمثيل النسيب ووفقا هلذه األحكام فإ

 لكل فريق نيايب خيضع للعمليات احلسابية التالية: 

  أوال، حتديد عدد أعضاء املكتب 
 .13من النظام الداخلي حيدد عدد أعضاء املكتب يف  11وفقا للمادة  

 ثانيا، حتديد القاسم 
املكتب،  داخللحصول على مقعد لالالزم  األدىناحلد  هوالقاسم 

من النظام الداخلي جمللس النواب اليت تنص على أنه "ال  24وانطالقا من املادة 
 .20ميكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا.."، حيدد القاسم يف عدد 

 ثالثا ، حتديد احلصة النسبية لكل فريق يف عضوية هيئة املكتب 

الفريق مقسوم احلصة النسبية لكل فريق يف مكتب اجمللس هي ناتج عدد 
  على القاسم، وتطبيق ذلك على خمتلف الِفرق النيابية يعطينا احلصص التالية: 

 البواقي املقاعد الصحيحة حصته  أعضاؤه الفريق
 0.65 3 3.65 73 فـ.احتاد احلركات
 0.75 2 2.75 55 فـ.االستقاليل
 0.40 2 2.40 48 فـ.االشتراكي
 0.10 2 2.10 42 فـ.العدالة والتنمية
 0.00 2 2.00 40 التجمع الوطين لألحرار
 0.35 1 1.35 27 الدستوري الدميقراطي
 0.05 1 1.05 21 فـ.التحالف االشتراكي
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 رابعا، عدد املقاعد الصحيحة 
مقعد، وهو  13جمموع املقاعد الصحيحة الناتج من العمليات السابقة هو: 

 استعمال البواقي.يطابق عدد أعضاء املكتب، ومن مث ال حاجة إىل 

 املطلب الرابع
 تشكيٌل مل حيترم مبدأ النسبية

غري أن الّتوزيع الذي حصل االتفاق عليه، يف اجتماع رئيس جملس النواب 
مع رؤساء الِفرق النيابية، للتحضري جللسة االنتخاب تلك، والذي يف ضوئه وقع 
الترشيح واالنتخاب والتصويت وإعالن النتائج، أعطى مقعدين بدال من ثالثة 

واحد للفريق الدستوري  لفريق احتاد احلركات الشعبية، ومعقدين بدال من مقعد
 الدميقراطي. 

وتأسيسا على ما تقدم من حتليل وعمليات حسابية، جنزم بأن تشكيل 
، مل حيترم مبدأ 2004أكتوبر  18مكتب جملس النواب على النحو الذي وقع يوم 

 من الدستور. 37النسبية املنصوص عليها يف الفصل 

 املطلب اخلامس
 رأي الفقه الدستوري

ا إمَّ هلألمة، واألمة متارس رام األحكام الدستورية حقٌّاحت وحيث إّن
 الدستورباعتباره املمثل األمسى لألمة والساهر على احترام  امللكجاللة بواسطة 

أو بواسطة املؤسسات الدستورية  عشر من الدستور، التاسعمبقتضى الفصل 
فمن موقع مسؤولية النيابة عن األمة،  مبقتضى الفصل الثاين من الدستور،

باعتباري عضوا يف جملس النواب، أثرت هذه املالحظة، اليت قد تبدو للبعض 
بأهنا شكلية، من حيث إنَّ االختالف يف توزيع عدد املقاعد داخل املكتب بني 
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الِفرق النيابية ليس اختالفا يف اجلوهر، خاصة أن الفريق املعين بتخفيض حصته 
عتراضا، ورضي بدال عن ذلك، حصوله على منصيب النائب األول مل يبد ا

 والثامن للرئيس.

قد أتفق حبكم املمارسة والتجربة أْن ليس يف األمر خطورة، غري أين  
نظرت للموضوع من جهة ضرورة احترام مجيع املقتضيات الدستورية احتراما 

ستثناء، مهما بدت تاما، والوقوف عند حدودها وعدم جماوزهتا، بدون متييز أو ا
لنا بعض من تلك املقتضيات أهنا جزئية أو شكلية، وأحسب أن الربملان ُيفتَرض 
فيه حبكم مسؤولياته أن يكون حريصا على تطبيق أحكام الدستور أكثر من 

 ! غريه، وأْن يكون قدوة يف ذلك لآلخرين، وليس العكس

على -ية تتأكد وهذا ال يعين أن املوضوع ال يكتسي أمهية، بل إّن األمه
ضوئه،  يفمن ناحية الفقه الدستوري، يف حجم األسئلة اليت تتناسل  -األقل

حيث ميكننا أن نتساءل عن مدى دستورية القرارات اليت تصدر عن مكتب 
خاصة وأن بعضا من قراراته يكتسي أمهية مل يتشكل وفقا ملقتضيات الدستور، 

املخولة ملكتب اجمللس، من خاصة حبكم االختصاصات الدستورية والتنظيمية 
مثل البت يف طلبات رفع احلصانة الربملانية اليت حتال على اجمللس بني الدورتني، 
وتبليغ حاالت التنايف اليت تطرأ على وضعية بعض النواب، مث من جهة ثانية ما 
هي اجلهة املوكول إليها النظر يف مثل هذه التجاوزات الدستورية، مث ما هي 

ب سلوكها للطعن يف مثل هذه النتائج اليت ال حتترم املقتضيات املسطرة الواج
الدستورية، أسئلة أطرُحها علها تستفز فقهاء القانون الدستوري للمشاركة 

 وإبداء الرأي وإثراء النقاش.
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 املبحث اخلامس

 معركة التَّوقيع
 يف لوائح الِفرق الربملانية 

 املطلب األول
 اإلشكال وأسباب النزول

جيَهد رؤساء الِفرق النيابية أنفسهم، ويبذلون وسعا كبريا من أجل احلصول 
على توقيعات أعضاء فرقهم، وجتميعها يف الالئحة داخل اآلجال احملددة يف 
النظامني الداخليني لكل من جملسي الربملان، لتبليغها إىل رئيس اجمللس املعين يف 

مالحقة مرهقة، بل يف أحيان  الوقت القانوين، حيث يصبح مجع تلك التوقيعات
خاصة، يتحول إىل مطاردة حقيقية؛ وتستمر هذه العملية إىل اللحظات األخرية 
اليت تسبق اجللسة املخصصة لإلعالن عن الِفرق وأمسائها، مما يسبب إرباكا 
واضحا إلدارة اجمللس، اليت تسهر على طباعة اللوائح الرمسية، ويسبب تأخريا 

لسة؛ ومن رؤساء الِفرق من ال يفلح يف ذلك، بل منهم من فاحشا يف افتتاح اجل
يضطر إىل التوقيع بدال عن األعضاء الذين تعذر عليهم التوقيع مباشرة يف الئحة 
الفريق، وقد تتحول هذه املغامرة إىل مهزلة، حني يكتشف رئيس اجمللس أّن 

ه بعدة العضو الواحد له توقيع يف أكثر من الئحة، وقد توّصل يف الشأن نفس
بالغات متضاربة ومتناقضة، يضطر معها إىل توقيف اجللسة، وفتح حتقيق يف 
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املوضوع ملعرفة الالئحة امُلستَقر األخري والرمسي الذي يتمسك به العضو املعين، 
 ويتعقد التحقيق حني يتعذر االتصال بصاحب التوقيعات املتعددة.

لس النواب يف املادة والسبب يف ذلك، هو ما نصَّ عليه النظام الداخلي جمل
 منه، من أنه: 25

"ُيبلِّغ كلُّ فريق إىل رئيس اجمللس، يف بداية الدورة األوىل من كلِّ سنة 
تشريعية، قائمة تتضمن أمساء أعضائه ممهورة بتوقيعاهتم واسم الرئيس الناطق 

لنفسه. توَدع لوائح الِفرق لدى رئيس اجمللس   بامسه، والتسمية اليت اختارها
مثانية وأربعني ساعة قبل افتتاح اجللسة املخصَّصة لإلعالن عن الِفرق. ُيعِلن 
رئيس اجمللس عن تشكيل الِفرق، ويعلن عن أمسائها وأمساء رؤسائها الناطقني 
بامسها، مث يأمر بنشرها مع أمساء النواب غري املنتسبني للفرق يف اجلريدة 

 الرمسية".

ستشارين يكون أهون، حيث إن عملية غري أنَّ اخَلْطب يف حالة جملس امل
من النظام الداخلي للمجلس، ال  43وضع لوائح الِفرق النيابية، ومبقتضى املادة 

تتم إال مبناسبة انتخاب رئيس اجمللس وجتديد ثلث اجمللس، وهذه املناسبة ال تقع 
من الدستور، خبالف جملس النواب  38إال كل ثالث سنوات مبقتضى الفصل 

 د هياكله يف بداية الدورة األوىل من كل سنة تشريعية.الذي جيدِّ

وبسبب هذا اإلشكال فإنَّ رئيس جملس النواب درج عند اإلعالن عن 
أمساء الِفرق واجملموعات النيابية والعدد الذي تتألف منه على استعمال عبارات 
دقيقة، حيث يقول: عدد أعضاء الفريق )ويسمِّيه( الذين وّقعوا على الئحته 

 -كما ُأعلن عنه يف السنة التشريعية السابقة-ا؛ مبعىن أن أعضاء من الفريق كذ
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مل ُيحتسبوا هذه السنة من بني أعضائه، بسبب عدم توقيعهم يف الئحة الفريق 
 اجلديدة. 

إّن عدم توقيع بعض األعضاء يف الئحة الفريق الذي هم أعضاء فيه، قد 
ريمها من األسباب املوضوعية تكون له أسباب متعددة، مثل السفر واملرض وغ

اليت حتول دون ذلك؛ وهي أسباب يف عمومها غري سياسية، وقد يكون وراء 
، كأن يلتحق الربملاين املعين بفريق آخر وّقع يف موقف سياسي"عدم التوقيع "

 الئحته، أو يكون قّرر االستقالة من فريقه دون أن يلتحق بفريق آخر.

هذه األسباب وغريها على قدم املساواة، وبناء عليه، ال ينبغي أن تؤخذ 
وال أن ُتعامل وُتقابل مبقتضيات مسطرية مماثلة، حيث جيب التفريق بني عدم 

 التوقيع الناتج عن أسباب موضوعية وبني الذي يرجع إىل أسباب سياسية.

 املطلب الثاين
 اقتراح تعديل

لداخلي جمللس من النظام ا 25لتفادي هذا اخلل ، أقترح أن ُتعدَّل املادة  
من النظام الداخلي جمللس املستشارين، على حنو حيقق مقصد  43النواب، واملادة 

حبيث ينبغي أن ُيعترب أصليا التوقيع يف لوائح الِفرق التفريق السالف الذكر، 
النيابية، الذي يقع أوَّل مرة عند تنصيب اجمللس املعين ألول مّرة، أو الذي يبادر 

ار عند دخوله أّول مّرة للربملان، وال حيتاج إىل تأكيده يف به النائب أو املستش
ُيلزم النائب أو املستشار الذي غّير انتماءه أو انتسابه إىل  ويف املقابل؛ كل مّرة

فريق وقّرر االستقالة منه، أن يعبِّر بكل صراحة عن هذا املوقف السياسي 
من النظام  27عليه املادة وال يسعه يف هذه احلالة إال أن يطبق ما نصَّت  اجلديد؛

من النظام الداخلي جمللس املستشارين، من  44الداخلي جمللس النواب، أو املادة 
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ضرورة أن ُيبلغ وحياط رئيس اجمللس علما بكل تغيري يطرأ على بنية الِفرق 
 النيابية ببيان موقَّع، كما يلي:

 ملستقيل. أ.   يف حالة االستقالة: يوقع البيان النائب أو املستشار ا
 ب. يف حالة اإلقالة: يوقع البيان رئيس الفريق.

ج. يف حاليت االخنراط واالنتساب: يوقع البيان كل من رئيس الفريق 
 والنائب أو املستشار املعين.

من النظام الداخلي جمللس  25وتأسيسا على ما تقدم، أقترح أن ُتعدَّل املادة 
 النواب، كما يلي:

الفقرة األوىل منها ُيغّير من "يف بداية الدورة  األجل املنصوص عليه يف 
"يف بداية الدورة األوىل من السنة التشريعية األوىل من كل سنة تشريعية" إىل 
 .األوىل عند بداية الفترة التشريعية"

وُتغيَّر الفقرة الثانية منها كما يلي: "تودع لوائح الِفرق والتغيريات املدَخلة 
وفقا -،  بداية الدورة األوىل من كل سنة تشريعيةيفعليها لدى رئيس اجمللس 

مثانية وأربعني ساعة قبل افتتاح  -بعده 27للمسطرة املنصوص عليها يف املادة 
 اجللسة املخصصة لإلعالن عن الِفرق".

وإذا مل ُيحترم األجل املنصوص عليه، أي إيداع التغيريات لدى رئيس 
جللسة املخصصة لإلعالن عن الِفرق أو اجمللس مثانية وأربعني ساعة قبل افتتاح ا

 26انتخاب هياكل اجمللس، فإن الفريق املعين يكون حتت طائلة مقتضيات املادة 
من النظام الداخلي، اليت تنص على أنَّ "كل فريق وقع تشكيله بعد انتخاب 
أعضاء املكتب ورؤساء اللجان ال يؤخذ متثيله يف االعتبار يف هيئات اجمللس إال 

 ة الدورة األوىل للسنة التشريعية املوالية".يف بداي
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من النظام  43أما بالنسبة جمللس املستشارين، فأقترح أن ُتعدَّل املادة 
الداخلي للمجلس على النحو التايل: "عند تنصيب اجمللس ألول مرة، يبلِّغ كلُّ 
فريق إىل رئيس اجمللس فور انتخابه الئحة تتضمن أمساء أعضائه ممهورة 
بتوقيعاهتم واسم الرئيس الناطق بامسهم. وعند كل جتديد لثلث اجمللس، يبلغ كل 

ئحة تتضمن أمساء أعضاءه مرفوقة جبميع فريق إىل رئيس اجمللس فور انتخابه ال
 بعده". 44التغيريات املدخلة عليه، وفقا ملا تنص عليه املادة 

إذا ما وضعه اجمللسان وأقـراه يف  -وأحسب أّن هذا التعديل الذي نقترحه 
سيعفي رؤساء الِفرق الربملانية من هذه املعركة الومهيـة،   -نظاميهما الداخليني
فيما ال فائدة منه، وُيلِزم الذين ال يرغبـون يف التوقيـع يف   وذاك اجلهد الضائع 

لوائح فرقهم الربملانية ألسباب سياسية التصريح بذلك من خالل بيان مكتـوب  
وموقع موجه إىل رئيس اجمللس الذي يعلن عنه يف اجللسة العموميـة، ويقطـع   

ى الربملان الطريق على الذين يساومون ويبتزون فرقهم هبذه املناسبة، وسيوفر عل
مبجلسيه الوقت، وينزهه عن العبث، وحيفظه من االرتباك غري املربر، لالنطالق 

 يف مباشرة أعماله بكل مسؤولية يف جو من النظام واالنضباط.

ومن مثَّ فإّن هذا التعديل يندرج ضمن ما نطمح إليه من عقلنـة للعمـل   
 غـري فائـدة،   الربملاين وترشيده، وحسن تدبري الزمن وعدم ضياع الوقـت يف 

وتفادي التكرار، من أجل ممارسة برملانية أرقى، ومردودية أفضل، ومنجـزات  
 أكثر.
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 احملور الثاين

 قضايا وإشكاالت حول

المسطرة التشريعية 

 



 46 



 47 

 املبحث األول
 تعديٍل يف اجللسة العمومية إشكالية مسطرِة تقدمي
 على الّللجنة املختصة مل ُيعَرض ِمْن َقبل

 متهيد
 عرض اإلشكاليةيف 

تأخر انتخاب أجهزة جملس النواب، من مكتب ورؤساء اللجان الدائمـة  
عشرة أيام، حيث كان مقررا له أن يتم يف جلسة تلي مباشرة جلسـة افتتـاح   

، غري أنه مل جير انتخـاب  2004أكتوبر  8الربملان من لدن جاللة امللك، بتاريخ 
، والسبب يف التأخري يرجـع  2004أكتوبر  18الضرورية، إال يوم تلك األجهزة 

إىل خالف بني رئيس جملس النواب وفريق احتاد احلركات الشعبية حول املـادة  
من النظام الداخلي للمجلس، حيث كان رئيس اجمللس يرغب يف تعديلـها،   11

 يف حني كان فريق احتاد احلركات يتمسك بتطبيقها كما هي.

من النظام الداخلي الذي كان  11يف تفاصيل تعديل املادة  ودون الدخول
يسعى إليه رئيس اجمللس، وأسباب متسك فريق احتاد احلركات الشعبية بتطبيقها 

يتعلق بقانونية  -أثرَي مبناسبة هذا اخلالف-كما هي، أقف عند إشكال مسطري 
ن حيث مدى ، م11املسطرة اليت كان رئيس اجمللس يعتزم سلوكها لتعديل املادة 

انسجامها مع مقتضيات تعديل النظام الداخلي املنصـوص عليهـا يف النظـام    
مباشرة على  11الداخلي نفسه، وقد كان الرئيس سيعرض مشروع تعديل املادة 
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اجللسة العمومية من غري أن ُتعرض من َقبُل على جلنة النظام الـداخلي، وقـد   
 ض.  تراوح القول يف هذه املسطرة مابني مؤيد ومعار

لبيان القول وتفصيله يف هذه املسألة املسطرية، قسمت هذا املبحـث إىل  
 املطالب التالية:

 .بيان مقتضيات تعديل النظام الداخلي املنصوص عليها فيه 

 .بيان مقتضيات املسطرة التشريعية العادية 

 حتديدا. 11بيان عدم إمكانية تطبيق املسطرة العادية لتعديل املادة 

 املسألة موضوع النزاع. خالصة القول يف 

 املطلب األول
 مقتضيات تعديل النظام الداخلي املنصوص عليها فيه

نظم امُلشرِّع مقتضيات مراجعة النظام الداخلي جمللس النـواب يف البـاب   
منه، اثنتان  180إىل املادة  177الرابع من اجلزء اخلامس، يف أربعة مواد، من املادة 

 :178و 177موضوع حتليلنا، مها املادتان منهما تتعلقان باملسطرة 

واب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي جمللس للّنعلى أن " 177تنص املادة  
النواب؛ وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي مبكتب اجمللس، وحتال علـى  
جلنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق املسطرة التشريعية املنصوص 

 "  النظام الداخلي. عليها يف هذا

 إّن حتليال موضوعيا هلذه املادة جيعلنا نقف على احلقائق التالية:

إنَّ التعديل حقٌّ مكفول لكل نائب، يتساوى يف ذلك مجيـع   .1
أعضاء جملس النواب بدون قيد أو شرط، ال فرق بني رئيس وغريه، وهذا 
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دسـتور  من ال 57حقٌّ دستوري، فقد نصَّ امُلشرِّع الدستوري يف الفصل 
 على أنَّ "ألعضاء جملسي الربملان وللحكومة حق التعديل".

وهو  مقترحات تعديل النظام الداخلي تودع مبكتب اجمللس،إنَّ  .2
منـه أن مشـاريع    52مقتضى مستنب  من الدستور الذي جاء يف الفصل 

القوانني توضع مبكتب أحد اجمللسني، من حيث إّن مكتب اجمللـس هـو   
تسيري الداخلي للمجلس، وقد أوكل إليـه امُلشـرِّع   اجلهاز املسؤول عن ال

 الدستوري وضع جدول أعمال اجمللس.  

ألجـل   حتال على جلنة النظام الـداخلي  إنَّ مقترحات التعديل .3
وهو أيضا مقتضى نصَّ عليه امُلشرِّع الدسـتوري،   ،النظر فيها ودراستها
املشـاريع   ُتحـال مـن الدسـتور علـى أن "    54حيث نصَّ يف الفصل 

االقتراحات ألجل النظر فيها على جلان.." وقد صاغ امُلشرِّع الدستوري و
األمر باإلحالة على اللجان صياغة املبين للمجهول، مبعىن أنه مل حيدد جهة 
بعينها للقيام بذلك، وإن كان األمر السابق بوضع النصـوص التشـريعية   

ن دون أن مينع يفيد أنه من املعنيني بإحالتها على اللجان، لك سمبكتب اجملل
 رئيس اجمللس من ممارسة هذا احلق.  

وحيث إنَّ مشرِّع النظام الداخلي للمجلس مل يشأ أن يـذكر   .4
وينص على كل املقتضيات املسطرية املتعلقة بتعـديل النظـام الـداخلي    
للمجلس، جتنبا للتكرار واإلطالة، فقد أحالنا إىل مبدأ عام نستكمل به ما 

يف هذا املوضـع، حيـث نـصَّ علـى أن      مل ينص عليه من املقتضيات
ُتدرس ويصوت عليها، ِوفق املسطرة التعديالت املتعلقة بالنظام الداخلي "

 ."التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي
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فتنص على ما يلي: "يشكِّل اجمللس عند احلاجة جلنة تسمى  178أّما املادة 
يف مقترحات التعديالت املتعلقة بالنظـام  جلنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر 

الداخلي للمجلس"؛ و"تتألف جلنة النظام الداخلي من رئيس اجمللس وأعضـاء  
املكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الِفرق النيابية"؛ و"تباشر اللجنة أعماهلا 

 وفق الضواب  املقررة ألعمال اللجان يف هذا النظام".

املادة، حييلنا على أمور عدَّة، نذكر فق  ما يتعلق إّن حتليال موضوعيا هلذه 
 منها مبوضوع حتليلنا كما يلي:

إّن مكتب اجمللس، عندما توضع لديه مقترحـات بتعـديل النظـام     .1
 الداخلي، يضع يف جدول أعمال اجمللس تشكيل جلنة النظام الداخلي؛

إّن جلنة النظام الداخلي هي صاحبة االختصاص بـالنظر يف مجيـع    .2
 ات التعديل املتعلقة بالنظام الداخلي؛مقترح

إّن مكتب اجمللس يتألف من أعضاء يعتربون من األعضاء األساسيني  .3
 الذين تتشكل منهم جلنة النظام الداخلي.

 املطلب الثاين
 مقتضيات املسطرة التشريعية العادية 

بالرجوع إىل النظام الداخلي للمجلس، جنده نّظم مقتضيات املسطرة 
ملناقشة مشاريع ومقترحات القوانني والتعديالت املتعلقة هبما، يف التشريعية، 
من الباب األول من اجلزء الثالث، ويتنب لنا أن املقتضيات  113إىل  93املواد من 

املشار إليها أعاله، هي نفسها املنصوص عليها فيما يتعلق مبشاريع ومقترحات 
لرابع من مقتضيات تعديل القوانني، ومن َثّم فإهنا تدخل يف عموم املقتضى ا

، وسأركز منها على ما ينفع يف 177النظام الداخلي للمجلس الوارد يف املادة 
 حترير موضع النزاع: 
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جملس  ألعضاء" من النظام الداخلي للمجلس أّن: 110فقد جاء يف املادة 
التعديل، وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن تعارض يف  حقالنواب وللحكومة 

اللجنة اليت يعنيها األمر، طبقا ملقتضيات  علىحبث كل تعديل مل يعرض من قبل 
واخلمسني من الدستور.  ال ُتقبل إال التعديالت املعرب عنها كتابة  السابع الفصل

للجنة املختصة واملوقعة من لدن واحد من أصحاهبا على األقل واملقدمة داخل ا
يف اآلجال املقررة. بعد افتتاح املناقشة العامة ال تقبل إال التعديالت اليت تقدمها 

 احلكومة أو توافق على مناقشتها."

اليت حتيل عليها  ةإّن هذه املادة تدخل ضمن مقتضيات املسطرة التشريعي
ندرك أن  املتعلقة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، وبتحليلنا هلا، 177املادة 

على اللجنة  مل يعَرض ِمن َقبلللحكومة حق االعتراض على حبث كل تعديل 
اليت يعنيها األمر، ويستفاد منه إمكانية مناقشة بعض التعديالت دون عرضها من 
َقبُل على اللجنة املعنية إذا مل تعترض احلكومة عليه، وامُلشرِّع الدستوري الذي 

من الدستور على أن حتال  54ي نّص يف الفصل أقّر هبذه اإلمكانية هو نفسه الذ
النصوص التشريعية ألجل النظر فيها على اللجان، مما ينفي أي تعارض بني 
املقتضيني. إن امُلشرِّع الدستوري عندما أمر بإحالة النصوص التشريعية على 
اللجان لدراستها والنظر فيها، وتبعه يف ذلك النظام الداخلي للمجلس يف املادة 

كان منطقيا، حبيث إنه ال ميكن وال ُيعقل أن نأيت بنصوص تشريعية،  13منه، 102
حتتوي على مواد قانونية كثرية، إىل اجللسة العامة مباشرة، ونطلب من أعضاء 
اجمللس أن يتخذوا بشأهنا مواقف بالقبول أو بالرفض، حيث إن اجملال الطبيعي 

نصوص ومراد امُلشرِّع منها هي للدراسة الدقيقة والتفصيلية واملعرفة حبقيقة ال

                                                           
13
باست ناا الحاالت المنصوص عليدا في هذا الناام الدا لي، ال يمكن من تنص على منا ا 102المادة  

يكن من قبل موضوع  ما لممشروع مو مقترح قانون في الجلسة العمومية  والتصويت يعرض للمناقشة

 ا.تقرير لجنة مختصة
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اللجان، لكن إذا تعلق األمر بتعديالت جزئية حمدودة يف العدد، وهذا ما تشري 
إليه عبارة "كل تعديل"، حيث إن التعبري باملفرد يفيد القلة العددية، فإن امُلشرِّع 
الدستوري مل ير مانعا من عرضها مباشرة على اجللسة العمومية حىت من دون 

ض ِمن قبل على اللجنة املعنية، غري أنه يف اآلن نفسه، أعطى ملن يعنيه أن تعَر
األمر حق الرفض واالعتراض يف مناقشتها وحبثها؛ وطبيعي أن يرتب  القبول أو 
الرفض مبدى قدرة من يعنيه األمر على استيعاب وفهم وإمكانية حتديد املوقف 

لسة العمومية أي من املناسب من تلك التعديالت اليت تعرض مباشرة على اجل
 غري أن تعرض من قبل على اللجنة اخلاصة.

من الدستور  57وال أظنين يف حاجة، إىل بيان أن احلكم الوارد يف الفصل 
ال خيص احلكومة إال من جهة أهنا معنية مباشرة مبشاريع واقتراحات القوانني 

، وفقا املعروضة للمناقشة، وحيث إن وضع وتعديل النظام الداخلي وإقراره
من الدستور، يعترب شأنا داخليا خاصا باجمللس املعين، فإّن  44ألحكام الفصل 

قبول أو رفض حبث تعديل مادة من النظام الداخلي يف اجللسة العمومية دون 
يعترب حقًّا للملجلس وهو املعين بالبتِّ فيه عرضها من قبل على اللجنة اخلاصة 

 قبوال أو رفضا.
إنه يف احلالة اليت ال يريد فيها املشرع اللجوء إىل مث إنه من جهة أخرى، ف
من النظام الداخلي نفسها موضوع التعديل  11املسطرة االستثنائية فإن املادة 

  التايل:تطرح إشكاال على مستوى املسطرة العادية، وهذا ما سنبحثه يف املطلب 
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 املطلب الثالث
  11خصوصية املادة 

 ملسطرة تعديل النظام الداخلي وعدم إمكانية التطبيق العادي 
مما جتدر اإلشارة إليه، أن عدم تطبيق املسطرة العادية املنصوص عليها، وأن 
اللجوء إىل استعمال املقتضى اخلاص الذي ينص على إمكانية تقدمي تعديل 
مباشرة إىل اجللسة العمومية من قبل أن يعرض على اللجنة اخلاصة، أملته 

للمجلس نفسها، موضوع التعديل،  14ظام الداخليمن الن 11خصوصية املادة 
 ألهنا تتعلق بتشكيل مكتب اجمللس، من حيث:

إنَّ مكتب اجمللس الذي جيب أن تودع به مقترحـات تعـديل النظـام       .1
ليلة اجلمعة الثانيـة   -احملدَّدة يف سنة تشريعية-الداخلي، قد انتهت فترة انتدابه 
، ويف هذه احلالة ستتعذر اإلحالـة  من الدستور 37من أكتوبر، مبوجب الفصل 
 إىل مكتب مل يتشكل بعد.

إنَّ مكتب اجمللس، مكوِّن أساسي من مكونات جلنة النظام الداخلي، اليت    .2
من النظام الداخلي نفسه النظر يف مقترحات  178أوكل إليها امُلشرِّع يف املادة 

فسها ال ميكن أن التعديالت املتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، إذ إن اللجنة ن
من  178تباشر أشغاهلا يف غياب مكون أساسي من مكوناهتا، حيث وفقا املادة 

النظام الداخلي "تتألف جلنة النظام الداخلي من رئيس اجمللس وأعضاء املكتب 
 ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الِفرق النيابية".

                                                           
من الناام الدا لي لمجلس النواب تنص على ما يليم ايتألف مكت  مجلس النواب من الرئيس  11المادة   14

وثمانية نواب للرئيسم النائ  األول والنائ  ال اني والنائ  ال ال  والنائ  الرابع والنائ  الخامس والنائ  

 النائ  ال امن، ومحاسبان اثنان، وثسثة ممناا.االسادس والنائ  السابع و
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يف غياب هيئـة  وتأسيسا عليه، لن يكون باإلمكان تطبيق املسطرة العادية 
املكتب من حيث هي اجلهة اليت تودع لديها مقترحـات التعـديالت، مث ألن   
اللجنة اخلاصة املعنية بالنظر يف التعديالت املتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس لن 

 تكون قائمة قبل تشكيل املكتب اجلديد باعتباره أحد مكوناهتا الرئيسية.    

 املطلب الرابع
 خالصة القول يف املسألة 

تأسيسا على ما سبق بيانه، ومن خالل ما جرى من اتصاالت قبلية بشأن 
 من النظام الداخلي للمجلس، يتبني: 11تعديل املادة 

احلق يف التقدم بتعديل مـادة   -كما لغريه من النواب -أوال، أن للرئيس 
على اللجنة املعنية، من مواد النظام الداخلي للمجلس من غري أن تعرض من قبل 

خاصة وأن األمر يتعلق بتعديل مادة فريدة، وموضوعها مما ال يستعصي فهمـه  
واستيعابه واختاذ املوقف منه قبوال أو رفضا، خاصة وأن مشـروع التعـديل مت   
التداول فيه على مستوى اجتماع رئيس اجمللس برؤساء وممثلي الِفرق النيابيـة،  

يف شأنه الصحافة، سيما وأنه تعديل تقين حمدد  وعلم به مجيع النواب وتداولت
 وواضح، يرمي فق  إىل خفض عدد نواب الرئيس من مثانية إىل سبعة.

 -قبل الشروع يف حبث التعديل والتصويت عليه-ثانيا، إنَّ للمجلس احلق 
أن يبت وحيدد موقفه من مسألة عرض التعديل مباشرة على اجللسة العامة مـن  

لجنة اليت يعنيها األمر، فهو سيد نفسه، ميكنه أن يعارض، قبل أن يعرض على ال
إذا رأى أن األمر، على النحو الذي بينـت يف الفقـرة    -كما ميكنه أن يوافق 

 يف عرض التعديل مباشرة على اجللسة العامة. -أعاله 
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 املبحث الثاين

   اجمَلمَّدة نيانوقال اتمقترح إشكالية مسطرة
 املطلب األول 

 واإلشكاليةالوضعية 
حسب إحصائيات رمسية، يرُقد يف رفوف اللجان الدائمة مبجلسي الربملان 

مقترح قانون، وهي مبادرات تشريعية اقترحها برملانيون قياما  110أكثر من 
منهم بواجب املسامهة يف وضع تشريعات، تعترب حال لعدد من املشاكل، أو 

  .سياسيةتطويرا وحتسينا لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو 

من هذه املقترحات ما ورد بشأنه طلب حتديد موعد للشروع يف دراسته،  
ومنها ما مل يطلب أصحابه ذلك، ومنها ما مت تقدميه يف اللجان املختصة، وقد 
تتوافق احلكومة مع اللجان بشأن بعضها على تأجيله هبدف تطويره يف مشروع 

اللجان يف شأنه بالرفض،  قانون شامل تقدمه احلكومة الحقا، ومنها ما بتت
لكنه مل يربمج بعد يف اجللسة العمومية، بل منها ما هو يف وضعية أكثر شذوذا، 
فبعد أن جاوز مرحلة القراءة األوىل، ويف اجللسة العامة عند القراءة الثانية مت 

 إرجاعه إىل اللجنة املعنية، وال زال يف وضعية معلقة..

حول من  وما تزال، الكثري من التساؤالتإّن هذه الوضعية املقلقة أثارت، 
املسؤول عن تأخري وتعطيل مسطرة املصادقة على مقترحات القوانني؛ هل هيئة 
املكتب؟ أم رؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها؟ أم الربملانيون أنفسهم؟ وهل 

 للحكومة دور يف ذلك؟ وإذا كان، فما هي حدوده؟
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 املطلب الثاين
 مظاهر املساواة بني املشاريع واملقترحات 

امُلشرِّع الدستوري املبادرات التشريعية سواء اليت تتقدم هبا احلكومة وضع 
يف الفصل - أو تلك اليت يتقدم هبا أعضاء الربملان، على قدم املساواة، فقد نّص 

على أن القانون يصدر عن الربملان بالتصويت، هكذا دون  -من الدستور 45
ز بني املشاريع واملقترحات؛ وعرب آلية االستقراء ِلما ورد يف الدستور متيي

 : كما يلي بشأهنما، نسجل مظاهر هذه املساواة بينهما

 حقُّ املبادرة .1

خوَّل امُلشرِّع الدستوري حق املبادرة التشريعية للحكومة وألعضاء الربملان 
الربملان على السـواء  سواء بسواء، حيث نص على أن "ِللوزير األول وألعضاء 

 (.52حق التقدم باقتراح القوانني"، )ف. 

 الوضع مبكتب أحد جملسي الربملان .2

إّن مشاريع ومقترحات القوانني توضع مجيعها أول مـرة مبكتـب أحـد    
جملسي الربملان، غري أنه بالنسبة ملشاريع القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة، فإهنـا  

من الدسـتور،   52لسي الربملان" وفقا للفصل توضع على اخليار "مبكتب أحد جم
أما بالنسبة ملقترحات القوانني، فإهنا توضع حبسب الواضع إما مبكتـب جملـس   

من النظام الداخلي  93النواب أو مبكتب جملس املستشارين، وذلك وفقا للمادة 
 من النظام الداخلي جمللس املستشارين. 85جمللس النواب، واملادة 
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 الللجانإحالتهما على  .3

كما أن امُلشرِّع الدستوري ساوى بينهما، يف أهنما حياالن معا على اللجان 
من الدسـتور علـى أن    54املختصة للنظر فيهما، فقد نصَّ املشرع يف الفصل 

"حتال املشاريع واالقتراحات ألجل النظر فيها على جلان يستمر عملها خـالل  
  الفترات الفاصلة بني الدورات".

 ا من لدن اجمللسنيالتداول فيهم .4

وساوى بينهما أيضا، يف أنه "يتداول جملسا الربملان بالتتابع يف كل مشروع 
أو اقتراح قانون بغية التوصل إىل اتفاقهما على نص واحد" طبقـا ملقتضـيات   

 من الدستور.   58الفصل 

نؤكد أنه على هذا املستوى من املسطرة ال فرق بني مشاريع  بناء عليه،
انني، بدءًا حبق املبادرة، ومرورا بالوضع لدى مكتب اجمللس، ومقترحات القو

 املختصة، وانتهاء بالدراسة والتصويت يف اجللسة العامة. واإلحالة على اللجان

 املطلب الثالث
 للحكومة حّق األسبقية والرفض

يتمثل جمال تدخل احلكومة يف مسطرة البت يف مقترحات القوانني، اليت 
يبادر هبا الربملانيون، يف أمور حمددة معدودة، ال ميكن التوسع فيها أو اإلضافة 

 هي:إليها، 

 حّق األسبقية والترتيب؛ 
 حّق رفض املقترحات اليت ختل بالتوازن املايل؛ 
  تدخل يف جمال القانون.حّق الدفع بعدم قبول املقترحات اليت ال 
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 حّق األسبقية والترتيب .1

خّول امُلشرِّع الدستوري للحكومة حّق التدخل يف جدول أعمال كل من  
جملسي الربملان باألسبقية وبالترتيب الذي حتدده ملشاريع القوانني اليت تقدمها 

من الدستور، وهو تدخل ال  56واقتراحات القوانني اليت تقبلها، وفقا للفصل
ن أن يستمر إىل ما ال هناية، حيث إن اإلنتاج التشريعي للحكومة ليس ميك

 بالكثرة اليت يشغل مجيع اجللسات العامة للمجلسني معا.

 حّق رفض املقترحات اليت ختل بالتوازن املايل .2

بقوة القانون فإن "املقترحات والتعديالت اليت يتقدم هبا أعضاء الربملان 
لنسبة للقانون املايل إما إىل ختفيض املوارد ُترفض إذا كان قبوهلا يؤدي با

طبقا  العمومية وإما إىل إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود"
من الدستور، وقد أكد هذا احلق وبيَّنه القانون التنظيمي  51ملقتضيات الفصل 
املواد منه، فنصَّ على أّنه يتم بقوة القانون حذف أو رفض  40للمالية يف املادة 

 من الدستور. 51يف الفصل  اإلضافية أو التعديالت الرامية إىل ما سبق النص عليه

 حّق الدفع بعدم قبول املقترحات اليت ال تدخل يف جمال القانون .3
خوَّل امُلشرِّع الدستوري "للحكومة حّق الدفع بعدم القبول كل اقتراح 

من  53قا للفصل وذلك وف قانون ال يدخل يف اختصاص السلطة التشريعية"
، حيث إن كل مقترح قانون تقدم به برملانيون ورأت احلكومة أنه الدستور

يدخل يف اختصاصها التنظيمي ميكن أن تدفع بعدم القبول، فإذا مت التوافق معها 
حول اعتراضها سحب املقترح، وإذا مل يتوصل إىل اتفاق بشأنه تتوقف 

 ل فيه.املناقشة، ويلجأ إىل اجمللس الدستوري للفص
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 املطلب الرابع 
 متكني الربملان من حّق الطعن

ويف مقابل حقي الرفض والقبول اليت للحكومة جتاه مقترحات القـوانني  
اليت يبادر هبا الربملانيون، فإن امُلشرِّع الدستوري خوَّل لكٍل من جملسي الربملان، 

بعدم قبـول  حّق الطعن لدى اجمللس الدستوري يف ُكلِّ دفع تقدمت به احلكومة 
، حيث نّص يف مقترح قانون، حبجة أنه ال يدخل يف اختصاص السلطة التشريعية

من الدستور على أّن "كل خالف يف هذا الشـأن   53الفقرة الثانية من الفصل 
يفصل فيه اجمللس الدستوري يف ظرف ثالثة أيام بطلب من أحد جملسي الربملان 

 أو من احلكومة".
 املطلب اخلامس

 داخلي جمللس النواب ُيزيل اللبسالنظام ال
من نظامه الداخلي ثـالث مقتضـيات    95وضع جملس النواب يف املادة 

توضح طبيعة العالقة املمكنة بني احلكومة واجمللس فيما يتعلق مبسطرة مقترحات 
 القوانني، رفعا لكل لبس حمتمل حوهلا، كما يلي:

ن النواب إىل حييل رئيس اجمللس مقترحات القوانني املقدمة من لد .1
 احلكومة ثالثني يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة املختصة؛

 إذا انصرم األجل أمكن للجنة الدائمة املختصة برجمة دراستها؛ .2

 حيي  رئيس اجمللس احلكومة علما بتاريخ وساعة املناقشة يف اللجنة. .3
***** 
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 * استنتاج
الدستورية، فرصا كثرية لتسـهيل  يتبني مما سبق، أن للربملان، من الناحية 

املصادقة على مقترحات القوانني اليت يبادر هبا أعضاؤه، ومن مت فإن مسـؤولية  
تأخري برجمتها والبت فيها يتحملها باألساس مكتبا اجمللسني ورؤسـاء اللجـان   
الدائمة ومكاتبها وأصحاب املقترحات الذين ال يلحُّون يف طلب ذلـك؛ أّمـا   

لها يف تأخري البت بشأهنا حمدود جدا، وميكن جتاوزه، إذا احلكومة فمجال تدخ
 كانت هناك إرادة من لدن املسؤولني عن تدبري وتسيري شؤون جملسي الربملان.
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 احملور الثالث

 قضايا وإشكاالت حول

العمل الرقابي 
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 حول مدخل
 لعمل احلكوميل الربملان راقبةم

 (*)  التشريع واملمارسة بني

 متهيد:
، حيث نّص ةلحكومل الربملان األصل يف مشروعية مراقبةهو الدستور 

 .احلكومة مسؤولة أمام امللك وأمام الربملان"" على أنَّ ه،من 60الفصل 

ومن نتائج هذه املسؤولية على املستوى األول، أن للملك أن يعفي أعضاء 
 .من الدستور( 24احلكومة من مهامهم وأن يعفي احلكومة كاملة )ف 

فإن نتائجها تتدرج من النقد والتنبيه مرورا  ،أما على املستوى الثاين
باإلحراج السياسي إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية يف حاالت رفض الربملان 

من الدستور(،  75من الدستور(، وسحب الثقة )ف. 60للربنامج احلكومي )ف.
 من الدستور(. 76واملوافقة على ملتمس الرقابة )ف.

 التالية: املطالبتناول هذا املوضوع من خالل وسن

  معدودة وحمصورة؛راقبة املأدوات  .1
 ؛مسؤولية احلكومة أمام امللك .2
 .مسؤولية احلكومة أمام الربملان .3

 املطلب األول

                                                           
(* )  

رابطة مطر البرلمان المغربي هذا المبح  في مصلا، عرض شارات با في اللقاا الدراسي الذي نامتا 

 .2006مارس  14يوم ،  في الرباط لإلدارة الوطنيةبتنسي  مع المدرسة 
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 وسائل املراقبة حمصورة ومعدودة
من اإلشارة للخلفية الفكرية اليت ُأسِّس عليها العمل  البّد ،يف البداية

 إىل حدٍّ تأثرالربملاين املغريب، حيث إنه ال خيفى أن امُلشرِّع الدستوري املغريب 
، اليت تأسست على فلسفة 1958كبري بتجربة اجلمهورية الفرنسية اخلامسة سنة 

ضعت ن التقنيات ُوعرف بـ "الربملانية املعقلنة"، وهي عبارة عن جمموعة ميما 
من حرية الربملان، واحملافظة على التوازن بني السل ، وضب  املمارسة  للحدِّ

 السياسية.

ذات الصلة مبوضوع العمل  ،ومن جتليات هذه الفلسفة يف املمارسة املغربية
امُلشرِّع وضع اإلطار الدقيق والسياج احملكم لضب  العمل  أّن ،الرقايب نذكر

 مستويات: ةعلى ثالث هفي الربملاين والتحكم

 ،الدستورعلى مستوى  أوال 
الربملان يف ما يقارب اخلمسني يف املائة من  الدستوري امُلشرِّعتناول 

فصول الدستور الثمانية واملائة، حيث دّقق يف مقتضيات عديدة تتعلق بتنظيمه، 
منها أنه عمل على بيان سلطاته الرقابية، من حيث ختصيص جلسة أسبوعية 
باألسبقية ألسئلة أعضاء جملسي الربملان وجواز تشكيله جلانا نيابية لتقصي 

 ق؛ مث بعالقات الربملان باحلكومة، وبغريه من املؤسسات.احلقائ

غم من أن بعضا من هذه األحكام ال تدخل يف نطاق املسائل اليت وعلى الّر
تعترب دستورية بطبيعتها وجوهرها، بل هي من االختصاصات الداخلية الطبيعية 
للمجالس التشريعية، فقد عمل امُلشرِّع الدستوري على دسترهتا، وهدف 

شرِّع الدستوري من إدماج مثل هذه املوضوعات يف صلب الوثيقة الدستورية امُل
وذلك حىت ال تتعرض  ،هو إضفاء االستقرار والثبات على تلك املوضوعات
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للتغيري والتبديل إال وفقا ملسطرة تعديل الدستور، حيث إن مراجعة الوثيقة 
من تلك اليت  -امديف حالة الدستور اجل-الدستورية ختضع ملسطرة أكثر تعقيدا 

 . بع يف تعديل فروع القانون األخرىّتُت

  ،القوانني التنظيميةعلى مستوى ثانيا 
امُلشرِّع الدستوري مل يكفه ما أثبته يف الوثيقة الدستورية ومل يقنعه يف  ّنإ

ضب  إيقاع العمل الربملاين والتحكم فيه، بل أوكل لبعض القوانني التنظيمية 
قضايا كثرية أخرى ترتب  بالربملان، من هذه القوانني ذات بيان وحتديد مسائل و

الصلة مبوضوعنا، القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقصي 
 احلقائق، القانون التنظيمي للمالية، القانون التنظيمي للمحكمة العليا.

على الّرغم من كون بعض تلك املسائل هي اختصاصات ذات طبيعة و 
تشريعها بواسطة القوانني  إىل هدف املشرع فإنداخلية للمجالس التشريعية، 

ضمان خاصية االستقرار والثبات نفسها لتلك املقتضيات الضابطة ل التنظيمية
ى سبيل احلصر يف دة علواملقيدة للعمل الربملاين، حيث إن القوانني التنظيمية حمدَّ

إقرارها وإصدارها وتعديلها يتطلب إجراءات  الدستور ومنبثقة عنه، كما أّن
ومن خاصية القوانني  ،خاصة أشّد من تلك اليت يتطلبها إصدار القوانني العادية

أهنا جزء ال يتجزأ من الكتلة الدستورية اليت حيتكم إليها اجمللس  أيضا التنظيمية
 والقوانني العاديةلسي الربملان نظامني الداخليني جملال طابقةالدستوري يف م
 .ألحكام الدستور
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  ،جمللسي الربملانني الداخلينيالنظامعلى مستوى ثالثا  
 تملةا منه على ما سلف، ومنعا لكل جماوزة حمرًصامُلشرِّع الدستوري ِح إنَّ
للمقتضيات املتعلقة لقوانني التنظيمية أثناء املمارسة التطبيقية للدستور أو لسواء 

بالعمل الربملاين نصَّ على وجوب وضرورة أن يضع كل من جملسي الربملان 
نظامه الداخلي اخلاص به، الذي يتضمن مجيع اإلجراءات املتبعة وطرق تنظيم 

 مداوالته.

النّص على  ىومن ناحية ثانية، وهي يف اعتقادي األكثر اعتبارا، توخ
ي الربملان ملراقبة الدستورية، من ل من جملسلكضرورة إخضاع النظام الداخلي 

ر هلما، ومن مت ل هلما ومفسِّحيث هو امتداد للدستور والقوانني التنظيمية ومكمِّ
 44جيب أن يكون مطابقا للقانون األساسي وللقوانني التنظيمية، ففي الفصل 

على أن "يضع كل من اجمللسني نظامه الداخلي ويقره  املشرع من الدستور نّص
بالتصويت، ولكن ال جيوز العمل به إال بعد أن يصرح اجمللس الدستوري 

 مبطابقته ألحكام هذا الدستور".

ويعترب الربملان هو املؤسسة الدستورية الوحيدة، اليت خصَّها امُلشرِّع  
الدستوري املغريب هبذا احلكم، أي وجوب وضع النظام الداخلي وضرورة 

توخى امُلشرِّع هبذا احلكم تفادي كل مناطق وقد  ،إخضاعه ملراقبة الدستورية
الظل، واحلذر من املتشاهبات، اليت ميكن أن تكون مْعَبرا ألي جماوزة غري متوقعة 
من لدن الربملان الذي يطمع بطبيعته إىل توسيع نفوذه وصالحياته؛ وأراد أن 
فا تكون قواعد تدبري املداوالت والتشريع واملراقبة بيِّنة واضحة ومعلومة سل

 للجميع. 
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 استنتاج 
من خالل هذه املستويات الثالث تبني أن املشرع الدستوري وضع اإلطار 
العام وكذا التفصيلي لكل القواعد املنظمة للعمل الربملاين ومنها قواعد العمل 

ما قضت به الغرفة الدستورية من عدم الرقايب، وتأكيدا هلذا التوجه نورد 
ملا ورد فيها من  1985الداخلي جمللس النواب من النظام  44دستورية املادة 

 مقتضيات تتعلق بتشكيل جلان تقصي احلقائق ومل يكن الدستور حينئذ قد نّص
د على سبيل احلصر ، وجاء يف نص القرار بأن الدستور "حدَّعليها بعُد

كل واحدة من هاتني السلطتني تتمتع  اختصاصات جملس النواب واحلكومة وأّن
وقد أحدث الدستور نوعا من التعاون  ، نطاق اختصاصاهتابكامل احلرية يف
غري أنه  ،حبيث أسند كذلك جمللس النواب مراقبة عمل احلكومة ،بينهما ونظمه

على  ونّص ،مل جيعل هذه املراقبة مطلقة وبدون حدود بل نظمها هي األخرى
د كيفية استعمال هذه الوسائل وذلك سبيل احلصر على وسائل ممارستها وحّد

أما جلان البحث فإنه مل ينص عليها يف أي فصل  75و 74و 55و 49يف فصوله 
وأنه ال يسوغ أن تضاف إىل هذه الوسائل للرقابة وسائل من فصول الدستور 

إذ أن االختصاص يف هذا امليدان اخلاص  أخرى بواسطة  القانون الداخلي
ن بينهما يرجع بالعالقات بني السلطة التشريعية واحلكومة والذي ميس بالتواز

 .15إىل الدستور

أدوات مراقبة  هو العلم بأّن ،ما ينبغي استنتاجه من هذا املدخل أهّم إنَّ
وال  ،واحلصر الربملان للعمل احلكومي يف إطارها الدستوري هي على سبيل العدِّ

عليه الدستور، واملعدود  بدع أدوات جديدة خارج ما نّصميكن للربملان أن ُي

                                                           
15

 (.1985غشت  22   1405ذي الحجة  5صادر في  182مقرر رقم 
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امُلشرِّع الدستوري  وضعهااليت  واألحكام واب  واحلدودوفقا للّضس منها مياَر
 .وال ميكن اخلروج عليها أو جماوزهتا

هذه األحكام تندرج يف إطار ما يسمى بالعقلنة الربملانية اهلادفة يف  "إّن
جمملها، إىل ضب  سري املؤسسة الربملانية وتأطري ممارستها الختصاصاهتا 

قوانني املكملة له، على القواعد املنظمة لدوراهتا بالتنصيص يف الدستور وال
واحملددة ملالمح ومراحل اإلجراءات اليت تتبعها إلجناز مهامها يف ميدان التشريع 
واملراقبة، ومن جهة أخرى، إىل جعلها تتقيد باألحكام الدستورية املتعلقة بتوزيع 

  16االختصاصات بني السلطتني التشريعية والتنظيمية.

 الثايناملطلب 
 مسؤولية احلكومة أمام امللك

امُلشرِّع  متارس احلكومة صالحياهتا التنفيذية يف إطار الضواب  اليت وضعها 
إشرافه،  تالدستوري، ومن حيث إهنا مسؤولة أمام امللك فإهنا متارس مهامها حت

 ضعِرَتأن من الدستور(، وال ميكن  25 فامللك يرأس اجمللس الوزاري )ف.
يف عدد من القضايا قبل املداولة يف شأهنا  تيل على الربملان أو تبحوُت احلكومة

من  66دها امُلشرِّع الدستوري يف الفصل باجمللس الوزاري، وهذه القضايا حّد
 الدستور كما يلي:

 القضايا اليت هتم السياسة العامة للدولة؛  .1
 اإلعالن عن حالة احلصار؛  .2
 إشهار احلرب؛  .3
 طلب الثقة من جملس النواب ملواصلة احلكومة حتمل مسؤوليتها؛  .4

                                                           
16
 .55، ص2002مجلة المجلس الدستوري، السنة األولى، العدد األول،  
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 ( 62مشاريع القوانني قبل إيداعها مبكتب أحد جملسي الربملان؛)ف. .5
 املراسيم التنظيمية؛  .6
، وجبمع الربملان يف (40)ف.املراسيم املتعلقة باختتام دورات الربملان  .7

دابري مؤقتة ولغاية (، ومراسيم ت41دورات استثنائية وإعالن اختتامها )ف.

(، ومراسيم القوانني اليت ُتصِدر 45معينة خيتص القانون عادة باختاذها )ف.
 ؛(55احلكومة خالل الفترة الفاصلة بني دورات الربملان )ف.

 مشروع املخط ؛  .8
 مشروع مراجعة الدستور. .9

 املطلب الثالث
 مسؤولية احلكومة أمام الربملان

-فإّن أدوات مراقبة الربملان للحكومة    تأسيسا على االستنتاج السابق، 
 ميكن حصرها وطرق ممارستها كما يلي: -وفقا لإلطار الدستوري

 الفقرة األوىل: مناقشة الربنامج احلكومي والتصويت عليه 

تعترب مناقشة الربنامج احلكومي أول حمطة وأول امتحان ُتخترب فيه احلكومة 
من الدستور يتقدم الوزير األول  60من لدن الربملان، حيث إنه مبقتضى الفصل 

أمام كل من جملسي الربملان بعد تعيني امللك ألعضاء احلكومة ويعرض الربنامج 
الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا الربنامج موضوع مناقشة أمام كال اجمللسني 
ويتلو مناقشته يف جملس النواب تصويت جيب أن يقع وفق الشروط املنصوص 

أي التصويت باألغلبية املطلقة،  75الثانية والثالثة من الفصل  عليها يف الفقرتني
يف حالة الرفض،  ،وبعد ثالثة أيام من تقدميه، ويترتب على هذا التصويت

 استقالة احلكومة استقالة مجاعية. 
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وهذه اآللية ال تطرح إشكاال حقيقيا على مستوى املمارسة، حيث إن 
تشكيل احلكومة على أساس أغلبية  هذه املناقشة وذاك التصويت يقعان عشية

برملانية واضحة، واألمور ال زالت يف بدايتها، وحىت بالنسبة للمعارضة فإن 
مناقشتها ال تكون باحلدة الكبرية حينئذ، إذ يفرض املنطق أن متنح املعارضة 

 بعض الوقت للحكومة لتنفيذ برناجمها والتأكد من مدى جدية سياساهتا.

  الثقةالفقرة الثانية: طلب 

من الدستور،  75الفصل  نظم امُلشرِّع الدستوري هذه الوسيلة الرقابية يف 
أن يرب  لدى  -بعد املداولة يف اجمللس الوزاري-حيث إنه "بإمكان الوزير األول

جملس النواب مواصلة احلكومة مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن تصريح 
مة أو بشأن نص يطلب املوافقة يفضي به الوزير األول يف موضوع السياسة العا

عليه.  وال ميكن سحب الثقة من احلكومة أو رفض النص إال باألغلبية املطلقة 
لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب، وال يقع التصويت إال بعد مضي 
ثالثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة، ويؤدي سحب الثقة 

 ستقالة مجاعية.إىل استقالة احلكومة ا

مل  -حسب علمي-أما على مستوى املمارسة، فإّن احلكومات املتعاقبة 
يسبق هلا أن اختارت هذا االختبار، وحىت عندما تريد أن تقدم تصرحيا أمام 
الربملان، فإهنا تقدمه يف إطار التصرحيات اليت تعقبها أو ال تعقبها مناقشة واليت ال 

من النظام الداخلي جمللس  148)املادة  يتبعها تصويت كيفما كان نوعها،
 النواب(.
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 الفقرة الثالثة: ملتمس الرقابة 

من الدستور، حيث  77و 76نظم امُلشرِّع هذه األداة الرقابية يف الفصلني 
إنه أعطى جمللسي الربملان إمكانية معارضة مواصلة احلكومة حتمل مسؤولياهتا 

وافقة على ملتمس الرقابة إىل باملوافقة على ملتمس الرقابة، حيث تؤدي امل
 استقالة احلكومة استقالة مجاعية.

 وقد وضع امُلشرِّع هلذه اآللية شروطا منها:

أنَّ طلب ملتمس الرقابة ال ُيقبل إال إذا وقعه على األقل ربع   -
 األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس.

وال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من لدن جملس النواب إال   -
 بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم،

 وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على إيداعه؛   -

ال ُيقبل تقدمي أي ملتمس رقابة بعد املوافقة على ملتمس سابق   -
 خالل السنة نفسها.

توى املمارسة، فهذه الوسيلة نادرة احلدوث، حيث مل يشهد أّما على مس
الربملان املغريب إال حماولتني اثنتني يف ظروف سياسية خاصة مل تؤديا إىل إسقاط 

(؛ ولعل السبب يعود يف األساس إىل 1990وملتمس  1964احلكومة )ملتمس 
 املمارسة الشروط التعجيزية املشار إليها سابقا، حيث إن األغلبية احلكومية يف

املغربية، أغلبية مرحية جدا، فاحلكومة عندما تكون مساندة بأغلبية تلك طبيعتها 
وتكون املعارضة ال متثل جمتمعة نصاب الربع كشرط أساس جملرد التقدم بالطلب 
فإن هذه الوسيلة تفقد جاذبيتها، خاصة وان املوافقة على امللتمس ال تتم إال 

ا توفر النصاب فإن التقدم مبلتمس الرقابة لن بتصويت األغلبية، وحىت إذا م
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يكون الغرض منه هو إسقاط احلكومة بقدر ما يكون مناسبة لفتح نقاش مثري 
للرأي العام تستطيع من خالله األقلية الربملانية تسويق نفسها كبديل يف 

 االستحقاقات القادمة.

 الفقرة الرابعة: جلان تقصي احلقائق 

عمل امُلشرِّع على دسترة جلان تقصي  1992لسنة مبقتضى الدستور املغريب 
من  42، فوفقا للفصل 1996احلقائق، وهو األمر الذي أعيد إقراره يف دستور 

الدستور "جيوز أن ُتشكَّل مببادرة من امللك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من 
ئع معينة اجمللسني جلان نيابية لتقصي احلقائق يناط هبا مجع املعلومات املتعلقة بوقا

 وإطالع اجمللس الذي شكلها على النتائج اليت تنتهي إليها أعماهلا".

وعلى مستوى املمارسة فقد عرف الربملان املغريب حماوالت معدودة يف هذا 
اجملال، ال زالت يف حاجة إىل التطوير يف املمارسة واجلرأة يف االستعمال، خاصة 

 وأن امُلشرِّع قيد هذه الوسيلة بقيود منها:

أن تكون بطلب من األغلبية، مما جيعلها، يف احلقيقة، وسيلة لألغلبية   -
جتامل احلكومات اليت  -يف الغالب األعم-وليس للمعارضة، واألغلبية 

تساندها حلسابات سياسية، مما يفقد الربملان استعمال أداة رقابية على قدر 
 ة.كبري من األمهية، ويتوقف تشكيلها على رغبة األغلبية احلكومي

ال جيوز تكوين جلان لتقصي احلقائق يف وقائع تكون موضوع  -
 متابعات قضائية ما دامت هذه املتابعات جارية. 

تنتهي مهمة كل جلنة لتقصي احلقائق سبق تكوينها فور فتح حتقيق   -
 قضائي يف الوقائع اليت اقتضت تشكيلها.
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لتهرب من وهذه تقنية وضعها امُلشرِّع رهن إشارة احلكومة  تلجأ إليها ل
    كشف مثالب وعيوب تسيريها، وتسحب البساط من حتت أقدام الربملان.

حيدد قانون تنظيمي طريقة تسيريها، وهذه أيضا تقنية لضب  أعماهلا  -
 والتحكم يف نتائجها.

 الفقرة اخلامسة: األسئلة 

 الدستوري تعترب األسئلة هي أكثر الوسائل اليت نّص عليها امُلشرِّع
راقبة الربملان للحكومة، من حيث سهولة مسطرة تفعيلها، ومن استعماال يف م

حيث حمدودية تأثرياهتا السياسية إذ ال يصل األمر فيها إىل مستوى إثارة 
 املسؤولية السياسية كما هو الشأن بالنسبة مللتمس الرقابة.

من الدستور، حيث أوجب  56وقد نظَّم امُلشرِّع هذه األداة يف الفصل 
لس املعين بوضع جدول أعمال اجمللس أن خيصص باألسبقية على مكتب اجمل

جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء اجمللس وأجوبة احلكومة عليها، كما أوجب 
 على احلكومة أن تديل جبواهبا خالل العشرين يوما التالية إلحالة السؤال إليها.

 لكن على مستوى املمارسة نسجل املالحظات التالية:

احلكومة جبواهبا على األسئلة يف العشرين يوما يعترب إن وجوب إدالء  -
وجوبا معنويا ما دام مل يرتِّب امُلشرِّع جزاءًا على جماوزة األجل الدستوري، وما 
دام مل ميكِّن الربملاين من وسيلة ملقاضاة احلكومة بسبب تأخرها أو حىت رفضها 

 اجلواب على األسئلة.

الغياب املتكرر ألعضاء احلكومة مث إّن هذا الوجوب يضيع نتيجة  -
وسيلة للتهرب من  -من غري إنابة- بسبب وبدون سبب، فيكون التغيب
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اجلواب خاصة على أسئلة مرتبطة بزماهنا حيث يكون اجلواب عنها خارج 
 املناسبة ال معىن له ويفقدها قيمتها السياسية.

طلعت علينا ( 2007-2002) واآلن وخالل هذه الفترة التشريعية -
كومة ببدعة جديدة وغري مسبوقة هي رّد األسئلة إىل الربملانيني املعنيني احل

لتطلب منهم حتويلها إىل ملتمسات أو طلبات أو شكايات، وهذه ممارسة غري 
 الدستوري ألن امُلشرِّع -كما سيأيت بيانه يف املبحث الالحق-دستورية البتة 

 حتدث عن األسئلة بإطالق ومل مينع األسئلة الشخصية أو احمللية أو غري ذلك.

 الفقرة السادسة: الطعن يف دستورية القوانني العادية 

أعطى امُلشرِّع الدستوري للربملان إمكانية الطعن يف دستورية القوانني 
الربملان  العادية )مراقبة دستورية القوانني التنظيمية واألنظمة الداخلية جمللسي
أن   81مراقبة واجبة وليست اختيارية(، فقد جاء يف الفقرة الثالثة من الفصل 

"للملك أو الوزير األول أو رئيس جملس النواب أو رئيس جملس املستشارين أو 
ربع أعضاء جملس النواب أو أعضاء جملس املستشارين أن حييلوا القوانني قبل 

 دستوري ليبت يف مطابقتها للدستور".إصدار األمر بتنفيذها إىل اجمللس ال

وهذه أيضا على مستوى املمارسة يصعب حتقيقها، فشرط النصاب املتمثل 
يف ربع أعضاء اجمللس يعيق استعمال هذه الوسيلة، يكفي أن أذكر أن فرق 

عن تقدمي عريضة طعن إىل اجمللس  متتاليتنياملعارضة جمتمعة عجزت لسنتني 
 . 2006و 2005قوانني املالية ية عدم دستورالدستوري تتعلق ب

  الفقرة السابعة: مناقشة مشروع القانون املايل 
اهتم امُلشرِّع الدستوري بالقانون املايل اهتماما خاصا، حيث أفرد له   

 فصوال من الدستور، يف داللة واضحة على أمهيته، وألجل ذلك خصَّ امُلشرِّع
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بقانون تنظيمي خيضع  مسطرة وضعه ومناقشته والتصويت عليه الدستوري
 ملراقبة اجمللس الدستوري، يضب  به مسار مناقشته وحيددها..

ومن مت فإن اعتباره ضمن آليات الرقابة الربملانية على احلكومة يأيت من 
جهة أمهيته واهتمام الرأي العام مبتابعة مناقشته ومعرفة مقتضياته، هلذا يهتم به 

حلكومة يف سياستها العامة والقطاعية ليس الربملان من حيث هو مناسبة ملناقشة ا
 إال.

باالهتمام والعناية، وميكن  -يف نظري-غري أن القانون، الذي هو األجدر 
أن يكون أكثر فاعلية يف مراقبة العمل احلكومي، هو قانون التصفية، لكن 
لألسف فإن احلكومة تضيع على الربملان فرصة االهتمام به عندما تتباطأ يف 

ى الربملان، وهذا لعمري من األمور اليت ينبغي أن جيتهد الربملان يف إحالته عل
ذهب  -اليت نأخذ عنها-تعديلها يف القانون التنظيمي للمالية، ففرنسا مثال 

ُمشرِّعها إىل أنه ال ميكن أن حيال على الربملان قانون املالية اجلديد ما مل حيل قبله 
 يف آجال معينة قانون التصفية.
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 املبحث الثاين
 احلكومةإشكالية رد 

  ألسئلة النواب ورفض اجلواب عليها

 املطلب األول
 الوقائع واإلشكالية

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ احلياة الربملانية املغربية، ويف حتدٍّ 
الوزير املكلف بالعالقات مع غري مسبوق لصالحيات املؤسسة التشريعية، أرجع 

الربملان عددا من األسئلة الكتابية اليت وجَّهها أعضاء من جملس النواب إىل 
 أعضاء من احلكومة.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األسئلة وجَّهها النواب بواسطة رئيس اجمللس،  
ويف احترام كامل للشروط التنظيمية املقررة يف النظام الداخلي؛ وقد أعاد الوزير 
عددا كبريا منها مباشرة إىل النواب دون املرور عرب رئيس اجمللس املخوَّل قانونيا 

دون موجب قانوين -طلب يف اآلن نفسه بإجراء مجيع االتصاالت اخلارجية؛ و
من كل نائب معينٍّ العمل على إعادة صياغة سؤاله يف شكل  -يربر تدخله

 أو "شكاية". "ملتمس"، أو "طلب"،

وهذا إجراء ال يوجد له نظري يف أداء الوزراء املكلفني بالعالقات مع 
من يقدم على  -تهبعد بيان هتاف-الربملان السابقني، وال أظنُّ أّن من الالَّحقني 

إجراء كهذا من شأنه اإلخالل باستقاللية املؤسسة التشريعية، أو التدخل يف 
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الطريقة اليت خيتارها نواب األمة ملمارسة رقابتهم على احلكومة، باعتبارها حقا 
 شخصيا كفله الدستور لكل واحد منهم.   

( حاول 1997-1993واجلدير بالذكر أيضا، أن يف الفترة التشريعية اخلامسة)
مكتب اجمللس، وهو مؤسسة منتَخبة وموكول إليه تدبري شؤون اجمللس الداخلية، 
وضع مقتضيات يف النظام الداخلي ختوِّل للمكتب حق حتويل األسئلة الشفهية اليت 
ُيقدِّر أن هلا طابعا شخصيا أو حمليا أو سبقت اإلجابة عنها إىل أسئلة كتابية دون 

رَّغم من كون مكتب اجمللس اختار سلوك املشروعية موافقة أصحاهبا؛ وعلى ال
القانونية، وتدخل فيما هو من اختصاصه، وعلى الرغم من أنه مل يلغ حق السؤال 

حتويله من سؤال شفوي إىل سؤال كتايب، إال  حق من حيث املبدأ، بل طلب جمرد
ن أن اجمللس الدستوري قضى يف شأن هذا املقتضى بأنه غري مطابق للدستور، أل

الدستور ينص على "أن مساءلة احلكومة حق شخصي للنواب ميارسونه دون 
تدخل من أي كان يف الطريقة اليت خيتاروهنا ملمارسته"؛ الشيء الذي أدى باجمللس 
إىل تعديل املادة املعنية للمالءمة مع قرار اجمللس الدستوري، وذلك بإضافة شرط 

كل سؤال شفوي إىل سؤال  موافقة النائب واضع السؤال عند عملية حتويل
 كتايب.

 و مناقشتنا هلذا اإلشكال، ستكون من خالل املطالب التالية:

مفهوم السؤال الربملاين، وإطاره يف الدستور ويف النظام الداخلي  -
 للمجلس، وعالقة ذلك مبوضوع النزاع.

 أوجه خمالفة هذا اإلجراء ألحكام الدستور. -

 لنزاع.أي دور للمجلس الدستوري يف مثل هذا ا -

 احلفر يف اخللفية السياسية هلذا اإلجراء.  -
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 املطلب الثاين
 مفهوم السؤال الربملاين

من الدستور نصَّ امُلشرِّع على أْن "ُتخصَّص باألسبقية  56يف الفصل 
جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء جملسي الربملان وأجوبة احلكومة"، وأنه 

 العشرين يوما التالية إلحالة السؤال إليها"."جيب أن تديل احلكومة جبواهبا خالل 

نلحظ من خالل هذا النص، كيف أثبت امُلشرِّع الدستوري حق أعضاء 
 جملسي الربملان يف التوجه إىل احلكومة بأسئلة، هكذا بدون قيد أو شرط.

وقد وضع النظام الداخلي للمجلس الضواب  التنظيمية ملمارسة هذا احلق، 
 عالقة بتحرير حملِّ النزاع: أذكر منها اثنني هلما

 (155. )املادة أن ال يهدف إىل خدمة أغراض شخصية  .1

إن ما جرى به العمل ويعترب من التقاليد واألعراف الربملانية املتعارف عليها 
عامليا، هو جتنب استغالل األسئلة باعتبارها أداة رقابيـة وتسـخريها لتحقيـق    

ملعنوية، خاصة منـها املتعلقـة بواضـع    األغراض واملصاحل الشخصية املادية وا
السؤال، وهذا شرط يتأكد بصفة خاصة بالنسبة لألسئلة الشفوية اليت تقـدم يف  
اجللسات العمومية وتنقل وقائعها اإلذاعة والتلفزة مباشرة، أما بالنسبة لألسـئلة  

 الكتابية فاألمر فيه سعة، بدليل أن امُلشرِّع قرر يف املعيار التايل أن:

كتب اجمللس أن ُيحوِّل كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو مل  .2
حملي إىل سؤال كتايب بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، وللنائب أجل 
مثانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه، وتعترب عدم إجابة النائب املعين باألمر 

 (157. )املادة موافقة على حتويل السؤال الشفوي إىل كتايب
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فإن مكتب اجمللس هو املخوَّل قانونا إذا ما قدَّر أن سؤاال شفهيا ومن مث، 
له "طابع شخصي أو حملي" أن حيوِّله فق  إىل سؤال كتـايب  وبعـد موافقـة    
صاحبه؛ أمَّا إذا متسَّك به كسؤال شفوي على الرغم من طابعه الشخصـي أو  

ضـى بـذلك   كما ق-احمللي فليس ألحد احلقَّ أيًّا كان ومهما كانت املربرات 
أن يتدخل يف الطريقة اليت خيتارها الربملاين ملمارسـة حقـه    -اجمللس الدستوري

 الشخصي يف الرقابة على أعمال احلكومة.   

وتأسيسا عليه، فإن كل نص له صياغة استفهامية يعترب سؤاال يدخل يف 
من الدستور، وكل سؤال استوىف  56عموم مراد امُلشرِّع الدستوري يف الفصل 

اءات التنظيمية والشروط الشكلية املنصوص عليها يف النظام الداخلي اإلجر
للمجلس، وأحاله املكتب إىل احلكومة يعدُّ سؤاال دستوريا ال يسع احلكومة إال 

 أن جتيب عنه داخل األجل املنصوص عليه يف الدستور.

وأحسب أن هذه السابقة، اليت أعطى فيها الوزير املكلف بالعالقات مع 
لنفسه حق التدخل يف الطريقة اليت خيتارها ممثلو األمة يف مساءلة  الربملان

احلكومة، حتتاج إىل وقفة خاصة من لدن مجيع الربملانيني من أجل ردِّ األمور إىل 
مسارها الطبيعي، حيث إّن السكوت يف هذه احلالة سيكرس واقعا، واإلقرار 

 باألمر الواقع سيضعف من أداء الربملان الرقايب.

وأحسب أيضا أّن األمر يتطلب من الفقهاء الدستوريني وكل الغيورين 
 على حرمة هذه املؤسسة أن يدلوا برأيهم يف املوضوع/النازلة.
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 املطلب الثالث
 أوجه املخالفة للدستور

إّن إرجاع األسئلة الكتابية من لدن احلكومة إىل النواب، واقتراح حتويلها 
ية" يعترب غري مطابق للدستور من أوجه إىل "ملتمس" أو "طلب" أو "شكا

 عديدة:

  األول، من حيث هو إخالل مببدأ فصل السلط واستقالليتها -

إّن امُلشرِّع الدستوري عندما قرر أن "احلكومة مسؤولة أمام الربملان"، قرر 
تفعيال هلذا املبدأ أن "ختصص باألسبقية جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء 

 وأجوبة احلكومة".جملسي الربملان 

وقد جاء هذا القرار مباشرة بعد احلديث عن حق األسبقية يف اعتماد 
الترتيب الذي حتدده احلكومة جلدول األعمال الذي يضعه كل من جملسي 
الربملان، خمافة أن تستند إليه احلكومة لشغل الربملان مبناقشة مشاريع القوانني اليت 

سي الربملان وممارسة حق الرقابة على تقدمها، ومن مث حتول دون أعضاء جمل
أعماهلا وسياساهتا وحقهم يف مساءلتها عن مدى احترامها لتعهداهتا والتزاماهتا 
اليت أعلنت عنها يف الربملان.  وهلذا قرر امُلشرِّع الدستوري، تثبيتا هلذا احلق 
وبالوضوح الذي ال يدع جماال ألي تأويل ميكن استغالله للهروب من املساءلة 
أو تأجيلها، أنه "ختصص باألسبقية جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء جملسي 

 الربملان وأجوبة احلكومة".

نالحظ انطالقا من هذا النص، أّن امُلشرِّع الدستوري حتدث عن "أسئلة"، 
هكذا باملطلق، دون قيد أو شرط، ومل يفرِّق بني أسئلة شفوية أو كتابية، كما 

 تتناول قضايا حملية أو شخصية، أو األسئلة اليت هتتم مل مييز بني األسئلة اليت
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بالقضايا الوطنية أو غريها...حبيث إن كل ما ميكن أن يدخل يف مفهوم السؤال 
ميكن إدراجه يف اجللسات العمومية املخصصة ألسئلة الربملانيني وال يسع 

 احلكومة حينئذ، بنص الدستور، إال أن جتيب عنها. 

ان يستمدون نيابتهم من األمة، فإن ممارستهم وحيث إن أعضاء الربمل
ملهامهم التشريعية والرقابية "حق شخصي ميارسونه دون تدخل من أي كان يف 
الطريقة اليت خيتاروهنا ملمارسته"، وهذا ما قرره اجمللس الدستوري يف قراره رقم 

 . 1995يناير  3الصادر يف  52.95

وإرجاعها إليهم دون جواب  بناء عليه، فإن رد الوزير ألسئلة النواب
 يعترب تدخال يف حق شخصي ال يقر الدستور التدخل فيه من أي كان. 

 . الثاين، من حيث إن إرجاع األسئلة إخالل باألجل الدستوري -

إن امُلشرِّع الدستوري بعد أن ضمن الثبات حلق ممثلي األمة يف مساءلة 
ختصص لذلك باألسبقية احلكومة بالتنصيص عليه يف الدستور، وقرر ضرورة أن 

ذلك على أنه "جيب على احلكومة أن تديل  ةجلسة أسبوعية أيضا، نصَّ مبوازا
 جبواهبا خالل العشرين يوما التالية إلحالة السؤال إليها".

وهذا يعين أنه مبجرد أن حييل مكتب اجمللس أسئلة النواب إىل احلكومة يبدأ 
أيام العمل وأيام العطل،  وتكون العداد يف احتساب األيام، دون متييز بني 

 احلكومة ملزمة باجلواب على األسئلة بتمام العشرين يوما كحد أقصى.

من مث، فإن ما أقدم عليه الوزير من رد األسئلة إىل النواب، فضال عن 
كونه عطل حقا دستوريا، أوقع احلكومة يف خمالفة األجل الدستوري الذي جيب 

على أسئلة أعضاء جملس النواب، كما قضت بذلك عليها أن تديل خالله جبواهبا 
 من الدستور الواردة أعاله. 56الفقرة الثانية من الفصل 
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 .الثالث، من حيث إن االقتراح تَزيٌُّد على الدستور -

إّن املشرِّع الدستوري قد حدَّد بدقة وبكيفية ال تقبل الزيادة عالقة السلطة 
دستور أداة غري األسئلة أو ملتمسات التشريعية بالسلطة التنفيذية، وليس يف ال

الرقابة بشروطها، ومن مث ال ميكن التوسع يف نص الدستور وإضافة أدوات 
جديدة مثل تلك اليت اقترحها الوزير أي: "امللتمس" و"الطلب" و"الشكاية"، 

الصادر يف فاتح أبريل  58وهذا ما أكدته الغرفة الدستورية يف مقررها عدد 
 .1970من النظام الداخلي جمللس النواب  109للمادة  مبناسبة فحصها 1971

 وبناء عليه يعترب اقتراح الوزير خمالفا للدستور.

 .الرابع، من حيث عدم االختصاص -

إن النظام الداخلي جمللس النواب خول ملكتب اجمللس فق  وبشروط 
حددها صالحية النظر يف مدى احترام األسئلة للشروط املتعلقة بوحدة املوضوع 

و خدمة أغراض شخصية أو توجيه هتمة شخصية إىل الوزراء، مث إن أ
الصالحيات املخولة للوزير املكلف بالعالقة مع الربملان قانونيا ليس فيها ما يشري 

 إىل إمكانية قيامه مبثل هذا اإلجراء.

وبناء عليه، فإن قيام الوزير بإجراء طلب التحويل يعد جماوزة بيِّنة حلدود  
 اختصاصاته.

خلامس، من حيث إن اإلحالة من مكتب اجمللس إقرار مبشروعية ا -
 األسئلة

وحيث إن األسئلة موضوع النزاع حمالة إىل احلكومة بقرار مـن مكتـب   
اجمللس املخول قانونيا بالنظر يف مدى استيفاء األسئلة للشروط املنصوص عليها 

ت هذه بعد أن جاوز-يف النظام الداخلي للمجلس، فإن إرجاعها دون جواب 
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يعترب طعنا يف مشروعية قرارات مكتب اجمللس الذي أوكل إليه امُلشرِّع  -املرحلة
الدستوري تدبري شؤون اجمللس بنص الفقرتني الثالثة والرابعة من الفصل السابع 

 والثالثني من الدستور.

السادس، من حيث إن نوع تلك األسئلة املتنازع بشأهنا مما جرى  -
 به العمل دون نكري

اليت طلب الوزير حتويلها إىل ملتمسات أو شكايات أو  الكتابية سئلةفاأل
طلبات سبق للحكومة أن أجابت على مثيالهتا منذ كان الربملان دون إنكار من 
أحد، والشواهد على ذلك من العهد القريب بل ومن العهد البعيد كثرية، فإذا 

، أظن كانت مقبولة باألمس فلماذا ترفض اليوم، وما الذي تغري اليوم عن األمس
 أن اإلجابة ستفصح عنها اإلحصائيات. 

***** 

بعد بيان هذه املخالفات الواضحة والقاطعة ملقتضيات الدستور وروحه، 
وكذا ملقررات القضاء الدستوري يطرح السؤال حول الدور املفترض للمجلس 

 الدستوري للفصل يف مثل هذه النزاعات، وهذا ما سنبحثه يف املطلب التايل:
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 الرابعاملطلب 
   أي دور للملجلس الدستوري 

قبل االنتقال إىل بيان اخللفيات السياسية هلذا اخلالف الواقع بني احلكومة 
ممثلة يف شخص الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان وأعضاء من جملس النواب 
خصوصا منهم نواب املعارضة ممثلة يف فريق العدالة والتنمية، بشأن إرجاع 

نها، وعالقة ذلك احلكومة لعدد من األسئلة الكتابية وعدم اجلواب ع
باإلحصائيات املقارنة لعدد األسئلة الكتابية لكل فريق، فإن سؤاال يثور باملناسبة 
حول الدور املفترض للمجلس الدستوري يف البت يف نزاع كهذا، خاصة وأنه 

 من الدستور. 56يتعلق خبالف حول تطبيق الفصل 

ية القانونية اليت للبحث يف هذا السؤال، ال بد أواًل من الرجوع إىل املرجع
تؤطر عمل اجمللس الدستوري وحتدد اختصاصاته؛ وثانيا بيان العالقة املمكنة بني 
هذه االختصاصات والنازلة موضوع النزاع؛ وثالثا النظر يف مدى وجود احلاجة 

 إىل تعديل القانون التنظيمي للمجلس الدستوري.  

ة إليه بفصول بيَّن امُلشرِّع أن اختصاصات اجمللس الدستوري مسند
 81كما هو مبني يف الفصل -الدستور وبأحكام القوانني التنظيمية؛ وهي تشمل 

مراقبة مطابقة القوانني التنظيمية والقوانني اليت حتال عليه من  -من الدستور
جهات االختصاص والنظام الداخلي لكل من جملسي الربملان للدستور، ومراقبة 

من  53وفقًا للفصل -ت االستفتاء؛ كما أنه صحة االنتخابات التشريعية وعمليا
يفصل يف منازعات االختصاصات التشريعية والتنظيمية بني احلكومة  -الدستور

والربملان؛ كما أنه يثبت أيضا عند االقتضاء، التجريد أو االستقالة من االنتداب 
ويبت أو من الوظيفة املتنافية مع هذا االنتداب واإلحلاق بالنسبة هلذه الوظيفة، 

يف حالة وجود شك يف التنايف، ويثبت شغور مقعد مبجلس النواب أو مبجلس 
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املستشارين عقب وفاة شاغله وفقا ملا نّص عليه القانونني التنظيمني جمللس 
النواب وجملس املستشارين؛ مث انه يبت أيضا يف حالة النزاع بني احلكومة وأحد 

التنظيمي املتعلق باللجان الربملانية جملسي الربملان بشأن تطبيق مقتضيات القانون 
 منه. 20لتقصي احلقائق كما نصت على ذلك املادة 

يتبني من خالل هذا العرض أن مجيع هذه االختصاصات مسندة إىل اجمللس 
الدستوري إما بفصول الدستور أو بأحكام القوانني التنظيمية، ومن مث فإهنا 

 ا. حمددة على العد واحلصر وال ميكن التوسع فيه

لكن بالرجوع إىل هذه االختصاصات ميكن أن نقف على أوجه التشابه 
 بني النازلة موضوع النزاع وبني عدد من تلك االختصاصات كما يلي:

  من الدستور أن "للحكومة أن تدفع بعدم القبول  53جاء يف الفصل
كل اقتراح أو تعديل ال يدخل يف اختصاص السلطة التشريعية.  وكل خالف 

 الشأن يفصل فيه اجمللس الدستوري".يف هذا 

بالنظر يف هذا الفصل يتبني أن امُلشرِّع أسند للمجلس الدستوري الفصل 
يف كل خالف بني احلكومة والربملان يف شأن اختصاص السلطة التشريعية، 
وأحسب أن النزاع الواقع بشأن إرجاع احلكومة لألسئلة الكتابية للنواب 

يدخل يف صميم اخلالف حول اختصاص السلطة واالمتناع عن اجلواب عليها 
 التشريعية.  

  من القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيري اللجان  20جاء يف املادة
النيابية لتقصي احلقائق أنه "إذا حدث خالف بني احلكومة وجملس النواب أو 
جملس املستشارين حول تطبيق هذا القانون التنظيمي وحال ذلك دون سري 
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اللجنة بصورة عادية جاز للوزير األول أو لرئيس اجمللس املعين باألمر أعمال 
 عرض اخلالف على اجمللس الدستوري".

يستفاد من املادة أنه جيوز عرض كل خالف بني احلكومة وأحد جملسي 
الربملان حول تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيري اللجان 

وأحسب أيضا أنه إذا جاز ذلك بالنسبة للخالف يف النيابية لتقصي احلقائق، 
تطبيق هذا القانون التنظيمي جاز أيضا، يف ضوء منطق امُلشرِّع ومراده، عرض 

كل خالف يف تطبيق مقتضيات الدستور، وتبعا لذلك تعميم  -من باب أوىل-
 احلكم على مجيع القوانني التنظيمية.

  املتعلق مبجلس النواب،  من القانون التنظيمي 16وقد جاء يف املادة
من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين أنه "يف حالة وجود  20واملادة 

شك يف تنايف املهام املزاولة مع االنتداب يف جملس النواب )يف جملس 
املستشارين( أو يف حالة نزاع يف هذا الشأن يرفع مكتب جملس النواب )جملس 

أو النائب أو املستشار بنفسه األمر إىل اجمللس املستشارين( أو وزير العدل 
الدستوري الذي يقرر ما إذا كان النائب أو املستشار املعين باألمر يوجد فعال 

 يف إحدى حاالت التنايف".

يستفاد من هذا النص أن امُلشرِّع  يتيح للنائب أو املستشار املعين حبالة 
تنايف املنصوص عليها أن الشك أو النزاع يف شأن تطبيق مقتضيات حاالت ال

يرفع األمر بنفسه إىل اجمللس الدستوري الذي يفصل يف املسألة موضوع الشك 
أو النزاع؛ وبذلك ساوى امُلشرِّع بني النائب واملستشار وبني مكتب اجمللس 
املعين ووزير العدل يف صالحية رفع أمر النزاع إىل اجمللس الدستوري، وأعتقد 

 األمر املتنازع بشأنه يتعلق حبق شخصي للربملاين املعين.أن العلة يف ذلك هي أن 
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وحيث إّن حّق الربملانيني يف ممارسة مهامهم  التشريعية والرقابية يعترب حقا 
شخصيا بنص الدستور، يتبني أن عّلة "احلق الشخصي" هي نفسها موجودة يف 

حب النازلة موضوع النزاع، وقياسا عليه أرى أن حكم األوىل ميكن أن ينس
أن  -حتقيقا ملراد امُلشرِّع-على الثانية، وبناء عليه ميكن للمجلس الدستوري 

يفصل يف مثل هذه النزاعات، كما ميكن لكل معين أن يرفع بنفسه األمر إىل 
 اجمللس الدستوري للفصل يف النزاع.

تأسيسا على هذا التحليل، أحسب أنه من الناحية النظرية يفترض يف  
ن ميارس الفصل يف كل اخلالفات املتعلقة بتطبيق فصول اجمللس الدستوري أ

الدستور ومجيع القوانني التنظيمية، وإذا تعلقت قضية منها حبق شخصي جاز 
 للمعين أن يرفع بنفسه األمر مباشرة إىل اجمللس الدستوري للفصل فيها.

وحيث إّن النصوص احملدِّدة الختصاصات اجمللس الدستوري ال تنص على 
على األقل على -، فأعتقد أن احلاجة تدعو إىل اقتراح تعديل ذلك صراحة

يرمي إىل توسيع تلك  -مستوى القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
الصالحيات على حنو ُيمكِّن اجمللس الدستوري من الفصل يف مثل هذه النزاعات 

 واخلالفات.

سنحاول وبعد، هل ميكن أن يكون هلذا النزاع أبعاد سياسية، هذا ما 
 البحث فيه يف املطلب التايل:
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 املطلب اخلامس
 اخللفية السياسية للنزاع

وحيث إّن أكثر املتضررين من امتناع احلكومة عن اجلواب عن أسئلتهم، 
والذين تطالبهم احلكومة بتحويلها إىل ملتمسات هم نواب من املعارضة، فهل 

 ميكن أن يكون لإلشكال أبعاد سياسية؟ 
الكتابية امُلحالة على  باألسئلةمسية املتعلقة اإلحصائيات الّر إىل بالرجوع

ة ـــالتشريعي الفترةاحلكومة من لدن أعضاء جملس النواب منذ بداية هذه 
، إىل حدود كتابة هذه السطور بتاريخ 11/10/2002( بتاريخ 2002-2007)
 العامل املعّدن أو سؤاال كتابيا؛ 10853بلغ  هلا أن العدد اإلمجايل ، جند2/1/2006

 سؤاال لكل نائب، 34نائب )عدد أعضاء جملس النواب( هو:  325ـ بالنسبة ِل
مع املعدل العام اخلاص بفريق العدالة والتنمية واملعدل العام اخلاص  وباملقارنة

االشتراكي املوحد، باعتبارهم نواب املعارضة األكثر تضررا  جموعة احلزبمب
 د ما يلي:جن الكتابية،من إرجاع األسئلة 

 الفريق أو اجملموعة
 األسئلة عدد

 الكتابية
  املعدل نوابال عدد

على  بزيادة
 املعدل العام

 سؤال 240 سؤال 274.66 3 824 املوحد االشتراكي

 سؤال 96 سؤال 130.68 42 5358 والتنمية العدالة

جند أن معدل نائب واحد من أصل ثالثة ينتمون جملموعة االشتراكي املوحد 
سؤال، وجند أن  240( بأكثر من 34املعدل العام بالنسبة للمجلس )هو  يفوق

ينتمون لفريق العدالة والتنمية يفوق املعدل العام  42معدل نائب واحد من أصل 
 سؤال. 96بأكثر من 
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 النيابية واجملموعاتالِفرق  بةاألسئلة الكتابية موزعة وُمرتَّ

 املئوية النسبة العدد الترتيب اجملموعة  أو الفريق

 %49,36 5358 األول لترتيبا والتنمية العدالة

 %24,83 2695 الثاين الترتيب االشتراكي الفريق

 %8,38 910 الثالث الترتيب االستقاليل الفريق

 %7,59 824 الرابع الترتيب املوحد االشتراكي

 4,08% 443 خلامسا الترتيب الشعبيةاحلركات  .ا

 %2,05 223 السادس الترتيب االشتراكي التحالف

 % 1,24 135 سابعال الترتيب الدميقراطيالدستوري 

 % 1,24 135  امنالث الترتيب القوىجبهة  جمموعة

 % 1,00 109 تاسعال الترتيب لألحرار الوطين التجمع

 % 0,08 9 عاشرال الترتيب انتماء بدون

 %0,05 6 ادي عشراحلتـ  احلريات رابطة

 %0,03 4 ثاين عشرال الترتيب خمتلفة فرق

 %0,01 2 الث عشرالثتـ  املغريب الليربايل

 %100 10853 الكلي اجملموع

باألسئلة الكتابية اليت امتنعت  املتعلقةرجعنا إىل جدول اإلحصائيات  وإذا
جند أن العدد اإلمجايل  أصحاهبا،احلكومة عن اجلواب عنها، وأرجعتها إىل 

كانت حصة املعارضة منها كبرية جدا،  وقدسؤال،  303لألسئلة امُلرَجعة بلغ 
 ،% 82سؤال وبنسبة جاوزت  251 فريق العدالة والتنمية بِـ منهاخاصة 
 يبنيوهذا  ؛% 14سؤال بنسبة جاوزت  43 املوحد بِـ االشتراكيوجمموعة 

مدى التجين والتضييق الذي متارسه احلكومة على املعارضة من أجل احليلولة 
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رقابية؛ وباملقارنة مع فرق األغلبية النيابية، تتأكد اخللفية مهامها ال ممارسةدون 
هلذه املمارسة غري الدستورية، اليت تستهدف تضييق الفارق الكبري بني  السياسية
 .واألغلبية املعارضة

 النيابيةحبسب الِفرق واجملموعات  بةإحصائيات األسئلة امُلرَجعة موزعة وُمرتَّ

 املئوية النسبة األسئلة املرجعة الترتيب اجملموعة النيابية أو الفريق

 % 82.83 251 األول لترتيبا والتنمية العدالة

 % 14.19 43 الثاين الترتيب املوحد االشتراكي

 % 0,99 3 الثالث الترتيب لألحرارالوطين  التجمع

 % 0.66 2 الرابع الترتيب الشعبية احلركات  احتاد

 % 0.66 2 خلامسا  الترتيب االستقاليل الفريق

 % 0,33 1 السادس الترتيب الدميقراطيالدستوري 

 % 0,33 1 سابعال الترتيب االشتراكي الفريق

 0.00% 0 الترتيب الثامن االشتراكي  التحالف

 % 0.00  0 الترتيب التاسع القوىجبهة  جمموعة

 % 100 303 الكلي اجملموع

الناطقة والكاشفة، يتبني مبا ال يدع جماال  اإلحصائياتعلى هذه  وتأسيسا
األسئلة الكتابية هو التهرب من الرقابة  إرجاعللشك، أن غرض احلكومة من 

األسئلة الكتابية املوجهة إليها،  عددالقوية للمعارضة، وإيقاف زحفها من حيث 
املعارضة الرقايب  إيقاعلتفادي اإلحراج الذي يفضح عجزها عن مسايرة 

على أسئلة  مقنعةولعدم قدرهتا على الوفاء بإعداد وحتضري أجوبة  املتصاعد،
 املعارضة الدقيقة يف احترام تام لألجل الدستوري.
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 املبحث الثالث
 حول إشكالية االستماع إىل وايل بنك املغرب 

 من لدن الللجان الربملانية

 (* )الدستوري بشأن القانون األساسي لبنك املغربمن خالل التعليق على قرار اجمللس 

 املطلب األول
 /اإلشكاليةلوضع املادة العام السياق

املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب أن وجهت رسالة إىل  للجنة سبق
ة العملة فرفض احلضور ّلاجتماع هلا ملناقشة تتعلق بَس حلضوروايل بنك املغرب 

ألمره باحلضور فأجاب وزير املالية بأن  املاليةووجهت رسالة أخرى إىل وزير 
وأن مؤسسة بنك املغرب ال ختضع  احلضورباره على جال سلطة له عليه قصد إ

 لوصاية وزير املالية.

الوضع، عمل أعضاء جملس النواب على وضع مقتضيات قانونية  هذا وأمام
منه، تعطي للجان  41للمجلس خاصة املادة  اجلديديف إطار النظام الداخلي 

إىل مدراء املؤسسات العمومية أو  االستماعالنيابة احلق يف كل مسألة تعنيها 
ى أن الثالثة منها تنص عل الفقرةيف  41شبه عمومية، وهكذا أصبحت املادة

يف كل مسألة تعنيها  اجمللسجلنة احلق يف أن تطلب بواسطة رئيس  لكل"
 االستماع إىل:

                                                           
 
 

*)
الداتور  الد الشرقاوي السموني، وقد نشر  مشترك بيني وبينمسساةم هذا المبح  في مصلا مقال  

بعنوان االمجلس الدستوري والقانون األساسي لبنك المغربا، في المجلة المغربية لإلدارة المحلية 

 .114-109ص.  (.2005  63-62 والتنمية، عدد.
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 ؛ من أعضاء احلكومة عضو -
مؤسسة  مديرعن جملس من اجملالس العليا أو مندوب سامي أو  ممثل -

شركة الدولة حبضور عضو احلكومة الوصي على  أو عموميةعمومية أو شبه 
 القطاع."

 مطابقة بشأن17الصادر 04/561يف قراره رقم  -لدستوري اجمللس ا إن مث
ألحكام  2004يناير  29النظام الداخلي جمللس النواب املصادق عليه بتاريخ 

بالذكر املقتضى اجلديد املتعلق باستدعاء مدراء  هذا احلق وأخصَّ أقّر -الدستور
من  41 وشبه العمومية، حيث جاء يف حيثياته بشأن املادة العموميةاملؤسسات 

أن لكل  من –من هذه املادة  -ورد يف الفقرة األخرية  ماالنظام الداخلي "أن 
مؤسسة  مديرإىل  االستماعرئيس اجمللس  بواسطةجلنة احلق يف أن تطلب 
 علىشركة الدولة حبضور عضو احلكومة الوصي  أوعمومية أو شبه عمومية 

 ."الدستورفيه ما خيالف  ليسالقطاع 

يعمل جملس النواب على ممارسة هذا احلق الذي أصبح بعد  أن وقبل
ألحكام الدستور جاهزا للعمل به، وفقا  خمالفتهتصريح اجمللس الدستوري بعدم 

 مدىموضع التنفيذ والنظر يف   ويضعوهمن الدستور،  81و 44ألحكام الفصلني 
يف  تفكريالاألطراف املعنية مبقتضياته، سارع أعضاء جملس النواب إىل   التزام
مقتضيات قانونية يف إطار قانون عادي يكون أكثر مشولية يف التطبيق  سنِّ

قد كانت فرصة مناقشة مشروع القانون املتعلق بالنظام ووأقوى إلزامية، 
جملس النواب لتأكيد هذا احلق وذلك  ألعضاءاألساسي لبنك املغرب مناسبة 

ق جلنة املالية يف ح علىبتقدمي تعديل على مشروع القانون ينص صراحة 
مدير  بعبارةاستدعاء وايل بنك املغرب على وجه اخلصوص، وعدم االكتفاء 

                                                           
17
 .2004 مارس 8صدر بتاريخ  
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من النظام الداخلي للمجلس  41مؤسسة عمومية كما وردت يف املادة 
يف إجبار وايل بنك املغرب  -حسب رأيهم-ولعدم قوهتا اإللزامية  لعموميتها
  .جلنة املالية اجتماعاتحلضور 

ة بعد حماوالت عديدة لثنِّي نواب األغلبية احلكومية عن مث إّن احلكوم
سحبه والتراجع  ىلتقدمي اقتراح التعديل، مث يف مرحلة الحقة حاولت دفعهم إ

عنه، غري أّن إصرار النواب على متسكهم بوجاهة اقتراحهم وصوابه، بل 
وهتديدهم بعدم التصويت على املشروع إْن مل توافق احلكومة على اقتراح 

عديل، وحىت تستطيع مترير مشروع القانون وافقت احلكومة مبدئيا حمتفظة الت
حبقها يف الطعن لدى اجمللس الدستوري، آملة أن يكون قضاؤه منصفا هلا أمام 

 إصرار أغلبيتها الربملانية.

 املطلب الثاين
 قرار اجمللس الدستوري

 مارس 21بتاريخ  606-2005حتت عدد  هاجمللس الدستوري قرار أصدر
املتعلق بالقانون األساسي لبنك  76-03من القانون رقم  58 املادة بشأن200518

النواب وجملس املستشارين، وذلك بناء على رسالة  جملساملغرب، كما أقره 
من اجمللس الدستوري التصريح بأن  مبقتضاهااإلحالة اليت يطلب الوزير األول 

 ر.غري مطابقة للدستو 58األحكام الواردة يف املادة 

 وقد صرح اجمللس الدستوري مبقتضى القرار املشار إليه أعاله مبا يلي:

                                                           
18
 .1212-1211ص. 2005 مبريل 14بتاريخ  5308الرسمية عدد  بالجريدةمنار نص القرار - 
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يف شأن املسطرة املؤدية لإلنصات إىل وايل بنك املغرب من طرف  -1
 باملالية يف كل من جملسي الربملان. ةالللجان الدائمة املكلف

 أوال: حول اإلنصات بطلب من وايل بنك املغرب

صرح اجمللس الدستوري" بأن ما ورد يف أحكام املادة املستفىت يف شأهنا  
من أنه يتم اإلنصات إىل وايل بنك املغرب بعد أن يتقدم بطلب لذلك، غري 

 للدستور". ةمطابق

 حول اإلنصات بطلب من اللجان الدائمة للمجلسني املكلفة باملالية :ثانيا

 :جلسة اإلنصات موضوعشأن  يف  -2
من أن اإلنصات إىل  58الدستوري بأن "ما نصت عليه املادة  اجمللس صرح

اللجان الدائمة للربملان املكلفة باملالية يتم حول  طرفوايل بنك املغرب من 
 غري مطابق للدستور". النقدية،املسائل املتعلقة بالسياسية 

 املطلب الثالث
 تعليق على قرار اجمللس الدستوري

يفتح شهية املختصني يف جمال القانون الدستوري للتحليل  القرار هذا
 حوله بعض املالحظات بناء على حتليل فقهي وقانوين. سنلقيواملناقشة، لذا، 

الدستوري يف قراره املشار إليه أعاله بتحليل مضمون املادة  اجمللس اكتفى
ى أن وايل دستورية جزء منها يتعلق بالفقرة اليت تنص عل بعدمللتوصل إىل النطق 

إليه  تستمعمن اللجنة الربملانية املكلفة باملالية أن  يطلببنك املغرب ميكن له أن 
وبالفقرة اليت تنص على مناقشة السياسة  النقدية،يف أمور تتعلق بالسياسة 

اعتربها اجمللس الدستوري خمالفة للدستور  اليتالنقدية من قبل اللجنة الربملانية 
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من اختصاص اجمللس الوزاري وفقا  تبقىياسة النقدية باعتبار أن مناقشة الس
 من الدستور. 66ألحكام الفصل 

 وجمال اختصاص القوانني العادية على احلكومة الرقابة تنظيمالفقرة األوىل: 
يف القانون الدستوري أن تنظيم العالقة بني السلطتني  عليه املتعارف

حيددها الدستور واستثناء القوانني التنظيمية  عامالتنفيذية والتشريعية كأصل 
القواعد ذات الصبغة الدستورية  ألنَّ، الربملانجملسي  من والنظام الداخلي لكل

تتطرق إىل تفاصيلها الوثيقة الدستورية يتم وضعها إما بواسطة قوانني  ملاليت 
ا يتعلق حييل الدستور إىل ذلك أو عن طريق النظام الداخلي عندم عندماتنظيمية 

املناقشة والتصويت  اجتماعات وأصوليهم نظام سري العمل  داخلياألمر بتدبري 
 للربملان. الرقابيةفيما يتعلق مبجال الوظيفة التشريعية أو الوظيفة 

مقتضيات قانونية هتم تنظيم العالقة بني احلكومة والربملان خيتص  وضع إّن
اليت حييل عليها والنظامني الداخليني وتبعا القوانني التنظيمية  أصال،هبا الدستور 

 وجملس املستشارين حتت مراقبة اجمللس الدستوري.  النوابلكل من جملس 

من الدستور نستنتج منه أن الوزراء ميكن هلم  42رجعنا إىل الفصل  ما فإذا
م هلذا هنالربملانية وميكنهم االستعانة مبندوبني يعينو اللجانحضور اجتماعات 

 الغرض.

من النظام الداخلي جمللس النواب  41رجعنا كذلك إىل املادة  ام وإذا
العمومية ميكن االستماع إليهم من قبل  املؤسساتنستخلص منها أن مدراء 

 اليت تعنيها. املسائلاللجان النيابية بطلب منها يف كل 

من النظام الداخلي جمللس املستشارين جندها  59بالرجوع إىل املادة  أنه غري
على أنه ميكن استدعاء ممثل عن اجمللس األعلى  احلصر،سبيل  تنص، على
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األعلى للتعليم من قبل اللجان الربملانية  واجمللسلإلنعاش الوطين والتخطي  
 حول كل مسألة تعنيها. اللجنةمبجلس املستشارين لتقدمي عرض أمام 

من النظام الداخلي جمللس النواب اليت نصت على حق  41املادة  كانت فإذا
العمومية وشبه العمومية مل ير فيها النواب نصا  املؤسساتاستدعاء مدراء 

 59استيعاب وايل بنك املغرب، وإذا كانت املادة  علىتشريعيا كافيا يف الداللة 
اجلهات  على نصت على سبيل احلصر املستشارينمن النظام الداخلي جمللس 

املعنية، فكيف يعقل  الربملانيةبل اللجنة اإلدارية اليت ميكن استدعاؤها من ِق
 الطبيعية االختصاصاتألعضاء الربملان أن يشرعوا مقتضيات تنظيمية هي من 

  .للمجالس التشريعية مبوجب قانون عادي الداخلية

الربملان، إذا ما رأوا ضرورة النص على استدعاء  جملسي أعضاء على فكان
ب، أن يعيدوا النظر يف واىل بنك املغر بينهممسؤولني إداريني سامني ومن 

 ،تتيحا هلم صراحة إمكانية استدعاء حىتاملشار إليهما أعاله،  59و 41املادتني 
الذين يتقلدون مهام  األشخاصكل  ،باإلضافة إىل مدراء املؤسسات العمومية

حول  إليهمحكومية أو مهام عمومية دون حتديد أشخاص بعينهم لإلنصات 
ض اللجوء إىل قوانني عادية، كما هو احلال السياسات اليت هتم إداراهتم عو

للقانون املتعلق بالنظام األساسي لبنك املغرب، ألنه إذا فتح اجملال  بالنسبة
صدار قوانني تتعلق بأنظمة أساسية للمؤسسات العامة تتضمن إلع للمشرِّ

بني احلكومة والربملان، كما هو الشأن بالنسبة ملا  العالقةمقتضيات هتم تنظيم 
النظام األساسي لبنك املغرب، فإنه قد يترتب على  من 58يف أحكام املادة جاء 

يف تنظيم السري الداخلي جمللسي  وجدواهاذلك إلغاء دور األنظمة الداخلية 
التنظيمية وتوزيعها على  املقتضياتالربملان، ويؤدي من جهة ثانية إىل تفرق 

قانون على ما يهم  كلأكثر من نص قانوين وسنحتاج بعد ذلك إىل النص يف 
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إىل  املنهجيةهذه العالقة بني اجلهازين التشريعي والتنفيذي، ويؤدي وفقا هلذه 
 جمللسيتعارض بني مقتضيات القانون العادي ومقتضيات النظامني الداخليني 

الربملان، مما يصعب معه تطبيق القوانني يف حالة التنازع، أي ما هو القانون 
؟ باإلضافة إىل احلاجة أم القانون العادي داخليتطبيقه، النظام ال الواجب
مة بني النصوص التشريعية، ءالتعديالت اليت يقضي هبا مبدأ املال إلجراءاملستمرة 
تشريعي على مستوى الربملان وعلى مستوى اإلصدار  جهدستتبعه من يوما 

 والنشر يف اجلريدة الرمسية... 

 للملجلس الدستوري؟ دور أيالفقرة الثانية: 
الدستوري الذي كان ينتظر منه تنبيه الربملان إىل هذا  للمجلس بالنسبة

يدور يف حلقة مفرغة ليصدر قرارا معيبا من الوجهة  بقي ،اخلرق السافر للقانون
يف مدى  توظيفتهم األساسية الب أعضاءا يضمفاجمللس الدستوري  ،الدستورية

القوانني الذي يأخذ به تدرج  مبدأمطابقة القوانني للدستور يف إطار احترام 
إذا ما الحظوا أن  حيثاإلشارة إىل ذلك،  تالنظام القانوين املغريب كما سبق

جيب أال  األدىنقانونا خمالفا للدستور يصرحون بإلغائه احتراما لقاعدة القانون 
إذا ما  القوانني،خيالف القانون األعلى. كما أنه ويف إطار احترام مبدأ تدرج 

 يصرحونع يف غري اختصاصه رَّستوريون أن قانونا عاديا َشالحظ القضاة الد
 كذلك بإلغائه.

من القانون املتعلق بالنظام األساسي لبنك املغرب جاءت  58أن املادة  ومبا
من الدستور فإنه كان يتوجب على اجمللس الدستوري  42 للفصلخمالفة 

الشكل بكاملها دون جتزيء مقتضياهتا،  حيثالتصريح بعدم دستوريتها من 
 يف قراره. جاءكما  ،جزء خمالف للدستور وجزء غري خمالف له

 العامة املؤسساتحول عدم إخضاع بنك املغرب لنظام الفقرة الثالثة: 
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مما جاء يف قرار اجمللس الدستوري من اجتهاد جاوز فهمنا  يستغرب قد
مة يف القانون اإلداري املغريب مفهوم املؤسسة العاومن الدستور  46للفصل 

 :قراراهواملقارن، فقد جاء يف 

حيث إنه يستفاد من األحكام السابقة أن بنك املغرب، لئن كان و»
مثل املؤسسات العامة اليت حتدث هي أيضا  ذلكشخصا عموميا، مثله يف 
ملميزاته اخلاصة والستقالليته  بالنظرمن الدستور، فإنه  46مبقتضى أحكام الفصل 

مجيع ما يضطلع به من  تشملالواسعة ولعدم خضوعه لوصاية من نوع إداري 
ال جيوز إدماجه يف  فألنهمهام، وكذا للصالحيات املتنوعة واهلامة املوكولة له، 

الذي يقدم  البنكصنف املؤسسات العامة، وال ميكن تبعا لذلك اعتبار وايل 
للبالد من  املاليةة امللك تقريرا حول األوضاع االقتصادية وسنويا بني يدي جالل

 .«رالدستومن  42املندوبني املشار إليهم يف أحكام الفقرة األوىل من الفصل 

فإن ما ذهب إليه اجمللس الدستوري يف هذا الباب يكون عدمي  ،وعليه
 :التاليةاألساس لألسباب 

ن بني األمور اليت خيتص من الدستور جند أن م 46إىل الفصل  بالرجوع -
 العمومية. الشيء الذي جعل احلكومة تعدُّ املؤسساتهبا القانون إحداث 

عرضه على الربملان قصد تاملغرب و لبنكمشروع قانون يتعلق بالنظام األساسي 
العمومية اليت  املؤسساتاملصادقة، ألنه لو كان بنك املغرب ال يدخل ضمن 

 ،الدستور من 46يف الفصل  تالعبارة اليت جاءخيتص بإحداثها الربملان بصريح 
 الستطاعت احلكومة إحداثه بنص تنظيمي أي مبرسوم.

 إىل مبادئ القانون اإلداري املغريب واملقارن: بالرجوع -

 العامة إىل ما يلي: املرافق تنقسم
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 عن طريق املؤسسة العامة املسرية املرافق -
 عن طريق الوكالة املسرية املرافق -
 عن طريق االقتصاد املختل  سريةامل املرافق -
 عن طريق التدبري املفوض املسرية املرافق -
 SIGMA“ ”بصورة مستقلة عن طريق املسرية املرافق -

إىل هذا النوع من املرافق هناك مؤسسات هلا طبيعة خاصة حتدث  باإلضافة
من الدستور، تكون تابعة مباشرة  19مبقتضى الفصل  غالبامبقتضى ظهائر، 

واإلداري كاجمللس االستشاري حلقوق  املايلللملك ال تتمتع باالستقالل 
 .املؤسساتاإلنسان وديوان املظامل وغريمها من 

 النقدية السياسةحول حرمان الربملان من مناقشة الفقرة الرابعة: 
املتعلق بالقانون األساسي  76-03من القانون رقم  58أحكام املادة  يف جاء

إىل وايل بنك املغرب يتم حول املسائل املتعلقة  ستماعاإللبنك املغرب أن 
 مؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها. ونشاطبالسياسة النقدية 

 موقف اجمللس الدستوري كما يلي: وكان

ن تعريف موضوع اإلنصات إىل وايل بنك املغرب، كما ورد يف إحيث و»
، جاء مبهما، «املسائل املتعلقة بالسياسة النقدية»بإحالته إىل  إليها،املادة املشار 

املوضوع املذكور يتعلق أيضا بتحديد السياسة النقدية اليت ال  أنفهم منه وقد ُي
اجمللس الوزاري الذي  بنك املغرب، بل هي من مهام وايلتدخل يف صالحيات 

 «.من الدستور 66الفصل  مبقتضىيرأسه جاللة امللك، وذلك 

من قرار اجمللس الدستوري، أن هذا األخري وقع له اخلل  بني مناقشة  يتبني
ال يف السياسة النقدية وال يف  تفيها، فالربملان ال يب توالب النقديةالسياسة 
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مور أن يبقى من اختصاص اجمللس األ بديهياتأن من و عموما العامةالسياسة 
من الدستور، وتعمل  66 الفصلالوزاري حتت رئاسة امللك بناء على أحكام 

 .تنفيذيةاحلكومة على تنفيذ تلك السياسة مبا هلا من سلطة 

مناقشة املسائل املتعلقة بالسياسة النقدية  58من وراء املادة  يبتغي فالربملان
واخلوصصة لتقدمي االقتراحات  املالية مرفوقا بوزير املغربمع وايل بنك 

وتنبيه هذه املؤسسات العامة مبكامن اخللل يف  الشأن،واملالحظات يف هذا 
ألن ذلك يدخل يف إطار الوظيفة الرقابية  احلال،السياسة النقدية إن اقتضى 

 .التنفيذيللربملان على اجلهاز 

ال من حاملغرب يف دولة احلق والقانون ال ميكن بأي  بنك ومؤسسة
على القرارات اليت تتخذها يف جمال السياسة  املراقبةستثىن من األحوال أن ُت

مينحها امتيازات هامة على غرار  ينظمهاالنقدية. فلئن كان القانون الذي 
عن نطاق اجلهاز  خترجمؤسسات عمومية أخرى فإن أعماهلا وأنشطتها ال 
هذا االمتياز  أنة السياسية، والتنفيذي وعن السلطة احلكومية اليت ختضع للمساءل

معتربة  مرتبةاملمنوح له من قبل امُلشرِّع ال يعفيه من الرقابة بقدر ما جيعله يف 
ما  حالةكمؤسسة مالية تسهر على االستقرار املايل واالقتصادي بالبالد، ألنه يف 
 استقرارإذا تعطلت هذه املؤسسة فإن ذلك يترتب عنه أزمة مالية قد هتدد أمن و

 بالد.ال

ومما جتدر اإلشارة إليه يف اخلتام أن القانون بعد ذلك صدر بظهري شريف 
( بتنفيذ القانون 2005نونرب 23) 1426شوال  20صادر يف  1.05.38رقم 
املتعلق بالقانون األساسي لبنك املغرب، وقد نشر يف اجلريدة الرمسية  76.03رقم

يث جاء يف حيثيات موضوع قرار اجمللس الدستوري، ح 58من دون املادة 
 10بتاريخ  606.05اإلصدار أنه "وبعد االطالع على قرار اجمللس الدستوري رقم 



 101 

( الذي صرح مبوجبه هذا اجمللس "أن عباريت 2005مارس  21) 1426صفر 
 58"بطلب من الوايل" و"املسائل املتعلقة بالسياسة النقدية" املضمنتني يف املادة 

بالقانون األساسي لبنك املغرب، غري مطابقتني  املتعلق 76.03من القانون رقم 
للدستور، مع مراعاة املالحظات الواردة أعاله يف حالة عدم صياغة أحكام املادة 

من القانون  24املذكورة". وحيث إنه عمال بأحكام الفقرة الثانية باملادة 
رقم جيوز إصدار األمر بتنفيذ القانون  29.93التنظيمي املشار إليه أعاله رقم 

 منه املصرح بعدم مطابقتها للدستور." 58املذكور باستثناء املادة  76.03

من القانون على الرغم  58ومما جتب مالحظته هبذا الشأن أن حذف املادة 
بعدم الدستورية مل يشملها كلها وإمنا تعلق من أن قرار اجمللس الدستوري 

اجمللس الدستوري  الذي قضى 58ببعضها، حيث إن عدم نشر اجلزء من املادة 
   بدستوريته يطرح أكثر من استفهام ، وتلك قضية أخرى حتتاج إىل تعليق آخر.
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 املبحث األول
 ظام الداخلي للملجلس احلايلهل النِّ
 ملزم للملجالس الالحقة ؟ 

 ني لكل منهماالداخلي نينظامالالربملان بوضع  جملسي األصل يف اختصاص
كل من اجمللسني نظامه  أن "يضعمنه على  44، حيث نص الفصل الدستور

الداخلي ويقره بالتصويت، لكن ال جيوز العمل به إال بعد أن يصرح اجمللس 
 ."الدستوري مبطابقته ألحكام هذا الدستور

يد أن اجمللس ملزم لكن السؤال املطروح هو، هل النص الدستوري يف
أم يفيد أن النظام  ،بوضع نظام داخلي جديد يف بداية كل فترة تشريعية جديدة

الذي وضعه اجمللس وأقره بالتصويت وصرح اجمللس الدستوري مبطابقته  الداخلي
 ألحكام الدستور ملزم للمجالس الالحقة ؟ 

 املطلب األول
 التشريعي؟هل جيوز للربملان أن يعرف حالة الفراغ 

للمجالس  للمجلس احلايل التساؤل حول مدى إلزامية النظام الداخلي إّن
الالحقة ميتح مشروعيته من تكرار حالة الفراغ التشريعي اليت يعيشها اجمللس 

جلينة من يوم تشكيل  ئعند افتتاح كل فترة تشريعية جديدة، لفترة طويلة، تبتد
مرورا مبراحل عرضه على اللجنة  اخلي،إعداد املسودة األوىل ملشروع النظام الد

على اجمللس  وإحالتهاملختصة والدراسة والتصويت عليه يف اجللسة العامة 
الدستوري، وانتهاء بدراسة جواب اجمللس الدستوري والنظر يف ما إذا كانت 



 105 

مع قرار اجمللس الدستوري  الءمةهناك حاجة إىل إدخال تعديالت من أجل امل
فيظل اجمللس طوال  ،لتها من جديد على اجمللس الدستوريومن مثة إحا بشأنه،

 هذه الفترة بدون نظام داخلي إىل حني اعتماد نظام داخلي آخر.

هذا الفراغ التشريعي الذي يعيشه اجمللس عند افتتاح كل فترة تشريعية  إّن
النظام  باعتبار أنه 1963جيد تربيره بالنسبة للنظام الداخلي لربملان  جديدة،
فترة  كانت الفترة وباعتبار أّن وأنه سيوضع للمّرة األوىل، لاألّو ليالداخ
 1977/1983و 1970/1971بالنسبة للفترات التشريعية  لكْن ؛تأسيس

اليت طالت فيها حالة الفراغ  2002/2007وخاصة منها فترة  1993/1997و
 .القانوين مدة أكثر

-    ناحية القانونية ال بطالنه من فضال عن فراغ قانوين،وقع من  إّن ما 
املدة الزمنية اليت يستغرقها، يف  طول غري مربر ال من ناحية -ما سيأيت بيانهك

 ريةتلو أكثر لزمن وتسريعأفضل لتدبري الذي جيب فيه العمل على  الوقت
إذ ال يعقل  ،، وال من ناحية التطور والتقدم الذي ننشده ملؤسستنا الربملانيةالعمل
( دون أن تبلغ 1963/2006املمارسة الربملانية املغربية األربعني سنة ) جاوزتوقد 
وتستقيم وتثبت على حد أدىن من قيم وأسس املمارسة الربملانية  ،رشدها
 .ها الدوليةوأعراف

( مل 1997/2002و 1984/1990) التشريعيتني بالذكر، أن الفترتني واجلدير
تعرفا حالة الفراغ تلك، حيث اعتمد اجمللس، عند افتتاح الفترة التشريعية، مؤقتا 
النظام الداخلي السابق، بعد أن أدخل عليه بعض التعديالت ذات الطابع 
 ؛االستعجايل، مث عمد بعد ذلك إىل مسطرة إعداد مشروع نظام داخلي جديد

ية اعتماد النظام السابق عن طريق التصويت، إال وبغض النظر عن مدى صواب
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أنه يظل أفضل من حالة الفراغ اليت عرفتها الفترات التشريعية املشار إليها 
 سابقا.  

 أن النص خاص،بناء على فهم  االعتقاد،هو  احلالة،السبب يف هذه إن 
اعتقاد  تشريعية،ضرورة إعداد نظام داخلي جديد لكل فترة  الدستوري يفيد

وهذا ما سنحاول  والتمحيص،دون أن خيضع للمناقشة  املدة،اد طول هذه س
 مراجعته.

النص الدستوري نفسه صيغ بعبارة غري قطعية يف داللتها، ومن مث  إّنمث 
 ت إىل ظهور اجتاهني اثنني يف تفسريه.فإنه حيتمل قراءتني خمتلفتني، أدَّ

 املطلب الثاين
 التفسري الضيق

تشريعية أنه جيب على كل جملس عند بداية كل فترة  ،يرى االجتاه األول
 يضع نظامه الداخلي اخلاص به. أن

ر عنها حمافظ خزانة جملس النواب إدريس الشرادي، هذه القراءة، عبَّ
"وقد نصت كل الدساتري اليت عرفها املغرب حلد اآلن على أن يضع  بقوله:

يعية قانونه الداخلي بنفسه جملس النواب يف بداية أعماله من السنة األوىل التشر
 .19ويصادق عليه بالتصويت"

، حيث يرى 20يف مقال له وتبناها أيضا، األستاذ خالد الشرقاوي السموين
كان ينبغي على نواب األمة أن يضعوا نظامهم مباشرة بعد تشكيل املكتب : "أنه

                                                           
 .16ص. ،1985، 1الشرادي إدريس ، مجلس النواب، انتخابا وا تصاصاتا، ط  19
 

20
في مقال لا بعنوانم هل مجلس النواب الحالي ملزم بوضع ناام دا لي جديد؟ جريدة التجديد. الرباط،  

 .11/11/2003بتاريخ 
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لقدمي فالنظام الداخلي ا :بناء على احلجة التالية، املسري للمجلس وانتخاب رئيسه
ومبا أن النظام الداخلي نظام خاص  وضعه جملس النواب الذي انتهت مهامه،

بالنواب، فإن نواب اجمللس احلايل حيق هلم أن يضعوا النظام الذي يرغبون فيه 
وبالشكل الذي يتالءم مع طريقة العمل الربملاين اليت يريدون السري عليها، وقد 

كما أن من يذهب إىل  .نواب السابقونتكون خمتلفة عن الطريقة اليت أرساها ال
القول بأن هناك استمرارية يف العمل الربملاين بغض النظر عن جملس النواب 
املنتخب حاليا يكون رأيهم جمانبا للصواب، ألن مبدأ استمرارية املرفق العام 
املكرس يف الفقه والقضاء اإلداريني ال ميكن إسقاطه على مؤسسة تتجدد كل 

من الدستور  44ريق االنتخاب.. لذلك، فإن روح الفصل ست سنوات عن ط
 “ تستوجب وضع نظام داخلي جديد خاص مبجلس النواب احلايل.

قبل االنتقال إىل بيان القراءة الثانية وحججها، أن أسجل على هذا  وأوّد
 التالية:الرأي املالحظات 

إن انتهاء فترة جملس تشريعي، أو جتدده كل ست سنوات عن طريق 
إذ ال ميكن  االنتخاب، ال تعين إلغاء مقرراته اليت اختذها وفقا للشروط القانونية،

أن تلغى وقد أقرها الربملان بالتصويت، وقد بينا أن النظام الداخلي قانون ذايت 
يكون الربملان بعد التصويت عليه قد تعهد ضمنا أن حيترم أحكامه،كيف وقد 

ستوري وصرح مبطابقتها ألحكام خضعت تلك القرارات لرقابة اجمللس الد
وليس خيفى أن أي قرار ال ميكن أن يرقى إىل مرتبة القاعدة القانونية  ؟الدستور

 إال إذا كان عاما ومستمرا. 

النظام الداخلي نظام خاص بالنواب باعتبارهم كذلك، ال باعتبار أمسائهم 
 مثلهم،وما تقرر يف حق احلاليني منهم يسري على الالحقني من  وأشخاصهم،
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ا فوق هنجيعال والتعميم اللذين ألن من خصائص القاعدة القانونية التجريد
  األشخاص.

على نواب األمة أن يضعوا نظامهم مباشرة بعد تشكيل  جيبكان  اإذ
املكتب املسري للمجلس وانتخاب رئيسه، فما هي األسس التنظيمية اليت يتم 

حسب، بل افتتاح على أساسها ليس تشكيل املكتب وانتخاب رئيسه ف
توضع هذه القواعد التنظيمية يف النظام  اومل ،الدورات وتشكيل املكتب املؤقت

 هبا ؟   االداخلي إذا مل يكن اجمللس الالحق ملزم

تعديل النظام الداخلي مطلوب كلما كانت هناك حاجة إىل جتديد أو 
ر ولكن ما، وهو حق مكفول دائما ألعضاء الربملان بنص الدستو مالئمةحتقيق 
 القانونية املنصوص عليها. للمساطروفقا 

 املطلب الثالث
 التفسري املوسع

يضع كل »على أن  يرى أن امُلشرِّع الدستوري عندما نّص ،االجتاه الثاين
من اجمللسني نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، لكن ال جيوز العمل به إال بعد أن 

، أراد التنصيص على «الدستوريصرح اجمللس الدستوري مبطابقته ألحكام هذا 
 األمور احملددة التالية:

أوال: التنصيص على اختصاص الربملان بوضع نظامه الداخلي ترسيخا ملبدأ 
 فصل السل ، وتأكيدا لسيادته واستقالليته.

ثانيا: التنصيص على ضرورة وجود نظام داخلي، يبني طريقة تنظيم اجمللس 
 ه التشريعية والرقابية.وسري أشغاله وأسلوب ممارسته لوظائف
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التنصيص على أن إقرار النظام الداخلي يتم  بالتصويت، لتثبيت  ثالثا:
 جملس النواب أو جملس املستشارين، إلزاميته لسائر أعضاء اجمللس الذي وضعه

 . حسب احلالة

رابعا: التنصيص على وجوب خضوع النظام الداخلي للربملان قبل العمل 
الدستوري، لينظر يف مدى مطابقته ألحكام الدستور، وذلك ملا به ملراقبة اجمللس 

ميكن أن يكون لتدابري وقرارات النظام الداخلي اليت هلا قيمة دستورية من آثار، 
خاصة منها تلك املتعلقة باملساطر والعالقة مع اجلهاز التنفيذي، وألهنا تؤخذ يف 

 ستور.االعتبار عند خضوع نص تشريعي للمطابقة مع أحكام الد

 وبالتايل مل يرد يف نص الدستور ما يدل على أن امُلشرِّع الدستوري نصَّ 
على أن لكل جملس جديد نظام داخلي خاص به، جيب وضعه عند افتتاح كل 

فإن جمرد وضع نظام داخلي أول مرة، من لدن  مثَّومن  فترة تشريعية جديدة،
 كل جملس كاف يف جتسيد إرادة امُلشرِّع الدستوري. 

مة وجوبا بوضع احلالة الوحيدة اليت تكون فيها اجملالس التشريعية ملَزو
نظام داخلي جديد أو تعديله، هي احلالة اليت يتغري فيها الدستور تغيريا جوهريا، 
ميس أسس العالقة بني  السلطات العامة، أو تعديال جزئيا، حيث جيب حينئذ 

 21املتعلقة بوظائف الربملان. إدماج املساطر اجلديدة لتطبيق القواعد الدستورية

فالنظام الداخلي ميتد ويبقى ساري املفعول إىل ما بعد الغرفة اليت أقرته 
مادامت األسس الدستورية مل تتغري، ورغم ذلك فإن لكل غرفة بعد تشكيلها 

 22حق مراجعة النظام الداخلي القائم.

                                                           
21
 voire Pierre Avril /Jean Aicquel. DROIT PARLEMENTAIRE. P.8.2 Ed 1996. 

22Eugène Pierre, traite de droit politiques électorale et parlementaire. P.492 
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 1998 مث إن اجمللس الدستوري وهو يفحص دستورية النظام الداخلي لسنة
العتباره أن  ،اجلاري به العملوصف النظام الداخلي السابق بالنظام الداخلي 

، هأقر الذي اجمللس الربملاينالنظام الداخلي ميتد ويبقى ساري املفعول إىل ما بعد 
 ةحمال إلعادة فحص دستوري اجمللس الدستوري وتأكيدا هلذا االعتقاد، مل ير

 ا من النظام الداخلي اجلاري به العمل،أخوذة بنصها أو مبضموهناملحكام األ
وذلك مراعاة للحجية املطلقة اليت تكتسيها قرارات اجمللس الدستوري مبقتضى 

 ، مؤسسا بذلك لقاعدة منهجية،23من الدستور  81الفقرة األخرية من الفصل 
وهي عدم جدوى إحالة مواد النظام الداخلي إىل اجمللس الدستوري اليت سبق له 

مبعىن أنه يف احلالة اليت يعمد فيها جملس إىل تعديل  ابقتها للدستور،أن صرح مبط
مواد من نظامه الداخلي، قلَّت أم كثرت، ال ينبغي أن حييل اجمللس املعين إىل 

من القانون  21املادة  اجمللس الدستوري إال املواد املعدَّلة فق ، وهذه هي روح
تنص على إحالة النظام الداخلي ال اليت  التنظيمي املتعلق باجمللس الدستوري

 24.بل تنص أيضا على إحالة التعديالت املدخلة عليه فحسب،

املتعلقة  هعلى امتداد قرارات-وتبعا لذلك، مل يسبق للمجلس الدستوري  
أن صّرح مبطابقة نظام داخلي جمللس ما  -بالنظام الداخلي جمللسي الربملان

باعتباره نظاما داخليا جديدا مستقال عما قبله، بل كان يكتفي بالتصريح 
مبطابقة املواد املستحدثة واملعدَّلة فق ، باعتبارها امتدادا للنظام الداخلي اجلاري 

بغي أن حيال إىل اجمللس الدستوري إال املواد ال ين ،وتأسيسا عليهبه العمل. 
املعدلة واملستحدثة، وال حيال النظام الداخلي برمته إال إذا كان التعديل شامال 

 مواده.جلميع 
                                                           

23
 .1755، ص 1998يونيو  11بتاريخ  4594، ج ر ع 1998ماي  20الصادر في  212.98قرار رقم  
24
النواب ومجلس المستشارين  ويحيل رئيسا مجلسا مالدستوريمن القانون التنايمي للمجلس  21المادة  

إلى المجلس الدستوري على الفور الناام الدا لي لمجلس النواب والناام الدا لي لمجلس المستشارين واذا 

 .  االتعديست المد لة عليدما بعد إقرارهما من قبل ال من المجلسين المذاورين
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 املطلب الرابع
 الترجيح

له إن الطبيعة القانونية للنظام الداخلي، الذي وضعه جملس منتخب خوَّ
ح اجمللس ه بالتصويت وصرَّوأقرَّ وضعه،امُلشرِّع الدستوري صالحية واختصاص 

 الدستوري مبطابقة أحكامه للدستور، تستوجب اتصافه بالعمومية واالستمرار،
وهم الربملانيون، دون متييز  25من حيث مشوله وانطباقه على مجيع املخاطبني به،

  .بني احلاليني منهم والالحقني

ملسطرة قانونية منصوص  وحيث إنه ال جيوز إلغاء قانون أو تعديله إال وفقا
 عليها؛

  ؛وحيث إنه ال يعقل أن يصوت على قانون سبق وأن أقر بتصويت سابق
وحيث إن اجمللس الدستوري مل ير حمال إلعادة فحص دستورية مواد سبق 

 ؛ح مبطابقتها للدستورأن صّر
فإن ما درجت عليه اجملالس من وضع نظام داخلي جديد عند بداية كل  
 .ةأو اعتماد النظام السابق بالتصويت غري مربر من الناحية القانوني تشريعيةفترة 

املقارن، مل أجد هلذا التطبيق نظريا يف  لفقهيف إطار اأنه اجلدير بالذكر، 
وأخص بالذكر التطبيق الفرنسي، من حيث هو  التطبيقات الربملانية املعاصرة،

سواء يف  ملغربية،النموذج واملصدر األساسي الذي تأسست عليه املمارسة ا
وضع الدستور أو يف وضع النظام الداخلي، فالنظام الداخلي احلايل لكل من 

منذ  جملسي الربملان الفرنسي، قد وضع أثناء الدورة األوىل من الفترة التشريعية،
 1959.26وفحص من لدن اجمللس الدستوري يف يونيو  1958سنة 

                                                           
25
 .10 ، ص.1995لرابعة المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبعة ا ،قلوش مصطفى ،راجع 

26
 Jeqn Gicauel ET Audré Hanrion.G.D.P.35 .DROIT CONSTITUTIONEL ET INSTITUTION PO LITIAUES P.863. 
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اجمللس السابق وفقا  النظام الداخلي الذي وضعه ن، فإوتأسيسا عليه
للشروط املنصوص عليها يف الدستور يسري على اجمللس الالحق ويلزمه، مع 

للمسطرة التشريعية املنصوص عليها  ا، وفقالعلم أن له احلق يف مراجعته وتعديله
 فيه.

 

 

                                                                                                                                   
Voir aussi. Pierre Avril /Jean Gicquel. DROIT PARLEMENTAIRE.p.9. 2 Ed 1996. 
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 املبحث الثاين
 الربملانيني غيابظاهرة 

 النظام الداخلي مقتضيات وضرورة تفعيل

 

 متهيد:
بغرفتيه ظاهرة غياب  املغريب املشينة اليت طبعت أعمال الربملان املظاهر من

العامة واجتماعات اللجان، بعذر أو بدونه. وقد  اجللساتالربملانيني عن حضور 
قاعة اجللسات موقفا شعبيا سلبيا اجتاه العمل  يفرسََّخت صور املقاعد الفارغة 

لدى الرأي العام؛ ولعل النسب  التشريعيةالربملاين، وهزت مصداقية املؤسسة 
  .تفسري لذاك التشريعيةاملنخفضة لعدد املشاركني يف االنتخابات 

يكن خيطر على البال، حيث إن جزءا  مل ما 2005يناير  12يوم  حدث وقد
 -تجديد الطاليبالومنظمة  والتنميةبدعوة من شبيبة العدالة -من اجملتمع املدين 

الربملانيني؛ ومن جهة ثانية أصبح  غياباجا على م وقفة أمام الربملان احتجنّظ
قوانني ترهن مصري البالد  علىعدد األصوات اهلزيل الذي يصادق به الربملان 

 . وانتقاداهتملعقود طويلة موضع تعاليق الصحفيني  اومستقبله

واآلمال معلقة على أن تكون أفضل  ،الفترة التشريعية اجلارية بداية ومنذ
كانت ساملة إىل حد كبري من  2002انتخابات  وأنمن سابقاهتا، خاصة 

سنوات  أكثر من أربعوبعد مرور  يؤكد،االعتراضات السياسية، غري أن الواقع 
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 احلضور،من عمرها، أهنا مل تكن األحسن، على األقل على مستوى نسب 
 .دورةاستفحاال سنة بعد سنة، ودورة بعد  حيث ما فتئت ظاهرة الغياب تزداد

الربملانيني عن حضور أشغال اللجان واجللسات العامة يعترب بال  غياب إن
خاصة وأهنم متفرغون ويتقاضون يف مقابل ذلك  مبسؤولياهتم،ريب إخالال 

وأحسب أهنم لن يكونوا جديرين بألقاب  حمترما؛تعويضا حمترما، وتقاعدا 
عند قيامهم بواجب النيابة عن األمة  إاللوهنا فيما بينهم، االحترام اليت يتباد

أعمال اجمللس ولو بصفة مراقب؛  متابعةومتثيلها، على األقل يف حده األدىن، أي 
ألجل  ،وزادت فيها تعويضاهتمدرهم اليت عززت  6000مث إنه بعد زيادة 

لغياهبم  مل يبق هلم مسوغ أو مربر ،التنقل واإلقامة أعباء حتملمتكينهم من 
 املتكرر.

اإلشارة إىل أن هذه الظاهرة ليست خاصة باملغرب، بل  ،املفيد من ولعل
سوى أن الدميقراطيات اليت حترص على  الدميقراطيات،جندها حىت يف أعرق 

حتد من الغياب وإمنا تضعها موضع  اليتمصداقيتها ال تكتفي بسن اإلجراءات 
حضور الربملانيني وغياهبم،  بنسبئية التنفيذ؛ من ذلك أهنا ُتصدر تقارير إحصا

يف أوراق دعايته  بالتصريحومن يعيد ترشيحه منهم يكون ملزما أمام ناخبيه 
عاملنا العريب ذهب جملس األمة الكوييت  ويف ؛االنتخابية بنسبة حضوره يف الربملان

  .كشف غياب أعضاء اجمللس يف اجلريدة الرمسية، والصحف نشرإىل 

 املطلب األول
 حاجة إىل التفعيل يف تشريعات

اجتهد مكتب جملس النواب يف الفترة التشريعية السابقة  املغرب، ويف
لوائح التوقيع لتسجيل حضورهم، غري أنه تبني  النوابفوضع رهن إشارة السادة 
للحضور ال تتناسب واحلضور الفعلي، وأن  املؤكدةعند حتليلها أن التوقيعات 
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 احلاليةالفترة  ويفاحملاولة بالفشل.   فباءتملتغيبني، بعض احلاضرين يوقعون عن ا
اجمللس إجراءات وتدابري عديدة  سنَّ 2004سنة  ومبناسبة تعديل نظامه الداخلي

 على نصَّ، حيث -خاصة منه غري املربر-ظاهرة الغياب  حماصرةمن شأهنا 
االعتذار عن احلضور يكون عن  أن نوبيَّ وجوب احلضور يف مجيع اجللسات،

جياوز ثالثة أيام من  الطريق رسالة موجهة إىل الرئيس، مع بيان العذر يف أجل 
اليت ُترفع إىل اجمللس، وأن  التقارير يف نتاريخ االجتماع، وبأن بيان احلضور ُيدوَّ

وجَّه إىل االجتماع املوايل للتغيب، وأن تنبيها كتابيا ي بداية يف أمساء املتغيبني ُتتلى
نشر يف النشرة مقبول، وأن أمساء املتغيبني بدون عذر ُت عذرالنائب املتغيب بدون 

قد يصل إىل حد االقتطاع من التعويض حبسب  األمرالداخلية للمجلس، وأن 
علن عنه يف جلسة عمومية عذر، وُي بدونعدد األيام اليت وقع خالهلا التغيب 

  .الرمسيةاجلريدة و للمجلس نشر يف النشرة الداخليةوُي

 (2002-1997) جملس النواب التفكري منذ الفترة التشريعية املاضية بدأ وقد
بواسطة البطاقة الذكية اخلاصة، غري أن هذا  للتوقيعيف اقتناء جهاز إلكتروين 

د رئيس جملس التنفيذ، وقد هدَّ يفاألمر تعترضه حلد الساعة صعوبات 
مل  أنهبتفعيل املقتضيات املتعلقة بالغياب، غري  2005يف هذه السنة  املستشارين

تلك املقتضيات،  تفعيليتمكن اجمللسان من ال يشرع بعد يف ذلك؛ وأخشى أن 
 واختاذ تدابري عملية للحد من ظاهرة الغياب.

 املطلب الثاين
 للحد من الغياب عملية مقترحات

لظاهرة املقام ليس مقام دراسة وحتليل مفصل ودقيق ألسباب ا أن ومبا
 هذهحسيب يف  وإمنادونه حبوث علمية وميدانية،  أمروطرق معاجلتها، فهذا 

املقالة أن أضع مشروع خطة مؤقتة، عاجلة وواقعية وقابلة للتنفيذ يف ظروفنا 
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يف انتظار معاجلة أكثر مشولية هلذه الظاهرة اليت تسيء إىل مسعة  اخلاصة،
رمبا يكون من معاملها النص يف القانونني التنظيميني جمللسي  التشريعية،مؤسستنا 

الغياب املتكرر بدون عذر مقبول يكون أحد األسباب املوجبة  أنالربملان على 
 .الربملانإللغاء العضوية يف 

اإلطار فق  أقترح على رئيسي جملسي الربملان ومكتبيه االكتفاء  هذا ويف  
 التالية: املقتضيات بتفعيلبالبدء مرحليا 

حماسبة الربملانيني وإلزامهم باحلضور فق  يف اجللسات العمومية       .1
تكون  عندما أقترحختفيفا واملخصصة للتصويت على النصوص التشريعية؛ 

اجللسة خمصصة للدراسة والتصويت على أكثر من نص تشريعي أن تتم املناقشة 
ليها تباعا يف مرحلة مرحلة لكل النصوص املعروضة، وأن يتم التصويت ع يف

 األخرية هي املعنية فق  بضب  احلضور. املرحلةثانية، وتكون 

الشروع  عندضب  احلضور بواسطة املناداة على األعضاء بأمسائهم      .2
جمللس  الداخليمن النظام  60يف عملية التصويت، تفعيال للفقرة الثانية من املادة 

 احملدودلشيء الكثري بالنظر إىل العدد النواب، وهذا لن يأخذ من وقت اجمللس ا
 للجلسات املخصصة للتصويت. 

انصرام أجل ثالثة  بعدتوجيه رسائل التنبيه ملن مل يعتذر منهم،      .3
 نفسها.  60أيام، املنصوص عليه يف املادة 

***** 
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وبعد، هل ميكن أن نتحدث عن دور األحزاب السياسية ومجعيات اجملتمع 
املواطنني يف مقاومة ظاهرة غياب الربملانيني، وهذا ما سنبحثه يف املدين وعموم 
 املطلب التايل:

 املطلب الثالث
 السياسية والناخبني  األحزاب مسؤولية

أن املسؤولية األساسية يف مقاومة ظاهرة غياب الربملانيني عن  رُِّقُن كنا إذا
عاتق رئيسي الربملان ومكتبيه، إال أن ذلك ال يعفي األحزاب  علىاحلضور ملقاة 
باعتبار أن هذه األحزاب هي من زكت الربملانيني  املسؤوليةالسياسية من 

على ضوء براجمها ووعودها االنتخابية،  الناخبنيونالوا ثقة  يف لوائحها،للترشح 
ملنتمني إليها، خاصة الذين الربملانيني ا وحماسبةومن مثة فإهنا معنية مبراقبة ومتابعة 
املتكرر عن احلضور واملشاركة يف أعمال  بغياهبميتخاذلون يف القيام بواجباهتم 

أستحضر جتربة فريق العدالة والتنمية  اإلطاراجمللس التشريعية والرقابية؛ ويف هذا 
على نشر  1997أول مرة يف  الربملانمبجلس النواب الذي دأب منذ دخوله 

ه يف صحيفة احلزب آنذاك "العصر"، ليطَّلع عليها ئالئحة حضور وغياب أعضا
أمساء بيان بب اجمللسالرأي العام واملراقبني لتجربته، ومراسلته األسبوعية لرئيس 

 الداخليه بدون عذر ومطالبته بتطبيق مقتضيات النظام ئاملتغيبني من أعضا
ري أنه بعد توقف جريدته مل يعد ينشرها ومل يعمل على للمجلس يف شأهنم؛ غ

نشرها على األقل يف موقعه االلكتروين؛ وأعتقد أن مجيع األحزاب  استئناف
منها القيام بكذا إجراء يف االجتاه نفسه احتراما ألصوات  مطلوبالسياسية 
تتفق مجيُعها على ميثاق شرف يقضي باحلرمان من إعادة  ال ماوِلناخبيها، 

االنتخابية مجيع الربملانيني الذين أخلوا  االستحقاقاتلترشح يف ما يستقبل من ا
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باحلضور يف حدوده الدنيا، واليت أحملت إليها  االلتزامبواجبهم، على األقل يف 
 سابقا.

من ظاهرة غياب  مكتيب الربملان واألحزاب السياسية يف احلدِّ مسؤولية إنَّ
حتمل جزء من هذه املسؤولية، حيث إهنم  الناخبني من تعفيالربملانيني ال 

درجة التزامهم باحلضور أحد معايري حماسبتهم  واعتبارمطالبون مبتابعة املنتخبني 
 االنتخابية. احلمالتوأسس التعاقد معهم أثناء 

ب أن مقاومة هذه الظاهرة املشينة مبؤسستنا التشريعية أمر مقدور وأحَس
، وإحلاح من نياجمللس يبومكت يسية من رئيسعليه، وال حيتاج إال إىل إرادة سيا

رؤساء الِفرق الربملانية، وحرص من األحزاب السياسية، ودور اجيايب من وسائل 
 اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدين والناخبني. 
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 املبحث الثالث
 نظرات يف القانون الداخلي

 للملجلس الوطين االستشاري 

1956 – 1959 

 متهيد:
نونرب  18يف أوَّل خطاب للعرش يف عهد املغرب باالستقالل، بتاريخ 

، قال امللك الراحل حممد اخلامس: "إّن أوَّل خطوة جيب أن خيطوها 1955
مغرب االستقالل هي تأسيس حكومة عصرية مسؤولة، ُتعبِّر تعبريا حقيقيا عن 

مة دميقراطية، أنظإرادة الشعب، وجتعل من بني املهام اليت تباشرها، مهمة وضع 
، يف إطار ملكية دستورية قوامها على أساس االنتخاب، وفصل السلط

االعتراف جلميع املغاربة على اختالف عقائدهم، حبقوق املواطن، وباحلريات 
 العامة والنقابية."

و قد كان تكوين اجمللس الوطين االستشاري يف السنة األوىل لالستقالل 
تدرجيية حنو حتقيق الدميقراطية، وإْن  مرحلة 1956وبالضب  يف شهر غشت 

يقول امللك -كانت العضوية فيه بالتعيني وليس باالنتخاب، "وليس معىن ذلك 
أننا مطمئنون هلذه الطريقة، بل إننا متيقنون أّن  -الراحل حممد اخلامس

االنتخابات احلرة، هي أقوم وأجنع سبيل لضمان إقامة دميقراطية سليمة، وحنن 
اهلل على تغيري أوضاع هذا اجمللس مبجرد ما تتيسر السبل لذلك، عازمون حبول 

من متهيد للطريق، ووضع إطار للحياة النيابية، وهكذا ستتبدل طريقة اختيار 
األعضاء من التعيني املباشر أو من قوائم اهليئات إىل أسلوب االنتخاب احلر، 
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أعمال احلكومة ويزاد إىل جانب االستشارة حق االقتراح للمشروعات ومراقبة 
 27وإبداء املالحظات يف السياسة العامة للدولة.."

اختصاصات اجمللس الوطين االستشاري  28هذا وقد حدَّد الظهري التأسيسي
 كما يلي:

النظر يف امليزانية العامة وتقدمي االستشارة يف القضايا السياسية  .1
 واالقتصادية واالجتماعية اليت ُتعرض عليه. 

من الظهري أنه "ُيؤخذ نظر اجمللس الوطين  2حيث جاء يف الفصل 
االستشاري يف ميزانية الدولة العامة ويف امليزانيات اإلضافية من جهة؛ كما 
ُيستشار يف مجيع القضايا اليت يقتضي نظر جاللتنا عرضها عليه وباألخص منها 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية..".

 توجيه األسئلة إىل أعضاء احلكومة.  .2

من الظهري التأسيسي، ميكن ألعضاء اجمللس  15إنه ومبقتضى الفصل  حيث
 الوطين االستشاري أن يوجِّهوا أسئلة شفوية أو مكتوبة إىل الوزراء.

وعلى الرَّغم من أن هذا اجمللس له صفة استشارية ودوره يف جمال املراقبة 
ن تعيني حمدود جدا، وليست له صالحيات تشريعية أو تقريرية، وعلى الرَّغم م

اليت أجنزها  لأعضاءه، إال إنَّه وبالنظر إىل االختصاصات املوكولة إليه، واألعما
على مستوى مناقشة امليزانية العامة والسياسة احلكومية العامة والقطاعية، 

أعضاء احلكومة يف جمال مسؤولياهتم، باإلضافة إىل نشاطه  ةومساءل
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يت متثل مجيع احلساسيات السياسية ، وبالنظر أيضا إىل تركيبته ال29الدبلوماسي
احلزبية واملستقلة، واملنظمات االقتصادية واالجتماعية، وهيئات خمتلفة )احملامون 

واملهندسون والعلماء واملؤسسات الثقافية وحرب عن رجال  ةواألطباء والصيادل
الدين اليهودي(؛ وبالنظر إىل طريقة اشتغاله وتسيريه فإنَّ اجمللس الوطين 

 اري ُيشبه إىل حدٍّ كبري اجملالس الربملانية.االستش

وبالنظر إىل أنَّ اجمللس الوطين االستشاري مؤسسة متثل  ،تأسيسا عليه
مرحلة تارخيية شاهدة على البداية األوىل ملسار الدميقراطية املغربية، واالجتاه حنو 
 مشاركة الشعب يف تدبري الشؤون العامة من خالل ممثلني لألمة، ارتأيت أن
أتناول جتربة اجمللس الوطين االستشاري من حيث هي اخلطوة األوىل اليت خطاها 
املغرب حنو ممارسة بعض أسس العمل الربملاين، ألبرز بعض مالمح التقدم 
والتطور اليت جسَّدها قانونه الداخلي، وحاجة األنظمة الداخلية للمجالس احلالية 

 لإلفادة منها.           

 املطلب األول
 اإلطار العام

 الفقرة األوىل:السنة األوىل لالستقالل وسياسة التدرج الدميقراطي
متيزت املرحلة اليت َتشكَّل فيها اجمللس الوطين االستشاري، وُوِضع فيها 

االستقالل، وهي مرحلة  دقانونه الداخلي، بكوهنا السنة األوىل ملرحلة ما بع
د أفضى هذا التالحم إىل تقييم كانت موسومة بالتالحم بني امللك والشعب، وق

مشترك للمرحلة بني امللك وخمتلف القوى السياسية واالجتماعية، باعتبارها 
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 122 

توافقا سياسيا، وكان من مثرته التوافق على تكوين اجمللس  يمرحلة انتقالية تقتض
لدى امللك من دون  يالوطين االستشاري عن طريق التعيني، جملس استشار

الداخلي،  هتشريعية، يضع امللك ظهريه التأسيسي، وقانونصالحيات تقريرية أو 
 كخطوة تدرجيية يف مسار التحول الدميقراطي املنشود.

 الفقرة الثانية: تركيبة اجمللس الوطين االستشاري
، 1956غشت  3تأسس اجمللس الوطين االستشاري بظهري ملكي بتاريخ 

من الظهري  3ووفقا للفصل  30 ويدوم انتداب أعضائه سنتني قابلة للتجديد؛
 عضوا، كما يلي:  76التأسيسي، يتألف اجمللس الوطين االستشاري من 

منها تنتمي حلزب  10شخصية متثل النزعات السياسية،  16أوال _ 
 حلزب الشورى واالستقالل. 6االستقالل و
 إىل أي حزب من هذين احلزبني. يشخصيات سياسية ال تنتم 6ثانيا _ 
منها ينوبون عن  10ثال للمنظمات االقتصادية واالجتماعية: مم 37ثالثا _ 

 عن التجار ورجال الصناعة. 9عن الفالحني و 18االحتاد املغريب للشغل و
عن  3عن احملامني واملدافعني، و 2ممثال عن هيئات خمتلفة:  17رابعا _ 

عن  4عن املهندسني يف الصناعة والفالحة، و 2املهن الطبية والصيدلية، و
 3عن املؤسسات الثقافية، وحرب واحد عن رجال الدين اليهودي، و 2علماء، وال

 عن منظمات الشباب والرياضة.
***** 
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 املطلب الثاين
 خصوصيات القانون الداخلي
 للملجلس الوطين االستشاري

 

القانون الداخلي للمجلس الوطين االستشاري وإْن كان يشترك مع النظام 
-الذي نصَّ املشرِّع الدستوري على وضعه  نالربملاالداخلي لكل من جملسي 

، مرورا جبميع املراجعات إىل دستور سنة 1962منذ الدستور املغريب األول لسنة 
كون أن الظهري التأسيسي للمجلس الوطين االستشاري يف الفصل  يف -1996

منه، نصَّ على وجوده، غري أنه خيتلف عنه جبملة أمور متيزه نعرضها كما  16
 يلي:

إن القانون الداخلي للمجلس الوطين االستشاري ُحدَِّد مبقتضى ظهري  .1
من الظهري التأسيسي للمجلس الوطين  16، طبقا ملقتضيات الفصل 31شريف

، يف حني 32االستشاري، وليس للمجلس أي صالحية سواء يف وضعه أو تعديله
نظاميهما أن امُلشرِّع الدستوري أعطى جمللسي الربملان السيادة يف وضع 

 من الدستور. 44الداخليني، طبقا ملقتضيات الفصل 

ملراقبة املطابقة الدستورية السابقة، حيث إن املشرع  عأنه ال خيض .2
الذي وضع الظهري التأسيسي هو نفسه الذي وضع قانونه الداخلي، ويف مقابل 
ذلك أخضع امُلشرِّع أعمال اجمللس ملراقبة الحقة، مرجعها األساس الظهري 

، حيث أعلن يف الفصل اخلامس عشر لمجلس الوطين االستشاريأسيسي لالت
من قانونه الداخلي أنه "ُيرفض بتاتا كلُّ عمل يقوم به اجمللس خارج نطاق 
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على رأس املهام املنوطة  لاالختصاصات احملدََّدة يف الظهري التأسيسي"، وجع
سيسي برئيس اجمللس السهر على تطبيق واحترام مقتضيات الظهري التأ

العمل به  ز، يف حني أن النظام الداخلي لكل من جملسي الربملان ال جيو33للمجلس
إال بعد أن يصرِّح اجمللس الدستوري مبطابقته ألحكام الدستور، واجمللس 
الدستوري هو وحده الذي له قرار البت يف دستورية أو عدم دستورية األعمال 

 يف الدستور ويف القوانني التنظيمية. التشريعية للربملان، وفقا ملا هو منصوص عليه

أنَّ امُلشرِّع حدَّد طبيعة اجملال الذي ُيشرِّع فيه القانون الداخلي  .3
للمجلس الوطين االستشاري، من ذلك أنه أوكل إليه حتديد املسطرة الواجب 

 إتباعها فيما يتعلق باألسئلة الكتابية.

، أما النظام أن القانون الداخلي للمجلس الوطين االستشاري قانون .4
 الداخلي لكل من جملسي الربملان، فإنه يأيت يف مرتبة أدىن من القانون.

 املطلب الثالث
 مضمون القانون الداخلي للملجلس الوطين االستشاري

على أن: "حيدد القانون الداخلي  16نصَّ الظهري التأسيسي يف فصله 
 للمجلس الوطين االستشاري مبقتضى ظهري شريف."

وقد صدر القانون الداخلي للمجلس مبقتضى الظهري الشريف رقم  
؛ ويتألف القانون 1956نونرب  27موافق  1376ربيع الثاين  23، بتاريخ 1.56.295

 الداخلي للمجلس من تسعة أبواب، وسبعة عشر فصل، كما يلي:
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 الباب األول
  االستشارياجمللس الوطين على أن  صَّ، تناول نظام الدورات، حيث ن1الفصل 

يعقد دورتني عاديتني يف كل سنة ودورات غري اعتيادية عند احلاجة، ويفتتح امللك 
ترسل إىل كل عضو  تمجيع الدورات وهو الذي يعلن عن اختتامها، االستدعاءا

مصحوبة جبدول األعمال شهرا قبل املوعد يف الدورات العادية وستة أيام يف 
 املتغيبون يف احملاضر.   لألعضائه الغياب إال لعذر، ويسج زاالستثنائية، وال جيو

  تعلق باملكتب املؤقت، حيث بيَّن أنه عند افتتاح الدورة األوىل يتكون 2الفصل ،
 مكتب مؤقت من أكرب األعضاء سنا لإلشراف على عملية انتخاب املكتب السنوية.

 الباب الثاين
  من رئيس  بلَّ سنة، ويتركعلى أّن مكتب اجمللس ُينتخب ك ّص، ن3الفصل

وخليفتني له وأمينني وثالثة مساعدين، وأنَّ التصويت يتم باالقتراع السري 
 وباألغلبية املطلقة، وبالنسبية يف حالة الدور الثاين، واألكرب سنا عند التعادل.

  الصلة بني  و، حدد صالحيات املكتب يف تسيري اجمللس، من حيث ه4الفصل
جهة وصاحب اجلاللة من جهة ثانية، ينسق أعمال اللجان،  اجمللس وبني جلانه من

ومكلف حبسابات اجمللس ومراقبة عمليات التصويت، ويتخذ قراراته باألغلبية 
 املطلقة وصوت الرئيس مرجِّح عند التعادل.

  نصَّ على أن الرئيس يسهر على تطبيق واحترام الظهري التأسيسي 5الفصل ،
لس، وتسيري مداوالت اجمللس، ويقوم للمجلس والقانون الداخلي للمج

 والتمثيل التشريفي. ةباالتصاالت اخلارجي

  يبني أن خليفيت الرئيس يقومان مقامه بالترتيب عند غيابه.6الفصل ، 

  األمينان واملساعدون يعاونون الرئيس يف أعماله.7الفصل ، 
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 الباب الثالث
  نصَّ على أن املصاحل اإلدارية للمجلس ُتشرف عليها كتابة إدارية 8الفصل ،

 حتت إمرة رئيس اجمللس. 

 الباب الرابع
  نصَّ على أن اجمللس َينتخب عند افتتاح الدورة األوىل لكل سنة  934الفصل

أربع جلان خمتصة تستمر أعماهلا خالل الفترات الفاصلة بني الدورات، جلنة امليزانية 
وجلنة االقتصاد وجلنة الشؤون االجتماعية وجلنة الشؤون السياسية والعامة، وحدد 

 تركيبتها ومكتبها وطريقة عملها.

 سالباب اخلام
  من اجمللس الوطين االستشاري، بني أحكام خاصة جبدول أعمال 10الفصل ،

 حيث تكليف املكتب بتحضريه وترتيبه واطالع اجمللس عليه.

 الباب السادس
  ذكر تسعة عشر أحكام تتعلق مبداوالت اجمللس وسري املناقشات، 11الفصل ،

ى األقل، وأن إال حبضور ثلثي أعضائه عل حفنص على أن انعقاد اجمللس ال يص
جلسات اجمللس علنية وميكن أن تكون سرية، وأن اجتماعات اجمللس تكون بعد 
الزوال وخيصص الصباح ألعمال اللجان، وأن املسائل املدرجة للنقاش توزع على 
األعضاء قبل افتتاح اجللسات، وخيرب الرئيس اجمللس بالبيانات اليت هتم األعضاء 

مصادقة، وأن تناول الكلمة يكون بطلب قبل ويعرض تقرير اجللسة السابقة لل
افتتاح املناقشات، كما مينع الكالم بدون إذن، أو التدخل يف نقطة واحدة أكثر من 
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مرتني، وخييِّر املتكلم بني أن يتكلم من مقعده أو من املنصة، وللرئيس أن يعرض 
 ...طلبه إيقاف املناقشة للمصادقة، التدخل يف نطاق نقطة نظام له األسبقية

  خصص لبيان مسطرة األسئلة الكتابية اليت تقتضي أن يوجه رئيس 12الفصل ،
اجمللس األسئلة إىل الوزير املعين ثالثة أيام على األكثر، كما يشترط فيها أن حترر 

اهتامات شخصية أو أغراض  نبعبارات موجزة وتتعلق مبوضوع حمدد وأن ال تتضم
 رد إىل أصحاهبا.فيها الشروط ت راليت ال تتوف نخاصة، وأ

  بيَّن مسطرة التصويت، من حيث كونه علنيا وبأغلبية األعضاء 13الفصل ،
تصويت  لاحلاضرين أغلبية مطلقة، ويتم برفع اليد، وميكن أن يكون امسيا، وال يقب

املتغيبني و ال بالوكالة، وأن التصويت يقع على جمموع النصوص وميكن أن يكون 
 على كل فصل.

 الباب السابع
 تعلق بإشهار اجللسات العامة من حيث حترير تقاريرها وحماضرها 14فصل ال ،

عليها وإذاعة أعمال اجللسات  ءونشرها، ونشر أسئلة األعضاء وأجوبة الوزرا
 وقبول اجلمهور بقاعة اجللسات.

  نصَّ على أنه يرفض بتاتا كل عمل يقوم به اجمللس خارج نطاق 15الفصل ،
ري التأسيسي، كما نصَّ على اإلجراءات التأديبية احملددة يف الظه تاالختصاصا

 للمخالفات اليت ميكن أن تقع يف اجمللس. 

 الباب الثامن
  بيَّن أن قاعة اجللسات ال ميكن للموظفني دخوهلا إال بإذن، وأن 16الفصل ،

 اجلمهور الذي يتابع األشغال عليه أن يتحلى هبيئة الئقة ووضعا وقورا.
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 الباب التاسع
  اجمللس الوطين االستشاري، تناول االستعفاء واالستقالة من عضوية 17الفصل ،

من حيث ضرورة إخبار رئيس اجمللس بذلك كتابة، وال يلزم ببيان أسباب 
أو  ءاالستقالة، وأن هذا الطلب ُيبلَّغ إىل امللك؛ ويف حالة الوفاة أو العجز أو اإلعفا

 عضو املعين.االستعفاء ُيعيِّن امللك من حيل مكان ال

 املطلب الرابع
 قراءة يف القانون الداخلي للملجلس الوطين االستشاري

نالحظ أوال، أن القانون الداخلي للمجلس الوطين االستشاري من الناحية 
فصال، وعلى الرغم من  17الشكلية اتسم بقلة عدد فصوله، حيث إهنا مل جتاوز 
فصل، باعتبار أن بعض  50من أن هذا العدد كان من املمكن أن يرتفع إىل أكثر 

فصوله طويلة وتتضمن أحكاما كثرية كان األوىل أن جتزأ إىل فصول، منها على 
ُحكما؛ لكن باملقارنة مع خمتلف  19الذي تضمن  11سبيل املثال الفصل 

األنظمة الداخلية للمجالس الربملانية يبقى عدد فصوله قليال، حيث بلغ العدد 
 320بـ  1998جمللس املستشارين املصادق عليه يف ذروته يف النظام الداخلي 

 .1963فصل يف أول النظام الداخلي للمستشارين يف  117مادة، وسجل أقله بـ

بعدم  لمجلس الوطين االستشاريوقد اتسمت هيكلة القانون الداخلي ل
اإلحكام نتيجة حلشد الكثري من األحكام يف عدد قليل من الفصول، كما أن 

مل تكن متوازنة، وتوزعت أحكام موضوع واحد بني فصول  فصوله تبعا لذلك
متعددة، وتكررت أحكام أخرى، مثل املقتضيات املتعلقة باملكتب املؤقت جندها 

من الباب الثاين، كذلك  3من الباب األول والفصل  2موزعة بني الفصل 
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نسجل ارتباكا من حيث وضع العناوين، حيث ال يظهر وجود منهجية ضابطة 
 فنجدها يف بعض األبواب دون أخرى، ويف فصول دون أخرى.. لوضعها،

وهذه االختالالت املنهجية هلا ما يربرها، حيث إهنا املرة األوىل اليت يوضع 
فيها نظام داخلي ملؤسسة استشارية، مث من جهة ثانية الشك أن عامل الزمن 

 والسرعة تطلبا إجناز هذا القانون يف ظروف اتسمت باالستعجال.  

ا من ناحية املضمون، وتبعا للظروف السياسية من جهة ولطبيعة اجمللس أّم
وخصوصيته من جهة ثانية، اليت مت التوافق على أهنا مرحلة انتقالية، فسنكتفي 

فق ، وأعتربها كذلك ألهنا متقدمة على  ةبالتوقف عند بعض اإلشراقات اإلجيابي
 كما يلي: الالحقةن الربملا سما عليه احلال يف األنظمة الداخلية جملال

 الفقرة األوىل: اإلعالم املبكر جبدول األعمال
يف الفقرتني الرابعة  لمجلس الوطين االستشاريإن القانون الداخلي ل

اجمللس الوطين واخلامسة من الفصل األول منه، ينص على أنه "يستدعى أعضاء 
إرسال  فردا فردا بواسطة الرئيس وبأمر من صاحب اجلاللة. وجيب االستشاري

االستدعاء إىل كل عضو مصحوبا جبدول األعمال قبل شهر على األقل فيما 
يرجع للدورات االعتيادية وستة أيام على األقل فيما خيص الدورات غري 

 العادية".

 استوقفين يف هذه األحكام مجلة أمور منها:

  إنَّ االستدعاء يوجه إىل كلِّ عضو من أعضاء اجمللس، وهذا يستعدي إلزام
خاصة على مستوى احلضور، وهذا اإلجراء وإن كان يتم  هل عضو مبسؤولياتك

اليوم يف جملسي الربملان فإنه يتم على مستوى اجتماعات اللجان فق  دون 
 اجللسات العامة.
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  إنَّ االستدعاء يكون مصحوبا جبدول أعمال اجمللس يف دورة كاملة، قبل
يف االستثنائية، وهذا فيه داللة األقل يف الدورات العادية وستة أيام  ىشهر عل

، وعلى مدى توفر مكتبه اجمللس الوطين االستشاريعلى التنظيم احملكم ألعمال 
على الرؤية الواضحة اليت متكنه من استشراف قبلي  -الذي يدبر شؤونه-

لألعمال املزمع تنفيذها يف مرحلة من املراحل، وأن لكل مرحلة أعماهلا اخلاصة 
جمللسي الربملان اليوم فإنه أيضا مقرر فيهما إرسال جدول هبا، أما بالنسبة 

 األعمال غري أنه يبقى حمدودا ألنه يتعلق فق  باجتماع واحد.

   إن هذا اإلرسال يكون مدة الشهر من قبل يف الدورات العادية وستة أيام
من قبل يف الدورات االستثنائية، وهذه املدد تعترب أجال مرحيا لإلعداد اجليد 
والتحضري اجلاد من لدن األعضاء للمسامهة يف دراسة ومناقشة القضايا املعروضة 

ان اليوم فإن أجل اإلعالم جبدول على جدول األعمال، أما بالنسبة جمللسي الربمل
 ةاألعمال غري كاف، حيث إنه بالنسبة للجان ال جياوز أربعة أيام، وبالنسب

 ساعة.  24للجلسات العامة ال جياوز 

 الفقرة الثانية: احلفاظ على املستوى اجليد لألسئلة.
على  لمجلس الوطين االستشاريمن القانون الداخلي ل 12نص الفصل 
روط الواجب توفرها يف األسئلة املكتوبة املوجهة للوزراء، حيث جمموعة من الش

أوجب أن حترر بعبارات موجزة، وأن تتعلق مبوضوع حمدد يف دائرة 
أن جياوز نصها صفحة من احلجم العادي،  ياختصاصات اجمللس، وال ينبغ

وجيب أن ال تتضمن اهتامات شخصية أو هتدف إىل خدمة أغراض خاصة، وقرر 
غري املستجمعة للشروط ترد ألصحاهبا؛ وعلى مستوى هذا الفصل  ةأن األسئل

 نسجل املالحظات التالية:
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  إّن املشرع الذي أعطى لألعضاء حق مساءلة احلكومة، هو نفسه الذي قرر
على الشروط املنصوص عليها ترد إىل أصحاهبا، من  رأن األسئلة اليت ال تتوف

، حىت تستجمعها تلك الشروط، أجل مراجعتها وإدخال ما ميكن من التعديالت
ومل مينح للعضو حق الطعن يف قرار املكتب. والسبب يف إثارة هذا امللحظ، ما 
درجت عليه مراقبة املطابقة الدستورية للنظام الداخلي جمللسي الربملان من 

على  راعتراض على تدخل مكاتب اجملالس الربملانية يف رد األسئلة اليت ال تتوف
 عليها.الشروط املنصوص 

  ،إّن املشرع كان دقيقا يف حتديد تلك الشروط من ناحييت الشكل واملضمون
ففي الشكل شرط اإلجياز وضبطه حبجم صفحة عادية، أما بالنسبة للمضمون 
، افشرط أن يكون املوضوع حمددا مبعىن أن يكون املوضوع واحدا ال متعدد

وواضحا بيِّنا ال اختالط فيه وال استطراد، وأن يكون يف حدود دائرة 
، كما ال جيوز أن حتتوي األسئلة على اجمللس الوطين االستشارياختصاصات 

 اهتامات شخصية أو ترمي إىل حتقيق أغراض شخصية.

إّن بعضا من هذه الشروط املتعلقة باملضمون موجود أيضا يف األنظمة 
لكن الشروط الشكلية على أمهيتها يف تطوير صياغة األسئلة  الداخلية اليوم،

وتدقيقها غري موجودة؛ مث إن مكتيب جملسي الربملان ليست هلما صالحية رد 
 األسئلة اليت ال تتوفر فيها الشروط.

 الفقرة الثالثة: مسؤولية املكتب يف إذاعة املداوالت عرب وسائل اإلعالم
ي على أنه جيب على مكتب اجمللس أن من القانون الداخل 14نّص الفصل 

يسهر على نشر مداوالت اجمللس يف طبعة خاصة من اجلريدة الرمسية وكذلك 
األسئلة املوجهة إىل الوزراء مع أجوبتهم عليها، كما يسهر أيضا على إذاعة 

 أعمال اجللسات، وتعليقا عليه نقول:
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 أيضا يقع بالنسبة  إّن نشر املداوالت وإذاعتها يف وسائل اإلعالم، وإْن كان
ألعمال جملسي الربملان إال أنه ليس بالصورة الكاملة على مستوى إذاعة 
املداوالت عرب الوسائل السمعية البصرية، حيث ُيقتصر على نقل جلسات 

 األسئلة الشفوية فق . 

  املهم يف هذا املوضوع بيان مسؤولية مكتب اجمللس يف هذا اإلطار، حيث إن
أية مسؤولية يف السهر على بث  لملانية املتعاقبة ال تتحممكاتب اجملالس الرب

وقائع املداوالت ويترك األمر ألرحيية احلكومة املسؤولة عن اإلعالم العمومي؛ 
واألهم من هذا كله، هو تقنني حق اجمللس يف بث وقائع مداوالته عرب اإلذاعة 

اإلعالم السمعي الوطنية، حيث إنه بالنسبة للربملان ليس هناك نص قانوين يلزم 
البصري بنقل تلك الوقائع، سوى ما كان من رغبة امللك الراحل احلسن الثاين 

املداوالت اخلاصة بالتشريع أو غريه من  ليف نقل جلسات األسئلة، وهلذا ال تنق
 القضايا ذات األمهية البالغة مثل مناقشة التصاريح احلكومية.
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 احملور اخلامس

 قضايا في

الدبلوماسية البرلمانية 
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 املبحث األول
 الربملانات اإلسالميةاحتاد الربملان املغريب و

احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي منظمة برملانية، 
متثل برملانات الدول اإلسالمية بصفة عضو، ومن منظمات  ٍبتتألف من ُشَع

 دولية وإقليمية وجمالس برملانية صديقة بصفة مراقب.

 املطلب األول
 التأسيس واألهداف

يف مؤمتر  احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي نشأ
طهران، م، ومقره الدائم يف 1999 يونيو 17تأسيسي عقد يف طهران بتاريخ 

  عاصمة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

 يمكن إمجاهلا يف:ف األهداف اليت يتوخى حتقيقهاأما 

 التعريف بالتعاليم اإلسالمية، وتأكيد جوانبها احلضارية.  .1

 تعزيز ودعم تطبيق مبدأ "الشورى" يف مجيع دول أعضاء االحتاد.  .2

اجملالس أعضاء االحتاد يف  توفري إطار لتحقيق التعاون وللتنسيق بني  .3
 احملافل الدولية.

تعزيز اللقاءات واحلوار فيما بني أعضاء هذه اجملالس لتبادل اخلربات   .4
الربملانية، ومناقشة القضايا املشتركة، والتصدي للتحديات اخلطرية اليت 
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من حماوالت فرض اهليمنة الثقافية والسياسية واالقتصادية  تواجهها، واحلدِّ
 ، مث اختاذ التوصيات واملقررات املالئمة بشأهنا.عليها

تدعيم االتصال والتعاون والتنسيق مع سائر املنظمات الربملانية    .5
 واحلكومية وغري احلكومية، بغية بلوغ الغايات املشتركة.

عزيز التنسيق فيما بني شعوب العامل بقصد احترام حقوق اإلنسان ت   .6
 عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل. واملبادئ اإلنسانية والدفاع

 املطلب الثاين
 املغرب واالحتاد واخليار الدميقراطي

يعترب املغرب من خالل جملس النواب أحد األعضاء البارزين الذين   
سهموا بفعالية كبرية يف تأسيس هذا االحتاد الربملاين بطهران/ إيران سنة أ

جملس  مبعية جلنته التنفيذية، وحيضر م، ومنذ ذلك الوقت وهو عضو يف1999
 املستشارين مجيع اجتماعاته املتعلقة باجمللس واملؤمتر.

وقد احتضنت الرباط، عاصمة اململكة املغربية، االجتماع السادس للجنته 
التنفيذية، والدورة الثالثة جمللسه، مث الدورة الثانية ملؤمتره؛ وقد افتتح أشغال 

امللك حممد السادس، وتوجه خبطاب إىل املؤمترين، جلسة هذا املؤمتر جاللة 
م، وهي املناسبة اليت انتخب فيها 2001سبتمرب  28إىل  27وذلك يف الفترة من 

السيد عبد الواحد الراضي رئيس جملس النواب، رئيسا لالحتاد للفترة املمتدة من 
 م.2004م إىل مارس 2001سبتمرب 

 ، هو:ات هذه الدورةمن خصوصي ،واجلدير بلفت االنتباه إليه

 أكّدوهو البيان الذي االحتاد أول بيان له،  ا الدورة اليت أصدر فيهاهنإ 
ويف أول فقرة منه، على "أن اخليار الدميقراطي  ،ه املشاركنيئجبميع أعضا االحتاد
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املبين على الشورى هو األسلوب األمثل لتدبري أمور األمة اإلسالمية والتضامن 
إسالمي واعد، حيث إن هذا اخليار يستلهم مقاصد  األساسي لبناء جمتمع

شريعتنا اإلسالمية السمحة الرائدة لتكريس حقوق اإلنسان وتكرميه، وإقامة 
مؤسسات احلكم بأجنحتها املختلفة على أسس من الشورى والعدل واحلرية 
واملساواة مع االستفادة من التراث اإلنساين املشترك إلعالء شأن اإلنسان 

استطاع إن هذا البيان  إقامته دولة احلق واملؤسسات الدميقراطية"،وكرامته و
بسمو فكري عال ومتألق أن يوفق وجيمع بني األسس الفكرية واملرجعية 

وخيارات األمة وتوجهاهتا اإلستراتيجية لتطويرها وتقدمها حنو القيم  اإلسالمية
هذه املعاين  الدميقراطية، وحري مبؤسساتنا التشريعية أن حترص على استحضار

 الكبرية وهي تواجه حتدياهتا الداخلية واخلارجية.  

  الدورة اليت اختري فيها شعار االحتاد، الذي يرمز للقدس، باعتبار إهنا
 أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة جلميع املسلمني والعرب؛

   االحتاد على منح صفة مراقب لثمان من فيها صادقاليت الدورة إهنا 
 َعشر منظمات إقليمية ودولية وجمالس برملانية تتمتع هبذه الصفة حاليا. أصل

 املطلب الثالث
 أجهزة االحتاد

 أجهزة االحتاد األساسية أربعة:

 ملؤمترا .1

 دورات: أربع ، حلد الساعة،جيتمع مرة كل سنتني، وقد عقد االحتاد منه

   1999املؤمتر التأسيسي، والدورة األوىل بطهران، يف يونيو 
 باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
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   ،باململكة املغربية.  2001يف سبتمرب  الدورة الثانية بالرباط 
  ،جبمهورية السنغال. 2004يف مارس  الدورة الثالثة بداكار 
  تركية. ، باجلمهورية ال2006الدورة الرابعة باسطنبول يف أبريل  

 اجمللس .2

 تركيا/اسطنبوليف  ثامنةوجيتمع مرة يف السنة، وقد عقد دورته ال اجمللس،
  .2006 أبريل

  الللجنة التنفيذية .3

اجتماعها  قد عقدتة على األقل يف العام، واللجنة التنفيذية وجتتمع مّر
  .2006 أبريل تركيا/اسطنبولعشر يف  رابعال

 العامة األمانة .4
ويرأسها األمني العام لالحتاد السيد إبراهيم أمحد عوف العامة،  األمانة

 ؛)مصري اجلنسية(، واألمني العام املساعد السيد حممد بريويف )إيراين اجلنسية(
األمانة العامة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر  ويقع مقر

 .www.puoicm.org ، ولالحتاد موقع إلكتروين:طهرانيف  اإلسالمي
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 املبحث الثاين

 االنتقايل عريبالربملان مالحظات بشأن ال

 متهيد:
الدورة العادية  يف ،على مستوى القمة ،جملس جامعة الدول العربية رقّر

ملدة مخس  انتقايل: "إنشاء برملان عريب 2005اليت انعقدت باجلزائر يف مارس 
له،  انعقادسنوات جيوز متديدها ملدة عامني كحد أقصى، تبدأ من تاريخ أول 

 العريبوذلك كمرحلة انتقالية حنو قيام برملان عريب دائم، ويتكون الربملان 
عضوا  88االنتقايل من أربعة أعضاء لكل دولة عضو يف جامعة الدول العربية )

 األساسي املرفق هبذا القرار."( ويعمل وفقًا للنظام اجملموعيف 
جلنة الشؤون اخلارجية  رئيساختار أعضاء الربملان العريب االنتقايل  وقد

 املؤقت للربملان العريب رئيسا بالتزكية مبجلس األمة الكوييت حممد جاسم الصقر
 .لنصف األول من هذه املرحلة االنتقاليةل

يف  العريب املؤقت للربملانالقول إن جمرد افتتاح أعمال الدورة األوىل  ميكن
، أي بعد تسعة أشهر من تاريخ اختاذ مبقر اجلامعة العربية بالقاهرة ،2005 دجنرب

عربيا، ألنه يبعث أمال افتقدناه يف كثري من القرارات  اجنازايعترب  قرار اإلنشاء،
 اليت مل تعمِّر أكثر من عمر املداد الذي كتبت به. العربية،الصادرة عن القمم 

إنشاء برملان عريب  طريقشك أن تأسيس هذا الربملان االنتقايل، على  وال
 .املشتركدائم، يعد خطوة إجيابية يف سبيل دعم آلية العمل العريب 

لن مينعنا من إبداء بعض املالحظات  االجنازاعترافنا هبذه االجيابية، وذاك  إن
 :مت إقرارها  كما االنتقايلالربملان العريب  هذا  صيغةعلى 
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 املالحظة األوىل

 فترة انتقالية طويلة
أن  -األوىل من النظام األساسي املادةالذي أكدته -يف نصِّ القرار  جاء

متديدها ملدة عامني  جيوزهذا الربملان يكون انتقاليا مدة مخس سنوات 
 كحد أقصى.

املهام األساسية  حمدوديةاعتقادي أن هذه املدة طويلة جدا بالنظر إىل  ويف
نظامه الداخلي  إعداداملنوطة به يف هذه املرحلة االنتقالية، واملتمثلة أساسا يف 

وهذه املهام  الدائم؛وتشكيل مكتبه وجلانه، وإعداد النظام األساسي للربملان العريب 
الذي  العريبلن تتطلب أكثر من سنتني، حيث إن الربملان  -على أبعد تقدير-

 فتكفيمسبوقون فيه بتجارب أكثر نضجا وتطورا مما نصبو إليه، نسعى إليه حنن 
دراسة هذه التجارب واإلفادة من وثائقها وأنظمتها وجتربتها الطويلة إلعداد 

نظام أساسي لربملاننا العريب يتوافق مع أوضاعنا اخلاصة؛ أما وقد وقع  مشروع
ن متديدها ملدة عامني، أن اخلمس سنوات املقررة للفترة االنتقالية ميك علىاالتفاق 
هذه املرحلة ستعمِّر سبع سنوات بالتمام والكمال؛ وأحسب فإّن  احلالةويف هذه 

الدميقراطية العربية، وتبطئ تقدم أمتنا حنوها، ومن مث  عمرأهنا سنوات ضائعة من 
إىل تطلعات شعوبنا، وال ميكن تفسريه إال بتلكؤ  بالنظرفإن هذا الب ء غري مربر 

 يف عدم تفعيل هذا الربملان العريب. ورغبتهااكمة ومماطلتها األنظمة احل

 املالحظة الثانية
 التعيني ال يتوافق مع التمثيلية احلقة

على أن تسمية أعضاء الربملان االنتقايل  األساسي،املادة الثانية من النظام  نصَّت
 دولة عضو، مع مراعاة متثيل املرأة. كلتتم من قبل اجملالس التشريعية يف 
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يتفق ومبدأ الدميقراطية،  الأسلوب التعيني الذي اعتمد يف تسمية األعضاء  إن
وهو  ي،للتطور الدميقراطوال يساير الطموح حنو توسيع املشاركة الشعبية كأساس 

عنه؛  الصادرةأسلوب سينتقص ال حمالة من مشروعية القرارات والتوصيات 
 األوريبذا كنا نطمح إىل برملان عريب منتخب على شاكلة الربملان وأحسب أنه إ

على  يكنفإن الواجب الدميقراطي حيتِّم اعتماد آلية االنتخاب بدل التعيني، فإن مل 
 مستوىمن اعتماده على  املستوى الشعيب املباشر يف هذه املرحلة االنتقالية فال أقلَّ

يوجد مانع موضوعي حيول دون اعتماد  اجملالس النيابية لكل دولة عضو، حيث ال
 ل مرة.االنتخاب، كما كان مقررا يف املشروع الذي ُوِضع أوَّ آلية

 املالحظة الثالثة

 متثيل املرأة دون املطلوب
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فقد أوصت املادة الثانية من النظام 

 األساسي مبراعاة املرأة عند تسمية األعضاء.

حبيث إن الربملانات اليت  املتوقع، منتسجيل أن متثيلية املرأة كانت أقلَّ  منبد  ال
ممثلة يف  22من أصل  9عن  تزدها مل ئاستجابت وراعت متثيل املرأة يف تسمية أعضا

 ذلك. منالربملان العريب، يف حني كان باإلمكان الوصول إىل أكثر 

 املالحظة الرابعة
 رقابيةبرملان بدون صالحيات تشريعية أو 

على اختصاصات الربملان  التاسعة من النظام األساسي املادة نصَّت
  :حيث طبيعتها العملية مناالنتقايل، لعل أمهها 

  آراء  وإصدارالعمل العريب املشترك،  بتعزيزاملتعلقة  املوضوعات مناقشة
وإيالء االهتمام إىل التحديات اليت تواجه الوطن العريب  بشأهنا،وتوصيات 
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فيه، وخاصة يف اجملاالت االقتصادية والبشرية والتكامل  التنميةوعملية 
 . العريباالقتصادي يف العامل 

   إليه جملس اجلامعة على مستوى القمة أو على  ُيحيلهااليت  املسائل مناقشة
الرأي فيها، وحيق له إصدار  وإبداء للجامعة،املستوى الوزاري أو األمني العام 

 يف االعتبار عند إصدار اجملالس املعنية للقرارات ذات العالقة.  لتؤخذ بشأهناتوصيات 
   بني الدول العربية اليت حييلها جملس اجلامعة إليه.  اجلماعيةاالتفاقيات  مشاريع مناقشة 
  جلامعة الدول العربية. السنويةاملوازنة  مبشروع إحاطته 

هذه االختصاصات تؤكد مبا ال يدع جماال  جمموعقراءة سريعة يف  إن
خيرج عن ما كان يقوم به "االحتاد  لنللشك أن هذا الربملان يف صيغته احلالية 

ومنرب للخطب وإصدار  جمالالربملاين العريب" الذي ال زال قائما من حيث هو 
غري امللزمة،  التوصياتالبيانات ليس إاّل، ولن تتخطى صالحياته حدود إصدار 

 .رقايباء الرأي واملناقشة، وليس له أي دور تشريعي أو وإبد
الربملان العريب، سواء املؤقت أو الدائم، لن يكون إال صدى  هذا إن

أردناه برملانا قويا وحمترما فما علينا إال أن نقوي برملاناتنا  فإذاألوضاعنا العربية؛ 
شأهنا وأن نزيد يف صالحياهتا؛ ويف كلمة، علينا أن نتركها  مناحمللية ونعلي 

 .وكفى يف الدول الدميقراطية مثيالهتاتقوم مبا تقوم به 
 

*******
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 صدر للمؤلف

 النظام الداخلي جمللس النواب: دراسة وتعليق""
، 2005صدر ضمن منشورات جملس النواب املغريب لسنة كتاب 

املدور وتقدمي عبد الواحد الراضي  الربملاين رشيد من تأليف النائب
األول من نوعه يف تاريخ احلياة  الكتاب الذي يعترب  ·رئيس اجمللس

جمللس النواب بالدراسة  الربملانية املغربية الذي يتناول النظام الداخلي
والتحليل، هو الثالث على املستوى العريب، ويف تقدميه للكتاب، رأى 

ية للنظام الداخلي اجلديد جمللس النواب اليت أجنزها النائب الدراسة التحليل الراضي أن هذه
املدور، تشكل مسامهة متميزة يف حقل القانون الربملاين، ملا تتضمنه من معطيات  رشيد
 مراحل اإلعداد لتعديل النظام الداخلي جمللس النواب منذ الوالية التشريعية السادسة ترصد

حتليل  ، وملا حتتويه أيضا من2007-2002السابعة  إىل غاية الوالية التشريعية 1998-2002
الوالية  ملختلف املستجدات اليت متيز النظام الداخلي احلايل للمجلس كما مت إقراره يف

أبريل  28بتاريخ  التشريعية احلالية بعد مالءمته مع قرار اجمللس الدستوري يف جلسته املنعقدة
على مراجعة  كمقرر للجنة اليت سهرت . مضيفا أن املدور الذي استفاد من عمله2004

اليت مشلت النظام  النظام الداخلي منذ البداية, جنح يف اإلحاطة بسياق عدد من التعديالت
  .للكتاب الداخلي وأبعادها، األمر الذي يتجلى بوضوح يف املستوى التحليلي

ة بالعمل والباحثني يف امليادين ذات الصل وأخريا، فالكتاب يسد فراغا عند الدارسني
عنه للفرق الربملانية واألحزاب الساعية لترشيد  التشريعي والقانوين, ويشكل مرجعا ال غىن

الفاعلني يف اجملتمع املدين الذين يسعون إىل حتريك  جتربة أعضائها، ودليل عمل جلمهور
  * ..يؤدي، إىل ممارسة برملانية سليمة النقاش املؤدي, أو الطامح إىل أن

  

                                                           
*
 .03/10/2005نشر بجريدة االتحاد االشترااي عدد  ،للصحفي هي م شلبي بتصرف لمن مقا مقتطف  
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 95 ...وجمال اختصاص القوانني العادية على احلكومة الرقابة تنظيمالفقرة األوىل، 
 97............................................الفقرة الثانية، أي دور للمجلس الدستوري؟            

 98.......... العامة املؤسساتحول عدم إخضاع بنك املغرب لنظام الفقرة الثالثة، 
 99................... النقدية السياسةحول حرمان الربملان من مناقشة الفقرة الرابعة، 

 المحور الرابع: حول النظام الداخلي 

  105........ املبحث األول: هل النظام الداخلي للملجلس احلايل ملزم للملجالس الالحقة

 105....................... هل جيوز للربملان أن يعرف حالة الفراغ التشريعي؟: املطلب األول 
 107....................................................................... التفسري الضيق: املطلب الثاين 
 109..................................................................... التفسري املوسع: املطلب الثالث 
 112............................................................................. الترجيح: املطلب الثالث 

 114.....................الربملانيني وتفعيل النظام الداخلي  غياباملبحث الثاين: ظاهرة 

  114.....................................................................................................متهيد 

  :115.................................................حاجة إىل التفعيل يف تشريعاتاملطلب األول 
  :116..............................................للحد من الغياب عملية مقترحاتاملطلب الثاين 
  :118......................................السياسية والناخبني  األحزاب مسؤوليةاملطلب الثالث 

 120............لملجلس الوطين االستشارياملبحث الثالث: نظرات يف النظام الداخلي ل
   120....... ............................................................................................متهيد 

  122.........................................................................املطلب األول: اإلطار العام 
  124............للمجلس الوطين االستشاري  املطلب الثاين: خصوصيات القانون الداخلي 
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  125 ......................................................املطلب الثالث: مضمون القانون الداخلي 

  129 .................املطلب الرابع: قراءة يف القانون الداخلي للمجلس الوطين االستشاري 

 الدبلوماسية البرلمانيةقضايا في المحور الخامس: 

 137..........................الربملانات اإلسالميةاحتاد املغريب واملبحث األول: الربملان 

 137................................................................املطلب األول: التأسيس واألهداف 
  :138.............................................املغرب واالحتاد واخليار الدميقراطياملطلب الثاين 
  :139..................................................................... أجهزة االحتاداملطلب الثالث 

 141............................. مالحظات بشأن الربملان العريب املؤقت: املبحث الثاين

  141.....................................................................................................متهيد 

 142................................................................املالحظة األوىل: فترة انتقالية طويلة 
 142............................................املالحظة الثانية: التعيني ال يتوافق مع التمثيلية احلقة 
 143........................................................املالحظة الثالثة: متثيل املرأة دون املطلوب 
 143.................................املالحظة الرابعة: برملان بدون صالحيات تشريعية أو رقابية 

  145............. ............................................................................صدر للمؤلف 

  146........... ............................................................................مصادر ومراجع 

  147........... ......................................................................................الفهرس 

 

 

 

 

 


