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 تقديم

  األمر  بقوة  فرضت  ال�ي  ،19  �وفيد  جائحة  مع  حدث  ما  مثل  عادية  غ��  ظروفا  الدستور�ة  املؤسسات  تواجھ   ما  نادرا

  ظل   ��  الطبي��  من   و�ان  سموه.  صيانة  وضمان  الدستور   واح��ام   املؤسسات  س��   ع��   استثنائية  أوضاعا  الواقع

 تنظيم  ��   خط��  ارتباك  من   وال�وارث  األو�ئة  تخلفھ  ما  وتواجھ  األزمات  أوضاع  تنظم  وا�حة  قانونية  قواعد   غياب

  اتجاه   ا�ختلفة  النظر  وجهات  من   عدد  السطح  إ��  تطفو  ،أنالدستور�ة   املؤسسات  ب�ن  والعالقة    السلطة  وممارسة

 �ش�ل   اختصاصا��ا  لتقييد  التشريعية  السلطة  مقدم��ا  و��   العمومية  السلطات  اتخذ��ا  ال�ي  القانونية  التداب��

 ممارسة   لهما  تضمن   مواد  ف��ا  تنعدم  ال��ملان  �جل��ي  الداخلية  األنظمة  أن  مادام  قانو�ي،  سند  دون   و�رادي  ذا�ي

 .1العادية  غ�� الظروف ��  العمومية السياسات وتقييم والرقابية التشريعية وظائفهما

 العلمية  ا�جماعة  وسط   مشروعة  �ساؤالت  19  �وفيد  جائحة  ف��ا  �سببت  ال�ي  الوضعية  طرحت  تقدم  ما  ع��  و�ناء

 ذا�ي   تحجيم  دون   مهامھ  ملمارسة  أخرى   خيارات  لديھ  �انت  وهل  الظروف؟  تلك  ال��ملان  ��ا  واجھ  ال�ي  الطر�قة   حول 

  واسعة  استثنائية  سلطات  بمنحها  وقبل  ھسلطات  عن  ل�ح�ومة  ل��ملانا  تنازل   وهل  قانو�ي؟  سند   �غ��  لسلطاتھ

  خلل   أي  تنظيمية  تداب��  إقرار  إ��  ال��ملان  �جوء  شاب  وهل  تحكمھ؟  وقيود  ضوابط  دون   الظروف  هذه  ملواجهة

   والقانونية؟ الدستور�ة باملقتضيات

 مختلفة   برملانية  وقائع  خالل  من   الذكر،  السالفة  األسئلة  عن   إجابة   تقديم  اإلم�ان،  قدر  الورقة  هاتھ   ستحاول 

  أو   )،1(التشريعية    الدورة  الفتتاح  الدستور�ة  الشرعية   بمساءلة  �علق  ما  سواء   ودستور�ة  قانونية  نقاشات  خلفت

  واحدة،  جلسة  ��   ال��ملان  جمع  إش�الية  طرحتھ  ما  أو  )،2(إش�االت    من   التشري��   التفو�ض  استبعاد  عن   ترتب  ما

 إجراءات   ومساءلة  )،3(التصو�ت    ��   ال�خ��ي  ا�حق  ان��اك  حول   دستور�ة  ش�وك  من   االح��از�ة  اإلجراءات

    ).5(�عد  عن  ال��ملانية واالجتماعات التصو�ت قانونية ومدى  )4(التصو�ت  وتفو�ض تقليص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  خلو   يتب�ن  املستشار�ن،  بمجلس  املتعلق  102/ 20  أو   النواب  بمجلس  ا�خاص  17/ 65  الدستور�ة  ا�حكمة  طرف  من  عل��ما  املؤشر   ال��ملان  �جل��ي  الداخلي�ن  للنظام�ن  بالنظر   -1

   واألو�ئة. الكوارث حالة خالل ا�جلس�ن عمل تنظم مقتضيات أي  من النظام�ن
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افتتاح الدستور�ة الشرعية  األو��:  الفقرة  ا�جائحة  زمن �� التشريعية  الدورة و

 ال�ي   العاشرة  التشريعية  الوالية  خالل  الثامنة  دورتھ  أبر�ل  شهر  من   الثانية  ا�جمعة  خالل  بمجلسيھ  ال��ملان  افتتح

  �شأنھ   التوافق  تم   2.20.292بقانون   مرسوم  مضامي��ا  حدد  اح��از�ة  لتداب��  العمومية  السلطات  اتخاذ  مع  تزامنت

  خاصة  إجراءات  وضع  القانو�ي،  املشرع  تنا��ي  أو  تجاهل  عن   النظر  و�غض  الدستور.  من  81  الفصل  أح�ام  وفق

 واملشتغل�ن   القانون   رجال  ع��   فرضت  19  �وفيد   جائحة  أن  إال  وال�وارث،  األو�ئة  حالة  ��   ال��ملان  عمل  لتنظيم

 الذي   االس��اتي��  للطا�ع  نظرا  مست�جلة  أجو�ة  �ستوجب  ال�ي  الك��ى،  الدستور�ة  األسئلة  من   عددا  بالتشريع

 .الدستور�ة  املؤسسات عمل استمرار بضمان م��ا املرتبطة السيما  املوضوعات، تلك بھ تتح�� 

  ظل   ��   الر�يعية   الدورة  عقد  من   ا�جدوى   حول   مشروع   سؤال  إثارة  إ��   االستثنائية  األوضاع  هاتھ  دفعت  شك  و�دون 

  يمكن   ال�ي  اإلضافية  والقيمة  عادية،  غ��  أوضاع  ظل  ��   التشريعية  املؤسسة  اشتغال  من   والغرض  ا�جائحة،  هذه

 السياسات   وتقييم  والتشريع  الرقابة  وظائف   من  تحد  ثقيلة  اح��از�ة  بإجراءات  مقيدة  �شريعية  سلطة  تقدمها  أن

 .2العمومية 

  يبقى   الر�يعية   الدورة  عقد  قرار  أن   إال  ،3االفتتاح  جلسة  صاحبت  ال�ي  التداب��  ع��   االع��اض  مستساغا  �ان  ول�ن

 حال  بأي  ال��ملان  عمل  �عطيل  يمكن   فال  ،4الدولية  ال��ملانية  التجارب  مختلف  بھ  وعملت  منھ  مفر  ال  دستور�ا  قدرا

 أحدهما.   أو  مجلسيھ  بحل  أو  واليتھ،  ب��اية  ال��ملان  عمل  توقف  ال�ي  الدستور�ة  لالش��اطات  وفقا  إال  األحوال،  من 

 ��   الواردة  ال��ملانية"  "الن�عة  روح  شان  من   �ع��   تأو�ل  وفق  الدستور�ة  املقتضيات  قراءة  إعادة  هنا   وسنحاول 

 السلطة  ف��ا  تتقاسم  دولة  �شييد  ��   الدستوري،  الطموح  تحقيق  ع��   �ساعد  بما  ،5الدستور   من   األول   الفصل

  .ا�حدقة وا�خاطر األوضاع �انت مهما ومرن   ومت�امل متوازن  �ش�ل

 
 و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام   بـ”سن  يتعلق  2.20.292  رقم  بقانون   مرسوم  مارس،  24  الثالثاء  يوم  بتار�خ  مكرر   6867  عددها  ��  الرسمية  با�جر�دة  صدر   -2

  �شريعية   نصوص  تخالف  ان  بمقتضاها  يمكن  واسعة   صالحيات  التنفيذية   السلطة  منح  فقد  الثالثة   املادة  وخصوصا  القانو�ي  النص  ملضام�ن  و�الرجوع  ع��ا،  اإلعالن

 للمرض،   الو�ائية  ا�حالة  تفاقم   دون   ل�حيلولة  والعاجل   الفوري   التدخل  أجل   من  و�العات  مناش��   بواسطة  أو   و�دار�ة،  تنظيمية  ومقررات  مراسيم  بموجب  قائمة  وتنظيمية

 .سالم��م وضمان األ�خاص حياة �حماية املتاحة الوسائل جميع و�عبئة

 وتنظيم  ا�جلس  ألشغال  موضوعھ  خصص  والذي   2020  مارس  30  اإلثن�ن  يوم  ال��ملانية  وا�جموعات  الفرق   رؤساء  مع  النواب  مجلس  رئيس  عقده  الذي   االجتماع  بموجب  -3

  أسبوعية   برمجة  ذاتھ  االجتماع  فقو   تقرر   املوالية،كما  ا�جلسات  خالل  وكذا  الر�يعية،  الدورة  الفتتاح  ا�خاصة  ا�جلسة  ��  ا�حضور   ش�ليات  ع��  االتفاق  تم  فقد  جلساتھ

  والتجارة  والصناعة  اإلدارة  و�صالح  واملالية  واالقتصاد  والغابات  واملياه  القرو�ة  والتنمية  البحري   والصيد  والفالحة  والداخلية  ال�حة  تخص  الوزار�ة  القطاعات  �جموعة

 مجلس   بھ   اخذ  املن��  نفس  مناقشة.  �عق��ا  أسئلة  إطار   ��   امل�ي  واإلدماج  والشغل  العل�ي  والبحث  ��العا  والتعليم  امل�ي  والتكو�ن  الوطنية  وال��بية  الرق�ي  األخضر   واالقتصاد

  األسبوعية   ل�جلسات  املؤقت  االستثنائي  النظام  العامة،  ا�جلسات  أشغال  ��   ل�حضور   املؤقت  النظام  تتعلق  قرارات  اتخذ  الذي   2020  أبر�ل  06  اجتماع  ع��  بناء  املستشار�ن

 واملؤقتة الدائمة بال�جان ا�خاص والنظام التشريعية، با�جلسات ا�خاص والنظام العامة، بالسياسة املتعلقة الشهر�ة ا�جلسات عقد واإجراءات فهية،الش لألسئلة

 خالل  من  جلسا��ا  وتنظم  األزمة  مع  كيفتت  أن   واستطاعت  �عمل  ظلت   العالم،  برملانات  من  %  85  يقارب  ما  إن   الدو��  ال��ملا�ي  لالتحاد  العام  األم�ن    شنونجونج  مارتن  كشف  -4

اقبة  أو   بالتشريع  يتعلق  فيما  سواء،  بدورها  القيام  ��  و�ستمر   �عد  عن  للعمل  ا�جديدة  التكنولوجيات  استخدام  أزمة   خالل  تفرضها  ال�ي  واإلجراءات  ا�حكومات  عمل  بمر

 2020 مايو   12 الثالثاء بتار�خ a/http://ar.telquel.m انظر  ."كورونا

 .واجتماعية" برملانية ديمقراطية دستور�ة، ملكية نظام باملغرب ا�حكم "نظام أن ع�� 1 الفصل من االو�� الفقرة تنص -5

http://ar.telquel.ma/
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 منطوق   مع  يتما��ى  ال��ملان  عمل  الستمرار  تأو�ل  تقديم  تتو��   -الدستور�ة   للفصول -  قراءة  أي  فان  ذلك،  ع��  و�ناء  

  العادية   الدستور�ة  الوضعيات  �ل   مواجهة  ��   رئيسيا  مساهما  التشريعية  املؤسسة  من   و�جعل  الدستور،  وروح

 ومقاصدها  مباد��ا  ��   مت�امل  �ش�ل  الدستور�ة  املقتضيات  استحضار  خالل  من   إال  تتم  أن  يمكن   ال  العادية،  وغ��

 جائحة  ظل  ��   ال��ملانية  الدورة  لال�عقاد  الدستور�ة  الشرعية  ��   البحث  عملية  تتو��   ذلك،  إ��   و�النظر  وقيمها.

 عمل   بموج��ا   يتوقف  ال�ي  االستثنائية  الوضعيات  وتحديد  )، 1(  ال��ملانية  الدستور�ة  الن�عة  سمو  زإبرا  19  �وفيد

 ). 2( ال��ملان

 ال��ملانية  الدستور�ة  الن�عة  سمو  -أوال

 داخل  ال��ملان  م�انة  من   للرفع  ،2011  دستور   منذ  ان��ى   الدستوري  املشرع  أن  نجد  الدستور�ة  ل�حيثيات  بالرجوع

  قيام   ع��   نص  حيث  السلط  با��  مع  توازن   و��   ومتعاونة  منفصلة  دستور�ة  سلطة  إ��  وتحو�لها  الدستور�ة  الهندسة

 ..6"و�عاو��ا، وتواز��ا السلط، فصل أساس ع��  للمملكة الدستوري "النظام

 م�انة  ال��ملا�ي  التمثيل  ع��   وأضفى  ال��ملانية  السيادة   قيمة  من   املشرع  أع��   فقد  الدستوري،  النص  من   وانطالقا

 تختار  .ممثل��ا  بواسطة  مباشرة  غ��  و�صفة  باالستفتاء،  مباشرة  تمارسها  ،لألمة   السيادة"  جعل  حيث   مرموقة

 أن  ع��   11  الفصل  ��   ورد  ما  إ��   باإلضافة  ؛7واملنتظم"  والن�يھ  ا�حر  باالق��اع  املنتخبة   املؤسسات  ��   ممثل��ا  األمة

 الديمقراطي". التمثيل مشروعية أساس ��  والشفافة والن���ة ا�حرة "االنتخابات

  ع��  نص  حيث  الدستور،  بنود  ��   التمثيلية  الن�عة  عن   املستميث  دفاعھ  الدستوري  املشرع  واصل  ذلك،  من   أك�� 

 ..8"األمة من  نياب��م أعضاؤه ويستمد املستشار�ن؛ ومجلس النواب مجلس مجلس�ن، من  ال��ملان "يت�ون  أن

 وجعل   التنفيذية،  السلطة   اتجاه  الدستور�ة  الصدارة  و�وأه  رفيعة  م�انة  ال��ملان  ع��   الدستور   واضع  أضفى  لقد

  لم  و�الطبع  .9الدستور   من   88  للفصل  طبقا  تنصيبھ  من   الدستور�ة  شرعي��ا  ومستكملة  عنھ  املنبثقة  األخ��ة  هاتھ

  إ��  اممتد  التفوق   هذا  جعل  بل  العادية،  األوضاع  خالل  فقط  التشريعية  السلطة  ع��   القيمة  هاتھ  الدستور   �سدل

 ومحددة   وا�حة  دستور�ة  بأوضاع  إال  يتوقف  وال  للمؤسسات،  العادي  الس��  ي��دد   قد  ما  رغم  االستثنائية  الظروف

 ا�حصر. وجھ ع�� 

 ال��ملان  عمل ف��ا يتوقف ال�ي الوضعيات -ثانيا

  االستمرار�ة  تحدي  مواجهة  من   تمك��ا  ال�ي  الضمانات  من   مجموعة  التشريعية  للسلطة  الدستوري  املشرع  منح  لقد

  مواد   ��   استنباطها  يمكن   و�نما  واحد،  فصل  ��   ترد  لم  الضمانات  وهذه  القاهرة.  القوة  وزمن   العادية  غ��  ا�حاالت  �� 

 املنظم   الدستور   من   59  الفصل  ��   الواردة  الضمانات  بي��ا  من   نجد  حيث  الدستور�ة،  الوثيقة  داخل  متفرقة

 
 الدستور  من 1 الفصل -6

 الدستور  من  2 الفصل -7

 الدستور  من 60 الفصل -8

 أن  و�جب  تطبيقھ.  �ع��م  الذي   ال��نامج  ويعرض  مجتمع�ن،   ال��ملان  مجل��ي  أمام  ا�ح�ومة  رئيس  يتقدم  ا�ح�ومة،  ألعضاء  امللك  ن"�عي�  �عد  أنھ  ع��  الدستور   من   88  الفصل  ينص  -9

 والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  السياسة  ميادين  ��  و�األخص  الوط�ي،  النشاط  مجاالت  مختلف  ��  بھ،  القيام  ا�ح�ومة  تنوي   الذي   للعمل  الرئيسية  ا�خطوط  ال��نامج  هذا  يتضمن

 مجلس   ثقة  ع��  حصولها  �عد  منصبة  ا�ح�ومة  �عت��  النواب.  مجلس  ��  تصو�ت  �عق��ا  ا�جلس�ن،  كال  أمام  مناقشة  موضوع  أعاله،  إليھ  املشار  ال��نامج  ي�ون   .وا�خارجية  والثقافية

 .ا�ح�ومي ال��نامج لصا�ح م��م، يتألف الذين لألعضاء طلقةامل األغلبية بتصو�ت ع��ا املع�� النواب،
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 تمديدها  قرار  ي�ون   ال�ي  11ا�حصار  بحالة  املتعلقة  74  الفصل  ��   الواردة  الضمانات  وكذلك  ،10االستثناء  �حاالت

  ��  محدد   تفس��  لها  ال�ي  ا�حصار  حالة  ��   عملھ  استمرار  ضمنيا  �ع�ي  ما  وهو  بقانون،  ال��ملان  موافقة  مرهون 

 .قرار ع��  �ع��ض أو توافق أن  من��ية لسلطة يمكن  فال املقارنة، الدستور�ة التجارب

 العادي  والس��  الوطنية  السالمة  ��ديد  شأ��ا  من  ال�ي  49و  99  للفصل�ن  طبقا  ا�حرب  إشهار  حالة  ��   وح�ى 

  الدستور�ة   التجارب  من   العديد  أن  رغم  ال��ملان،  عمل  توقيف  ع��   الدستوري  املشرع  يتجرأ  لم  للمؤسسات،

  واملقتضيات   الطوارئ   بأح�ام  العمل  من   األمر  يقتضيھ  بما   العسكر�ة  املؤسسة  إ��   السلطة  تحول   املقارنة

 ��اية   إ��   بالضرورة  ذلك  يؤدي  أن   دون   بالقرار،  علما  ال��ملان  إحاطة  اش��ط  الدستوري  واضع  إن  بل  .12العرفية 

 .املد�ي التدب�� ع��  العسكر�ة السلطة  سطوة �حظة ��  ح�ى عملها وتوقف  املؤسسة هذه عمل

 �سبيا  توقفا   الف��ة  هاتھ  �عرف  حيث  الدورات،  ب�ن  الفاصلة  الف��ة   أثناء  ملهامھ  ال��ملان  أداء  �ستمر  أن  الطبي��  ومن 

  ال�جان  عمل  استمرار  مع  العامة  ا�جلسات  داخل  والتشريع  الرقابة  مستوى   ع��   خصوصا  التشريعية  للمؤسسة

  بقوان�ن   مراسيم  إصدار  لها  �سمح  الذي  81  الفصل  بمقتضيات  االستعانة  ا��   ا�ح�ومة  ت�جأ   ،80  الفصل  وفق

 الدستوري   املشرع  قصدها  ال�ي  فالغاية   با�جلس�ن،  املعنية  ال�جان  موافقة  ع��   ا�حصول   �عد  محددة  ف��ة  خالل

 الدورة   أنظار  ع��   وعرضها  ال�جان  موافقة  وكسب  ال��ملان  دور�ي  ب�ن  بمراسيم  التشريع  سلطة  ممارسة  قصر  من 

 عمل   ومراقبة  القانون   صنع  ��   واملتمثل  لل��ملان  ودائم  أصيل  اختصاص  حماية  ��   تكمن   املوالية،  التشريعية

  القبلية   املوافقة  املصادقة  إجراء  املشرع  وضع  لهذا  كعدمھ.  التشريعية  السلطة  وجود  أصبح  و�ال  ا�ح�ومة،

 عرض  �عد  غيب��ا،  ��   اتخذت  ال�ي  النصوص  ع��   االطالع  من   التشريعية  السلطة   سيمكن   ال�ي  البعدية  واملصادقة

 .الدستور   من  81 الفصل ش�ليات وفق لھ دورة أول  ��  ال��ملان موافقة ع��  بقوان�ن مراسيم من  اتخذتھ ما

  ذهب   انتدا��ا،  ان��اء  رغم  التشريعية  املؤسسة  عمل  �عطيل  عدم  ع��   الدستور   بوضع  امل�لفة  السلطة  حرص  إن  بل

 وضع   ح�ن  إ��   واليتھ  املن��ية  ال��ملان  عمل  استمرار  ع��   االنتقالية  األح�ام  خالل  الدستوري  التنصيص  درجة  إ�� 

 ا�جديد  الدستوري  الوضع  إ��   للمرور  ضمانا  13ا�جديد  التشريعية  الهيئة  انتخاب  تنظم  ال�ي  القانونية  النصوص
 

 حوزة   �انت  إذا59  الفصل  ينص  حيث  اختصاصاتھ  ممارسة  ��   االستمرار   لل��ملان  خول   االستثناء  �حالة  املنظم  59  الفصل  ��  الوارد  الدستوري   التحول   اليھ  �ش��   ما  هذا  -10

 ا�حكومة،   رئيس  من  �ل  استشارة  عد�  بظه��،  االستثناء  حالة  ُ�علن  أن   للملك  أمكن  الدستور�ة،  للمؤسسات  العادي   الس��   �عرقل  ما  األحداث  من  وقع  أو   مهددة،  الوط�ي  ال��اب

 عن  الدفاع  يفرضها  ال�ي  اإلجراءات  اتخاذ  صالحية  بذلك  امللك  وُ�خول   األمة.  إ��  خطاب  وتوجيھ الدستور�ة،  ا�حكمة  ورئيس  املستشار�ن،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس ورئيس

 .االستثنائية السلطات ممارسة أثناء ال��ملان يحل ال  .الدستور�ة  ساتللمؤس العادي  الس��  إ�� اآلجال، أقرب �� الرجوع، و�قتض��ا ال��ابية، الوحدة

 الدستور�ة   للتجر�ة  بالنسبة  الشأن  هو   كما  ينظمها  قانو�ي  نص  غياب   ظل  ��  غامضة  قانونية  وضعية  الدستور�ة  الوثائق  مختلف  ��  عل��ا  املنصوص  ا�حصار   حالة  ظلت  -11

 فقد  املغرب �� أما ،" ي عضو   قانون  بموجب ا�حصار  وحالة الطوارئ  حالة تنظيم تحديد 106 املادة �� أوجب الذي  ،2016 ائري ا�جز  الدستور  أو  بقانون  املشرع نظمها الفر�سية

   العملية. قوالسواب الدستوري  الوضوح من بنوع  تتم��  ال�ي االستثناء حالة خالف ع�� خاللها السلطة وممارسة  ومد��ا مسببا��ا تقدير  �� م��مة الدستور�ة الوضعية هذه ظلت

  التداب��   ل�ل  ا�ختصة  السلطات   اتخاذ  �سيغ  الوط�ي،  بالكيان  ا�حيق  ا�خطر   فكرة  ع��  قائم  استثنائي  ي دستور   "نظام  بأ��ا  العرفية،  األح�ام  الدستوري   الفقھ  �عرف  -12

   وأجوا��ا  و�حارها  الدولة  أرا��ي  ماية�ح   وا�خصصة  قانون ال  ��  عل��ا  املنصوص
ً
   أو   كال

ً
  إلقامتھ   التوصل  و�مكن  خار��،  أو   داخ��  مس�ح  عدوان  عن  الناجمة  األخطار   ضد  جزءا

 الطوارئ   وحالة  ةالعرفي  االح�ام  ب�ن  وثيق  ارتباط  إ��  أساسا  تحيل  ف�ي  املقارنة  الدستور�ة  للتجارب  و�الرجوع  العسكر�ة"،  السلطات  إ��  املدنية  السلطات  صالحيات  بنقل

 .. 116 مادتھ �� 2016 االرد�ي والدستور  ،116  مادتھ �� 1978 االسبا�ي الدستور  أو  ،83 مادتھ �� 1996 األكرا�ي للدستور  بالنسبة ا�حال هو  كما وا�حصار 

 وجھ  ع��  ليقوما  صالحيا��ما،  ممارسة  ��  حاليا  قائمانال  ا�جلسان  �ستمر   الدستور،  هذا  ��   عل��ما  املنصوص  ال��ملان،  مجل��ي  انتخاب  ح�ن   "إ��  176  الفصل  نص  حيث  -13

 .الدستور" هذا من 51 الفصل �� عل��ا املنصوص باألح�ام إخالل دون  وذلك ا�جديدين، ال��ملان مجل��ي لتنصيب الالزمة القوان�ن بإقرار  ا�خصوص،

http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=9299
http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=937
http://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=937
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  عن   وتحيد  والسيا��ي  الدستوري  النظام  باستقرار  تمس  فراغات،  حدوث  أو  اضطرابات  أو  صدمات  وقوع  دون 

 .الالمشروعية ومخاطر الالشرعية متاهات ��  الدولة مؤسسات وترمي الدستوري الطر�ق

  ��  أنھ  إال  عادية،  غ��   حاالت  فرض��ا  دستور�ة  وضعيات  ��   ال��ملان  عمل  �عطيل  عن   امتنع  قد  املشرع،  �ان  ول�ن

 أحد   بحل   سواء  الدستور�ة  وظائفها  و�يقاف  التشريعية  السلطة  عملھ  إل��اء  محصورة  إم�انيات  وضع  املقابل

 و�خبار   الدستور�ة  ا�حكمة  رئيس  استشارة  �عد  "للملك،  منح  الذي  96  الفصل   ��   ورد  كما  �ل��ما،  أو  ا�جلس�ن

 ما   أو  أحدهما"  أو  معا  ا�جلس�ن  بظه��  يحل  أن  املستشار�ن،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس  ا�ح�ومة  رئيس

 ورئيس  ا�جلس،  ورئيس  امللك  استشارة  �عد  النواب،  مجلس  حل  ا�ح�ومة  "لرئيس  منح  الذي  104  الفصل  ��   ورد

 ".وزاري  مجلس ��  يتخذ بمرسوم الدستور�ة، ا�حكمة

 املشرع   يكتف  لم  فإنھ  الدستور�ة  ا�جوهر�ة  واملبادئ  بالقواعد  املس  ودون   أعاله  الدستور�ة  املقاصد  �استقراءو 

  االستثنائية   ا�حاالت  ��   ممارس��ا  كذلك  لھ  أتاح  بل  العادية،  الظروف  ��   وظائفھ  ممارسة ال��ملان  بتخو�ل  الدستوري

 العادي   الس��  ��دد  محتمل  خطر  وجود  ذلك  عن   ي��تب  بما  الدولة،  م��ا  تمر  أن  يمكن   ال�ي  -الواسع  بمفهومها-

  .الدستور�ة  للمؤسسات

  األمة.  إرادة  عن  �عب��  أس�ى  هو  "القانون   أن  ع��   6  فصلھ  ��  ينص  الذي  للدستور،  واح��اما  سبق،  ما  �ل  ع��   بناء

   37  الفصـل  مقتضيات  وع��   لھ"،  باالمتثال  وملزمون   أمامھ،  متساوون  العمومية،   السلطات  ف��م  بما   وا�جميع...

  ع��  لل��ملان  املس��ة  الهيئات  إصرار  فإن  بالقانون،  والتقيد  الدستور   اح��ام  واملواطنات  املواطن�ن   جميع  تلزم  ال�ي

 املطابق   الوحيد  ا�خيار  يبقى  19  �وفيد  جائحة  تطرحها  ال�ي   الهواجس  ظل  ��   الر�يعية  التشريعية  الدورة  عقد

  عمليا  �عد  الو�اء  توجسات  �سبب  ال��ملان  عمل  �عطيل  شأ��ا  من   ال�ي  التأو�الت  و�ل  ملقتضياتھ،  وا�ح��م  للدستور 

 ا�خيار  ��   املتمثلة  ا�جامعة  الثوابت  أحد  ع��   و�عتدي   بل  عل��ا  منصوص  غ��  استثنائية  دستور�ة  �حاالت  تمهيديا

 تمظهراتھ.  أحد التشريعية املؤسسة �عت�� الذي الدستوري

  



  دستوریة  وإشكاالت قضایا: 19 كوفید جائحة  زمن في  البرلمان

 

7 

 التشري��  للتفو�ض ال�جوء تجنب الثانية: الفقرة

  غ��   استثنائية   ظروف  وسط  الر�يعية  لدورتھ  ال��ملان  افتتاح  بضرورة  الدستوري  االقتناع  فيھ   ساد  ال�ي  ال�حظة  �� 

  التشري��  التفو�ض  مسطرة  تحر�ك  إ��   وال��ملان  ا�ح�ومة  �جوء  عدم  حول   بظاللھ  أر��   الغموض  أن  إال  عادية،

 مجال   ��   ا�ح�ومة  عمل  تيس��  شأ��ا  من   وال�ي  الدستور،  من   70  الفصل  ��   الواردة  تداب��"  "مراسيم  بآلية  والعمل

 التشريعية   املؤسسة  فعالية  من   تحد  وال�ي  املطبقة  ال�حية  االح��ازات  إ��   بالنظر  مسطر�ة  �عقيدات  دون   التشريع

 نظامھ  بخرق   مشو�ة  مكتبيھ  طرف  من   قرارات  ال��ملان  يتخذ  أن  بدل  األو��،   من   �ان  للت�جيل.  غرفة   وجعلها

  ا�جلسات  أو  ال�جان  داخل  سواء  التشريع  وظيفة  حول   دستور�ة  ش�وك  طرح  شأ��ا  من   اجراءات  وتب�ي  الداخ��،

 فر�سا،   (تو�س،  اخرى   برملانية  تجارب  فعلت  كما  ال�جوء  ،14الدستور�ة   ا�حكمة   رقابة  ذلك  يطال  أن  دون   العامة

  ع��   ال��ملان   مجل��ي  مكتب  قرارات  طرف  من   اعتداء   محاولة  ألي  تجنبا  التشري��   التفو�ض  خيار  إ��   بر�طانيا..)،

 التشريعية  ا�جلسات  خالل  ملمثل�ن  وا�جموعات  الفرق   انتداب  قرار  مثل  وتدرجا،  م�انة  �سموها  دستور�ة  قواعد

 .تفو�ضھ يمكن  ال �خ��ي التصو�ت حق تجعل ال�ي الدستور  من  60 الفصل بمقتضيات صراحة  يمس  ما وهو

 �حضور   ال��ملان  مجل��ي  اتخذها  ال�ي  القرارات  إقرار  سوى   أمرها  من   تملك   ال  الدستور�ة  ا�حكمة  أن  �حيح

  من  ا�جلس  أعضاء  با��   وحرمان  فر�ق،  �ل  عن   أعضاء  ثالثة  ع��   وقصره  والرقابية  التشريعية  ا�جلس  جلسات

  ذلك   �عت��  وال  عليھ،  والتصو�ت  ا�حال  القانون   مناقشة  ��   املشاركة   ذلك،  ��   بما  أشغالھ،  ��   واملشاركة  ا�حضور 

  وفق   الرؤساء  ندوة  صالحية  من   اعت��ت  ذلك  ع��   عالوة  الدستور،  من  84و   81و  70و  60  الفصول   ألح�ام  مخالفة

 رقم   قرارها  ��   ذلك  إ��  ذهبت  كما   النواب،  �جلس  الداخ��   النظام  من  118  إ��  116  املواد  عليھ  نصت   ما

 التصو�ت   مسطرة  بمخالفة  بالتصر�ح  واملطالب  النواب  بمجلس  عضوا   )81(  بھ   تقدم  الذي  الطعن   �شأن106/20

  املتعلق  2020  أبر�ل  7  الصادر  2.20.320  رقم  بقانون   املرسوم  ع��   باملصادقة  يق��ي   26.20  رقم  القانون   ع�� 

 خرق   شوائب  من   االجراءات  تلك  خلو  �ع�ي  ال   ذلك  أن  إال  الدستور.   ألح�ام  ا�خارجية  التمو�الت  سقف  بتجاوز 

  أعضاء  حرمان  طياتھ  ب�ن  يحمل  فهو  للتصو�ت  بتفو�ض  يفسر  ال  �ان  و�ن  ا�حضور   تقليص  أن  مادام  الدستور 

 الفصل   ��   محدد  هو  كما  القوان�ن  ع��   التصو�ت  مجال  ��   الدستور�ة   اختصاصا��م  ممارسة  من   النواب  مجلس

   الدستور. من  60

  إ��  ال�جوء  السلط،  ب�ن  والتوازن   التعاون   ع��   القائمة  الدستور�ة  القيم  اح��ام  باب  من   وال��ملان  ا�ح�ومة  ع��   �ان

 أن   ل�ح�ومة  يأذن  أن  يقول"...للقانون   الذي  70  الفصل  ذلك  ع��  ينص  كما  ل�ح�ومة  التشري��   التفو�ض  مسطرة

 و�جري   باتخاذها،  عادة   القانون   يختص  تداب��  مراسيم  بمقت��ى  معينة،  ولغاية   محدود،  الزمن   من   ظرف  ��   تتخذ

 
  ��  ليس  ألنھ   ال��ملان،  مكت�ي   يتخذها  ال�ي  القرارات  ��  النظر   باستبعاد  يق��ي  الدستوري   القضاء  لدى   توجھ  تر�خ  106/20  رقم  القرار   آخرها  الدستور�ة  النوازل   من  عدد  ��  -14

 ع��  رقاب��ا  �سط  صالحية  وال   ال��ملان،  �جل��ي  الداخ��  النظام  تطبيق  عن  امل��تبة  الن�اعات  ��  البت  صالحية  الدستور�ة   للقضاء  يخول   ما  التنظيمية  القوان�ن  ��  وال   الدستور 

  ا�جلسات   خالل  ا�جلس  مناقشات   ع��  ولإلشراف  شؤونھ،  و�سي��   لتدب��   ا�جلس  مكتب  قبل  من  املتخذة  القرارات  وم��ا  النواب،  �جلس  الداخ��  بالس��   لقةاملتع  القرارات

 الداخلية.  شؤونھ �سي��  �� ا�جلس استقاللية ملبدإ  و�عماال  الداخ�� النظام  من  53و 36 للمادت�ن تطبيقا العامة،
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 الذي   األجل  ان��اء  عند  املصادقة،  بقصد  ال��ملان  ع��   عرضها  يجب  أنھ  غ��   �شرها.  بمجرد  املراسيم  ��ذه  العمل

 ."أحدهما أو ال��ملان مجل��ي حل وقع ما  إذا اإلذن قانون  و�بطل بإصدارها، اإلذن قانون  حدده

 أم   استثنائية  سواء  القائمة  الظروف  بطبيعة  يرتبط  ال  تداب��"  ب"مراسيم  والتشريع   أعاله،  النص  مقضيات  فتن�يل

 81  للفصل  طبقا  الدورات  ب�ن  الفاصلة  الف��ة  خالل  تتم  ال�ي  قوان�ن"  ب"مراسيم  التشريع  خالف  ع��   وهو  عادية،

 أو   ال��ملان   مجل��ي  أحد  حل  �شرط  إال  اإلذن  هذا   �سقط  وال  العادية  دورتھ  ��   ال��ملان  �عقادا  �ش��ط  الدستور،  من 

 .ا�ح�ومة رئيس أو امللك من  بمبادرة كالهما

 قانون   بمشروع  ا�ح�ومة  تتقدم  أن  فقط،  �ش��ط  التشري��   بالتفو�ض  ينعت   ما  أو  تداب��"  ب"مراسيم  التشريع  إن

 وظيفة   تنظم  �شريعية  نصوص  وجود  غياب  و��   املغرب  م��ا  يمر  ال�ي  االستثنائية  للظروف  نظرا  ال��ملان  من   يطلب

  املاسة   الدستور�ة   للتأو�الت  وتجنبا  االلك��و�ي،  التشريع  بنية  ضعف  االعتبار،  �ع�ن  األو�ئة.وأخذا  زمن   ��   التشريع

 أن  ا�ح�ومة  ع��   �ان  فإنھ  ل�خطر.  �عر�ضها  وعدم  ال��ملان  ألعضاء  العامة  ال�حة  ع��   وحفاظا  ال��ملانية،  بالسيادة

  جائحة   تفرضها  ال�ي  التداعيات  ملواجهة   مراسيم  بموجب  قوان�ن  لسن   الر�يعية  الدورة  طيلة  �شريعيا  تفو�ضا  تطلب

 ��  األمور   زمام  ع��   السيطرة  من   تمك��ا   العادية،  األوقات  ��   ا�ح�ومة   تملكها  ال  استنائية  سلطات  من   19  �وفيد

 الالزمت�ن. والشدة بالسرعة البالد

 لل�حة  واملهددة  األو�ئة  عن   الناجمة  تلك  خصوصا  العادية  غ��  األوضاع  تحديات   تفرضھ  الذي  املنطلق  هذا  ومن 

 ال�ي  القوان�ن  �ل   �عرض  أن  ع��   الر�يعية   الدورة  طيلة  التشريعية  الوظيفة  تمارس   أن  بإم�انا�ح�ومة  �ان  العامة،

 و�دون   التشري��.  التفو�ض   قانون   حددها  ال�ي  القانونية  املهلة  ان��اء  �عد  ال��ملان  ع��   الف��ة  هاتھ  خالل   اتخذ��ا

  السلطة   اختصاصات  ع��   اعتداء  ليس  لھ  ال��و�ج  يتم  ما  عكس  ع��   التشري��   التفو�ض  �خيار  ال�جوء  فإن  شك

  الدستور�ة   الوثيقة  اح��ام  العامة  السلطات  تر�ح   دستور�ة  رخصة  بل  التنفيذية،  السلطة  طرف  من   التشريعية

 ألداء   التفرغ  ع��   ال��ملان  أ��ا�ساعد  بل  التشريع،  مجال  ��   منقوصة  غ��  مكتملة   سلطاتھ  ال��ملان  ع��ها  و�مارس

 ��   التنفيذية  السلطة  اإلجراء  هذا  �ساعد  املقابل  و��   ل�ح�ومة  �غول   أي   من   ل�حد   الرقابية  الوظيفة  ��   ال�امل  دوره

 .دستور�ة ش�وك ودون  �شريعية �عقيدات دون   سريعة و�وت��ة فعال �ش�ل دورها أداء

 ��   ورد   ما  هو  وا�ح�ومة،  ال��ملان  ب�ن  العالقة   لتدب��  أ�سب  كخيار  التشري��   التفو�ض  كفة  رجحان  من   يز�د  وما

  الطوارئ   بحالة  خاصة   أح�ام  �سن   املتعلق  2020  مارس   23��   صادر  292.20.2  رقم  بقانون   املرسوم  من   3  املادة

 ل�ح�ومة  سمحت  حيث   ضمنيا  �شريعيا  تفو�ضا  �شبھ  ما   إ��   بالفعل،  تحولت  ال�ي  ع��ا  االعالن  و�جراءات  ال�حية

 وفق  القانون   ينظمها  مجاالت  ��   للتشريع  و�الغات  ومناش��  وقرارات  مراسيم  واعتماد  القوان�ن  تدرج  مبدأ  بتجاوز 
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 اختصاصات  بتجاوز   ا�ح�ومة  طرف  من   املادة  لهاتھ  املتعددة  االستعماالت  سمحت  وقد  .15الدستور   من   71  الفصل

 األش�ال. توازي  ومبدأ القوان�ن تدرج  اح��ام دون  16قرارا��ا من  العديد ��  ال��ملان

   مش��كة  جلسة  �� ال��ملان جمع أثناء  ا�حكومة  رئيس مساءلة  �� القانو�ي الفراغ الثالثة: الفقرة

  ا�حجر  ب��دت  تطور ب  املتعلقة  البيانات  ملناقشة  مش��كة  جلسة  ،2020  ماي  18  االثن�ن  يوم  بمجلسيھ  ال��ملان  عقد

 �ان   ول�ن  الدستور.  من  68  الفصل  إطار   ��   ال��ملان  مجل��ي  أمام  ا�ح�ومة  رئيس   قدمها  ال�ي  ماي  20  �عد  ما   الص�� 

 فإن   اليھ،  ال�جوء  يتم  ما  نادرا  والذي  ا�ح�ومة،  لرئيس  ا�خولة  الدستور�ة  ا�حقوق   ضمن   يدخل  املقت��ى  هذا

 التشريعية  املؤسسة  داخل  املتخذة  االح��از�ة  التداب��  ظل  و��   ال�حية  الطوارئ   حالة  من   ال�حظة  هذه  ��   تطبيقھ

 ال�ي   واآلثارالقانونية  م��ا  ا�جدوى   حول   نقاش  مثار  الدستور�ة  ا�جلسة  هاتھ  من   جعل  ال��ملاني�ن  حضور   بتقليص

 لرئيس   ا�خصصة  الشهر�ة  ل�جلسات  بالنسبة  الشأن   هو  كما  املفعول   نفس  لها  ليس  آليةرقابية  إعمال  تتطل��ا

 .الدستور  من  100 الفصل ينظمها كما ا�ح�ومة

 ا�ح�ومة  رئيس  تقديم  ت��  ال�ي  املناقشة   بجلسة  يتعلق  ما  املش��كة  ا�جلسة  طرح��ا  ال�ي  االش�االت  ب�ن  ومن 

  رئيس   وتصر�حات  بيانات  مناقشة  جلسة  تنظيم  عن  سكت  النواب  �جلس  الداخ��   النظام   أن  ورغم  لبياناتھ،

 مجلس  مكتب  أن  إال  ،273  مادتھ  ��   املستشار�ن   �جلس  الداخ��   النظام  ذلك  إ��   ذهب  ما  عكس  ع��   ا�ح�ومة

  212  رقم  الدستوري  للمجلس  قرار�ن  ع��   بناء  للمناقشة  جلسة   عقد  القانو�ي  الفراغ  سيادة  ظل  ��   قرر   النواب،

 ال�ي  املطلقة  ا�حجية  مراعاة  ع��   نصا  ال��ملان،  �جل��ي  الداخلي�ن  النظام�ن  افتحاص  أثناء  1998  سنة  صدرا  213و

  القضاء  قرارات  حجية  أن   معت��ا  آنذاك،  الدستور   من  81  الفصل  بمقت��ى  الدستوري  ا�جلس  قرارات  تكتس��ا

  املوضوع   وحدة  و�ياه  تجمعھ  آخر  نص   أي   إ��   تمتد  بل  شأنھ،  ��   صدرت  الذي   النص   ع��   تقتصر   ال  الدستوري،

 .النواب �جلس الداخ��   النظام إ��  بالنسبة املستشار�ن  �جلس الداخ��  النظام ��  ا�حال هو  كما والسبب،

 أن  شأنھ  من   ا�ح�ومة،  رئيس  بيانات  مناقشة  جلسة  عليھ  استندت  الذي  الدستوري  القضاء  اج��اد  �ان  ول�ن

 يمكن  ال  فإنھ  للتشريع  مصدرا  القضائي  االج��اد  من   و�جعل  الداخ��،  نظامھ  م��ا  �عا�ي  ال�ي  البياضات  جزئيا  �غطي

 نظامھ  �عديل  يمكنھ  النواب  مجلس  أن  مادام  القياس،  معيار  ع��   بناء  قانونية  قواعد  �خلق  دائم  كم��ر  يقوم  أن

  وحدة   �ش��ط  الدستور�ة  القرارات  حجية  نطاق  أن  �حيح.لذلك   القانونية  ا�حاجة  ظهرت  م�ى  باستمرار  الداخ�� 

 نظرها  خالل  القرارات  تلك  تضارب  عدم  تقت��ى  الدستوري،  القضاء  قرارات  بحجية  فاالل��ام   والسبب،  املوضوع

  قصد   �سبية  حجية  ��   الواقع  ��   لك��ا  ال��ملان،  �جل��ي  الداخلي�ن  النظام�ن  بمقت��ى  املنظم�ن  املوضوع  نفس  �� 

 
 الطوارئ   حالة  إعالن  ف��ة  خالل  ا�حكومة،  تقوم  العمل،  ��ا  ا�جاري   والتنظيمية  التشريعية  األح�ام  جميع  من  "الرغم  ع��  أعاله  املذكور   املنشور   من الثالثة  ادةامل  نصت  فقد  -15

 والعاجل   الفوري   التدخل  أجل  من  و�الغات،  ش�� منا   بواسطة  أو   و�دار�ة،  تنظيمية  ومقررات  مراسيم  بموجب  وذلك  ا�حالة،  هذه  تقتض��ا   ال�ي  الالزمة  التداب��   جميع  باتخاذ

 .سالم��م وضمان األ�خاص حياة �حماية املتاحة الوسائل جميع و�عبئة للمرض،  الو�ائية ا�حالة تفاقم دون  ل�حيلولة

 و�لغاء   ال��قيات  بتأجيل  املتعلق  2020  مارس  25  بتار�خ  2020/03  رقم  ا�حكومة  رئيس  منشور   نذكر   قرارات  ع��  بناء  القانون   مجال  ع��  اعتدت  ال�ي  القرارات  ب�ن  ومن  -16

 الطوارئ   ف��ة  خالل  العمومية  واملؤسسات  الدولة  اتبنفق  ملالل��ا  األمثل  بالتدب��   املتعلق  2020  أبر�ل  14  بتار�خ  05  /2020  رقم  ا�حكومة   رئيس  منشور   التوظيف،  مبار�ات

 ا�جماعات.  �جالس ماي   لشهر  العادية  الدورة ا�عقاد تأجيل �شأن  2020 أبر�ل 22 بتار�خ  الداخلية وز�ر  دور�ة وكذلك ال�حية،
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 �ش�ل   نفاذها  امتداد  وليس   بھ،  املق��ي  ال��يء  �حجية  واكتسا��ا  ف��ا  الطعن   إم�انية  عدم  الدستوري  القضاء  ��ا

 تنظيم  ��   حدة  ع��   مجلس  �ل  بھ  يتسم  الذي  الذا�ي  الطا�ع  إ��   ذلك،  ��   واملرد  ا�جلس�ن،  ب�ن  إ��   ومطابق  تام

 .مجلسية  لثنائية مختلف�ن  نظام�ن وجود إ��  ا�حاجة ما واال جلساتھ، وتدب�� شؤونھ

 شك  بال  ا�جلس�ن،  ألحد  الداخ��   النظام  ��   معينة  مادة  دستور�ة  بتقر�ر  الدستوري  القضاء  عن   الصادر  فالقرار

 مجلس   أي  تجاهل  حالة  ��   التطبيقية  الناحية  من  قيمتھ  سيفقد ونظر�ا  اآلخر،  با�جلس  لتقنينھ  مقدمة   �ش�ل

  القضاء   عن   الصادر  ل�حكم  املطلقة  ا�حجية  بمبدأ  العمل  إ��   واالنحياز  دستور�ة  قرارات  ع��   بناء  قواعده  لتحي�ن

 رئيس   بيانات  مناقشة  قواعد  بتنظيم  �سارع  أن  النواب  مجلس  ع��   �ان  وعليھ.وح�ن  �حظة  �ل  ��   الدستوري

 مجلس   فهو  القياس،  معيار  ع��   االقتصار  وليس  الدستور�ة،  ا�حكمة  قرار  إصدار  منذ  التقن�ن  ع��   بناء  ا�ح�ومة

 عاجزا  نفسھ  وجد  أن  لھ  سبق  وأنھ   خصوصا  املستشار�ن،  مجلس  ع��   والسمو  الدستور�ة  العلو�ة  فيھ  يف��ض

 سكتت  حيث  الدستور   من  101  للفصل  طبقا  ل�ح�ومة  املرحلية  ا�حصيلة  �عرض  تتعلق  مماثلة  نازلة  أمام  �شريعيا

 الثانية  بالغرفة  لالقتداء  إ��   واضطر  املرحلية  �حصيلتھ  ا�ح�ومة  رئيس  تقديم  �عد  ما  جلسة  مآل  عن   17248  املادة

  تنظيم  كيفية  ع�� 27318  املادة  وخاصة  الداخ��   نظامھ  ��   ينص  الذي  املستشار�ن   مجلس  من   بالقياس  االستعانة

 ل�ح�ومة.  املرحلية ا�حصيلة مناقشة جلسة

   ھ وتفو�ض التصو�ت تقليص إجراءات إش�اليات ا�خامسة: الفقرة

 النواب   مجلس  رئيس  أعلن   ا�خارجية  التمو�الت  سقف  بتجاوز   املتعلق  26.00  قانون   مشروع  ع��  التصو�ت  خالل

  من  منتدبون   ا�جلسة  حضر  بينما  واحد  نائب  ومعارضة  نائب  394  املشروع  ع��   املوافق�ن  عدد  أن  عامة  جلسة  �� 

 أن   ال�جنة  رئيس  أعلن   املالية  �جنة   داخل  املشروع  نفس  ع��   التصو�ت  وخالل   فر�ق،  �ل  عن  3  يتجاوز   ال  الفرق 

  10  يتجاوز   لم  ا�حضور   أن  �ع�ي  مما   فر�ق  �ل  عن  واحد  ممثل  حضر  بينما   واحد،  نائب  ومعارضة  43  املوافق�ن  عدد

  .نواب

 سافرا   خرقا  �عد  العامة،  وا�جلسة  ال�جنة  داخل  التصو�ت  ��   ال��ملان  أعضاء  �حق  وتقييد  تفو�ض  من   جرى   ما  إن 

 ظرف  أي  تحت  خرقها  أو  تقييدها  أو  �عطيلها  ع��  التواطئ  أو   التوافق  يمكن   ال  وآمرة،  جوهر�ة  دستور�ة  لقاعدة

 
 ا�جلسات   ي��أس  ال��ملان.  مجل��ي  مكت�ي  ب�ن  باتفاق  محدد،  أعمال  جدول   ع��  بناء  أعاله،  246  املادة  ��  املذ�ورة  ا�جلسات  تنعقد  "  ع��  الداخ��  النظام  من  247  املادة  تنص    -17

 رئي��ي  إ��  ا�ح�ومة  رئيس يوجھ  ،  هاما  وطنيا  طا�عا  تكت��ي  بقضايا  تتعلق  ال�ي  للبيانات  بالنسبة-......-ي��:  كما  املستشار�ن  مجلس  رئيس  جانبھ  إ��  و�حضر  النواب  مجلس   رئيس  املش��كة

 املش��كة،  ا�جلسة  ا�عقاد  تار�خ  لتحديد  يخصص  مش���ا  اجتماعا  ا�جلس�ن  رئيسا  �عقد  موضوعها.  عن  باإلعالن  مشفوعا  ال��ملان  مجل��ي  أمام  بيانات  تقديم  إ��  الرامي  طلبھ  ا�جلس�ن

 مش��ك..."  بالغ اثره ع�� يصدر

 273  املادة  تضمنت  الدستور   من  68  الفصل  إطار  ��  املقدمة  ا�ح�ومة  رئيس  بيانات  مناقشة  جلسة  إ��  �شر  لم  الذي   النواب  �جلس  الداخ��  النظام  من  247  املادة  خالف  ع��   -18

 :إ�� لالستماع تخصص أخرى  مش��كة جلسات ال��ملان "�عقد نصت حيث املناقشة، جلسة ا�عقاد وضوابط كيفيات  تبيان �� �افيا وضوحا

[ِ...] 

 .هاما وطنيا طا�عا يتكت�� بقضايا تتعلق وال�ي ا�ح�ومة رئيس  يقدمها ال�ي البيانات -

 إ��  و�جلس  النواب، مجلس رئيس املش��كة ا�جلسات ي��أس .حدة ع�� مجلس  �ل مكتب مداوالت ع�� بناء ا�جلس�ن، رئي��ي ب�ن عليھ يتفق  أعمال جدول  وفق املذ�ورة ا�جلسات تنعقد

 .املستشار�ن مجلس رئيس جانبھ

 :هاما نياوط طا�عا تكت��ي بقضايا تتعلق ال�ي للبيانات بالنسبة-

 .موضوعها عن باإلعالن مشفوعا ال��ملان مجل��ي أمام بيانات تقديم إ�� الرامي طلبھ ا�جلس�ن رئي��ي إ�� ا�ح�ومة رئيس يوجھ

 .ةحد  ع�� مجلس �ل مكتب مداولة �عد مش��ك، بالغ إثره ع�� يصدر املش��كة ا�جلسة ا�عقاد تار�خ لتحديد يخصص مش���ا اجتماعا ا�جلس�ن رئيسا �عقد

 .الرؤساء" ندوة �� عليھ املتفق ال��تيب وفق ا�ح�ومة رئيس مع  املستشار�ن بمجلس البيانات هذه تناقش
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أن  املسؤول�ن  لدى  السائد  االقتناع  �ان  و�ذا  �انت.  صيغة  و�أي  �ان  التصو�ت   سيتم  القوان�ن  معظم  ال��ملاني�ن 

 ال�ي   الدستور�ة  القواعد  خرق   ي��ر  ال  ذلك  أن  إال  ا�جائحة،  مواجهة  طبع  الذي  الوط�ي  ل�حس  نظرا  باإلجماع   عل��ا

 ال��ملانية   بالصفة  لصيق  الدستور   من  60  الفصل  وفق  �خ��ي  حق  ال��ملان  مجل��ي  أعضاء  تصو�ت  من   تجعل

 مظاهر   بأحد  تبطير   األمر  ألن  التوافق  أو  بالتعطيل  بھ  املساس  أو  عنھ  التنازل   يمكن   ال  لألمة،  ممثال   بوصفھ

  من   لذلك  م��ا،  جزء  بتمثيل  فرد  �ل   يختص  بحيث  ال��ملان،  أعضاء  �ل  ع��   موزعة  السيادة  هاتھ  الشعبية.  السيادة

 دون   الشعب  إياهم  منحها  ال�ي  السيادة  ممارسة  ��   �شار�وا  أن  التشريعية،  املؤسسة  أعضاء  �ل  وواجب  حق

 .ذلك خالف ع��  صراحة الدستور   ينص لم ما القائمة األوضاع طبيعة �انت مهما نقصان

  مقيد  وغ��   الزمان �� ممتد ا�حق  هذا  أن  م��ا هامة، نتائج ال��ملان لعضو �خ��ي احق التصو�ت اعتبار ع��   و���تب

  يجوز   ال   و�التا��   ال��ملان،  أعضاء  �جميع  مكفول   أنھ  التصو�ت  حق  عن   ي��تب  كما  استثنائية،  دستور�ة  بوضعية

 األمة  عن   نيابة  هو  التصو�ت  أن  ذلك   عن   فضال  ممارستھ،  ع��   ظرفية  وقيودا  استثنائية  شروطا  يفرض  أن  للمشرع

 للمص�حة  و�نما  ال�خصية  ملص�حتھ  ال  لھ  مقررة  قانونية  سلطة  فهو  ال��ملان،  ��   العضو  ل�خص  تمثيل  وليس

 لذلك  دستور�ة،  وظيفة  يؤدي  بل  فقط  للسيادة  ممثال  بصفتھ  بالتصو�ت  يقوم  ال  ال��ملان  عضو  أن  ناهيك  العامة،

 .مج��ا بل مخ��ا ليس ذلك ��  وهو  ��ا، امل�لف الوظيفة بأداء ملزم فهو

 جوهر�ة   لقاعدة  جسيما  ان��ا�ا  �عد   مكتوب،  غ��  �ش�ل  ولو  التصو�ت  ��   ال��ملاني�ن  حق  تقييد  ع��   االتفاق  إذن

  دستور�ة   إم�انيات  ع��  يتوفران  وال��ملان  ا�ح�ومة  �انت  إذا  االن��اك  حجم  من  و�ز�د   الدستور،  األسا��ي  مصدرها

 ا�حكمة  أن  قرار  أن  ورغم  .متحايل  �ش�ل  ولو  الدستور   خرق   وتجن��ما  التشري��   باملقصد  تفي  قد  أخرى،

 التمو�الت   سقف  بتجاوز   املتعلق  2.20.320  رقم  بقانون   املرسوم  مخالفة  �عدم  ق��ى  106/20  الدستور�ة

  املتخذة  �از�ةاالح�  التداب��  وفق  عليھ  التصو�ت  إجراءات  مطابقة  �ع�ي  ال  ذلك  أن  إال  الدستور،  ألح�ام  ا�خارجية

 يجوز  وال رقاب��ا،  ع��  و�ستع��ي الدستور�ة ا�حكمة والية  عن  تخرج مما  ال��ملانية عمالاأل  تلك أن مادام للدستور،

 من  رقاب��ا  �سط  الدستور�ة  ا�حكمة  حاولت  لو  جوهر�ا  فحواه  سيتغ��  القرار  و�ان  عل��ا،  الرقابة  هذه  �سط

 ا�جلس.  قرارات ع��  الفعلية الناحية

 الدستور�ة األضرار  أقل �� بما �عد" "عن التداولية  واالجتماعات  �تالتصو  -5

  وما   القروض  سقف  رفع  قانون   ع��   النواب  مجلس  تصو�ت  طر�قة  حول   الدستور�ة   الش�وك  منسوب  ارتفاع  �عد

 مقت��ى  ع��   استنادا  19�عد  عن   التصو�ت  قرار  تب�ي   إ��  املستشار�ن   مجلس  �جأ   دستوري،  طعن   من  عنھ  نجم

  اول للتد  املرئي،  التواصل  تقنية  ع��  �عد  عن   تداولية  اجتماعات  عقد  إ��   باإلضافة  اإللك��و�ي  بالتصو�ت  �سمح

 ظل   ��   القانو�ي،  وأثرها  االجتماعات  لهاتھ  املعتمد  األساس  حول   قانو�ي  إش�ال  يثار  وهنا  قانونية.   نصوص  �شأن

 هاتھ   ع��   القانونية  الشرعية  تضفي  ال��ملان  �جل��ي  الداخ��   النظام  داخل  صر�حة  وقاعدة  وا�ح  سند   غياب

 .الو�اء ظروف بفعل املستحدثة املمارسات
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 الهندسة   ��  اس��اتي��   طا�ع  ذات  دستور�ة  سلطة  إ��   بال��ملان  الدستوري  باالرتقاء  للتذك��،  حاجة  هناك  ليست

  من  حقيقي  ممر  إ��  وحولھ  لل��ملان  واسعة  وظائف   ا�حا��   الدستور   منح  الدسات��  با��   خالف  وع��   الدستور�ة،

 ال��ملانية  العقالنية  أعباء  من   التخفيف  خالل  من   إضافية  مم��ات  عليھ  وأضفى  العمومية  السياسات  تقييم  ممرات

 االرتقاء  مجال  ��   الهائل  التطور   هذا  رغم  لكن   والرقابة.  التشريع  وظيف�ي  تتطلبھ  بما  للقيام  جديدة  وهوامش  ومنحھ

 الو�اء   أزمنة  ��   االستثنائية  األوضاع  ��   ا�جلس  تنظيم  تنا��ى  أو  تجاهل  املشرع  أن  إال  ال��ملان،  ووظيفة   ببنية

  .وال�وارث

 يقوم   أن   يمكن  ال  �عد،  عن  التصو�ت  أو  �عد  عن  الجتماعاتھ  ال��ملان   عقد  ��  القانو�ي  الفراغ  هذا  فإن  شك،   و�دون 

  أي  العادية  الطرق   إهمال  عن   ي��تب  ال  و�املقابل  عادية،  غ��   ظروف  ظل  ��   العادية  بالشروط  للتقيد  �افيا  م��را

 القانو�ي  األساس  توفر  غياب  ��   ح�ى  لقرارتھ  الدستور�ة  بالشرعية  يمس  وال  الداخلية  وأنظمتھ   ال��ملان  لعمل  خرق 

 الس��  استمرار   ضمان  تتطلب  ال�ي  القاهرة،  والقوة  الضرورة  حالة  تفرضھ  سياق  ��   �عيش  أننا  مادام  الوا�ح،

 مادي  وضع   ظل   ��   دستور�ة  قيمة  ذي   كمبدأ  العمومية  املرافق  عمل  وانتظام  دستور�ة،  كغاية   للمؤسسات  العادي

  عقد  تفاصيل  تجاوز   يبيح  مما  الثالث،  بمدلوالتھ  العام  النظام  ع��   جسيم  بضرر   و�نذر  ال��ملان،  إرادة  خارج  �شأ

 لھ   ليست  بمجلسيھ  ال��ملان   أن  مادام  األعضاء،   �ل  و�حضور   القاعات  داخل  العامة  وا�جلسات  ال�جان  االجتماعات

 .عادية  بطر�قة مهامھ ممارسة ع��  القدرة

 أنھ   دام  وما  التشريعية،  السلطة  إرادة   عن   ناتج  وغ��  وحال  وجسيم  قائم  الو�ائي  الوضع  أن  فمادام  ذلك  ع��   و�ناء 

  فإن   و�اء،  وجود  بحجة  مهامهم  �عطيل  الوقت  نفس  و��   االجتماعات  عقد  ش�ليات  اح��ام  ال��ملان  ألعضاء  يمكن   ال

 قرارا��ا   ع��   املشروعية  صفة  و�ضفاء  ال��ملان  اجتماعات  عن   الش�ليات  رفع  �ستوجب  الدستور�ة  املقاصد

 التشريعية.  السلطة ألعضاء الدستور�ة با�حقوق  املساس عدم ع��  تحافظ وأ��ا  خصوصا �عد  عن  التداولية
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 خاتمة 

 إعادة  إ��   املاسة  ا�حاجة  الدستور�ة،  املؤسسات  س��  ع��   19  �وفيد  جائحة  خلف��ا  ال�ي  التداعيات  أظهرت  لقد

  ال   ال�ي  االسـتثنائية  والضـرورات  الطارئـة   الظروف  استيعاب  ع��  قادرا  وجعلھ   ال��ملا�ي،  القانون   بنيان  ��   النظر

 فهذه   االعتيادية.   واإلجراءات  العادية  التشريعات  تطبيق  خالل  من   وأضرارها  مخاطرها  وتجنـب  معا�ج��ـا  يمكـن 

 من   ملقاصدا  ع��   ا�حفـاظ  سـبيل  فـي  القانونية  املنظومة  مراجعة  تفرض  ،و�اء  عن   الناتجة  االستثنائية  الظروف

 ملواجهـة  طارئة  قانونية  قواعد  خــالل  مــن   الظــروف  هــذه  معا�جة  دون   ذلك  يتأ�ى  ولن   التشريعية.   السلطة  وجود

 الدولة   مؤسسات   بكيان   بالعصـف  ��دد  التـي  العصـيبة  الظـروف  تلـك  مثـل  فـي  االستثنائية  والتحـديات  ا�خـاطر

 .وا�جتمع

 للظروف  املسبق"  التشري��   "النظام  تب�ي  بضرورة  املشرع  لدى  االقتناع  س���خ  ا�جائحة،  هاتھ  أن  شك  وال

  مسبق،   �ش�ل  وذلك  العادية  غ��  األوضاع  تـنظم  خاصـة  قـوان�ن  �سـن   التشـريعية  السـلطة  تقـوم  حيث  االستثنائية

  ال�ي  االستثنائية  اإلجراءات مـدى و�دقـة تحـدد بحيـث وواضـح، ودقيـق محدد �ش�ل االستثنائية الظروف وقوع  وقبل

 السياسات  وتقييم  والرقابة  التشريع  وظائف  ع��   االستخدام  ذلــك  وآثــار  اســتخدامها  وشــروط  ال��ا  ال�جوء  يمكن 

 .العمومية 

  كشف��ا  ال�ي  القانونية  البياضات  �ل  رصد  إ��   م��ى  وقت   أي  من   بحاجة  ال��ملا�ي  للعمل  املؤطرة  القانونية  فالبنية

 ��   التشريعية  للمؤسسة  الفعلية  املساهمة  و�ضمن   واقعية  وأك��  أفضل  قانونية   منظومة  لبناء  19  �وفيد  جائحة

  �سمو   املس  ش��ات  تث��   أن  شأ��ا  من   و�جراءات  تداب��  إ��  ال�جوء  إ��   ا�حاجة  دون   الطبيعية  غ��  األوضاع  تدب��

 الدستور�ة.  الوثيقة وعلو�ة
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 املعتمدة املراجع

 

 . 2016 ا�جزائري  ،2016 االرد�ي ،1978 االسبا�ي أكرانيا، ،2011 املغرب لـ: الدستور�ة الوثائق -

 .65/17 رقم بقرار الدستور�ة حكمةا� طرف  من  عليھ املؤشر النواب، �جلس  الداخ��  النظام�ن -

 .20/102 رقم بقرار الدستور�ة  ا�حكمة طرف من  عليھ املؤشر املستشار�ن  �جلس  الداخ��  النظام�ن  -

  ،ع��ا  اإلعالن  و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة   خاصة  أح�ام  �ـسن   يتعلق  2.20.292  رقم  بقانون   مرسوم  -

 .2020 مارس 24 الثالثاء يوم بتار�خ  مكرر  6867 عددها ��  الرسمية با�جر�دة املنشور 

  ع��  التصو�ت  مسطرة  بمخالفة  نائبا  81  بھ  تقدم  الذي  الطعن   �شأن  106/20  رقم  الدستور�ة  ا�حكمة  قرار  -

 بتجاوز   املتعلق  2020  أبر�ل  7  الصادر  2.20.320  رقم  بقانون   املرسوم  ع��   باملصادقة  يق��ي  ،26.20  رقم  القانون 

 . الدستور  ألح�ام ا�خارجية  التمو�الت سقف

 .التوظيف مبار�ات  و�لغاء ال��قيات بتأجيل املتعلق 2020 مارس 25 بتار�خ  2020/03 رقم ا�ح�ومة رئيس منشور  -

 الدولة  بنفقات  الل��امل  األمثل  بالتدب��  املتعلق  2020  أبر�ل  14  بتار�خ  05  /2020  رقم  ا�ح�ومة  رئيس  منشور   -

 .ال�حية  الطوارئ  ف��ة خالل  العمومية واملؤسسات

 ا�جماعات.  �جالس ماي لشهر العادية الدورة ا�عقاد تأجيل �شأن 2020 أبر�ل 22 بتار�خ  الداخلية وز�ر دور�ة -

 .2020  ماي 15 بتار�خ املستشار�ن   مجلس مجلس مكتب بالغ -

 . 2020 مارس 30 بتار�خ ال��ملانية وا�جموعات الفرق  برؤساء ا�جلس رئيس اجتماع �شأن النواب مجلس بالغ -

 /http://ar.telquel.ma                                                                                                                   :اإللك��و�ي املوقع -

 

http://ar.telquel.ma/

