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  مقدمة

اإل خص  للمراحل  االهتمام  من  الكث��  ب�ن  نص  املتعلقة    ،ا�ح�وماتتقالية  اإلش�اليات  تناول  تم   ا�ح�وماتبكما 

� هذا املطروحة �  �حاولة اإلجابة ع�� التساؤالت  ،ح�ومات ا�جديدةوا�  ومقتضيات تصر�ف األعمال  املن��ية والي��ا

لم  حيث  ريعية إ�� والية �شريعية جديدة،  نتقال من والية �ششبھ إهمال لدراسة موضوع اإل   غ�� أنھ يالحظالباب،  

، كما لم تتح للقضاء الدستوري املغر�ي فرص كث��ة ملعا�جة ة واإلج��ادمن الدراسما �ستحقھ  ها الفقھ  يخصص ل

��    ذي تضمنال  1رات غ�� املباشرة مثل القراقرار �عض العن هذا االنتقال، اللهم    تنشأشأ��ا أن  اإلش�االت ال�ي من  

تعلقة  القرارات املنتقالية ب�ن مجلس�ن برملاني�ن، باإلضافة إ��  أو�ل القضاء الدستوري للمرحلة اإل ت  إحدى فقراتھ 

ق باستقالة القرار املتعل  ومثال ذلك  ،بوضعية أعضاء ا�جالس ال��ملانية الذين يقدمون استقاال��م �� ��اية الوالية

ية التشريعية  ، وقبل افتتاح الوال 2021  من شت�� ثامن  لإجراء االنتخابات التشريعية ل  قبلأعضاء مجلس النواب  

 .3انتخابات مجلس املستشار�ن إجراء  قالة أعضاء مجلس املستشار�ن قبيلرفض استقرار ثم ، 2املوالية

تمرار�ة مؤسسات الدولة نتقالية أهمية كب��ة بالنظر إ�� إش�االت التوفيق ب�ن اسوتكت��ي دراسة هذه املراحل اإل 

اإل  من�ج  و��اية  إعمال  يقت��ي  ما  وهو  الشر��،  و   استقراءنتداب  إلعادة  يااإلش�التحليل  النصوص  وتفكيكها  ت 

 . للوضعيات اإلش�الية املطروحة ا�حلول املناسبة  اق��احمحاولة و  ،نتقاللبناء القانو�ي لهذا اإل تركيب ا
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 نيابيةالوالية الاملطلب األول: �� تحديد 

�� خمس  شهد زمن الوالية التشريعية تذبذبا كب��ا �� التار�خ ال��ملا�ي للمملكة، فقبل استقرار والية مجلس النواب  

ع��  قبلھ    1972ص دستور ون  ،ع�� والية �شريعية من ست سنوات  1992نص دستور    ،1996سنوات �عد دستور  

استفتاء  بموجب  �عديلها  تم  سنوات  أر�ع  من  سن  إ��  1980  والية  النواب كما  وات،  ست  مجلس  والية  تمديد  تم 

قد نص ع�� والية من  ف  1970أما دستور    .�ش�ل استثنائي  إضافيت�ن سنت�ن  بموجب استفتاء ل  1989ائم سنة  الق

�� ح�ن ،  من العململ بھ �عد خمسة عشر شهرا  توقف العشهد    ،ا�جلس املنتخب �� ظلھ  غ�� أن ست سنوات،  

�شريعية    1962دستور    اختار النوابوالية  �جلس  سنوات  أر�ع  م  ،من  �شريعية  �جلس ووالية  سنوات  ست  ن 

ستثناء  قف العمل ��ما �عد إعالن حالة اإل تو   ، شهداا�جلس�ن املنتخب�ن �� ظل هذا الدستور   غ�� أناملستشار�ن،  

 .1965سنة 

 �� دستور   إقرار اعتمادهد إعادة  و�ع   ست سنوات، ��    1962واليتھ �� دستور    تحددتقد  ف  ،أما مجلس املستشار�ن 

الوالية ��    لتحديد  2011  ور عاد دستإ�� أن    سنوات،    �ل ثالث  ھلثتخضع لتجديد ثمفتوحة    واليتھصارت  ،  1996

 ست سنوات.

تنص  اإل ورغم  الواليات  مدد  ع��  الدسات��  دستور    ،نتدابيةيص  تضمن  مقتضيات    ،2011ودستور    1996فقد 

ا�جالس   تنصيب  ح�ن  إ��  القائمة  ال��ملانية  ا�جالس  باستمرار  �سمح  ��  انتقالية  عل��ا  املنصوص  ا�جديدة 

سنة    ر.الدستو  املنتخب  النواب  مجلس  استمر  املقتضيات،  هذه  غاية    1993و�موجب  ان��ت 1997إ��  حيث   ،

استكمال   قبل  أساسهاالواليتھ  ع��  انتخب  ال�ي  سنوات  تلي   ،ست  واستمر ينص تم  ا�جديد،  النواب  مجلس  ب 

سنة   املنتخب  النواب  بمجلس  نون��    2007العمل  غاية  استكم  ،2011إ��  قبل  واليتھ  سنوات لتنت�ي  خمس  ال 

  2015إ�� غاية    2009استمر مجلس املستشار�ن الذي انتخب ثلثھ األخ�� سنة    ،و�� املقابل  .املنتخب ع�� أساسها

أ الثلث املفروض  �� ذلك  تنبما  بالتجديد    قضاء�عد    2012ت�ي واليتھ سنة  ن  من العضو�ة   �سع سنواتاملعني�ن 

 بداخلھ. 



 ب�ن واليت�ن �شريعيت�ن:  املرحلة االنتقالية

اق��احات ياإش�ال  ت و

 

 

 
2021 ديسمبر  22   4 الصفحة     

لث املتعلق  دون مراعاة توار�خ انتخاب الث  ،و�ب�ن ا�جدول التا�� زمن الواليات التشريعية ا�خاصة بمجلس النواب

 وال توار�خ انتخاب مجلس املستشار�ن.  ر،باالق��اع غ�� املباش

الوالية  

  

فتتاح اال تار�خ   تار�خ االنتخاب

  

 مالحظات االنقضاء

 حالة االستثناء 1965يونيو  1963نون��18 1963ماي 17 االو�� 

     فراغ نيا�ي

دستور  1972مارس  1970أكتو�ر  1970غشت21 الثانية صدور 

  
     فراغ نيا�ي

بموجب تمديد   1983أكتو�ر  1977أكتو�ر  1977يونيو  الثالثة

  
     فراغ نيا�ي

بموجب  1992أكتو�ر  1984أكتو�ر  1984شتن��  الرا�عة  تمديد 

  
     فراغ نيا�ي

سنوات   أر�ع 1997 ��ننو  1993أكتو�ر  1993يونيو  ا�خامسة 

   
 خمس سنوات 2002أكتو�ر  1997أكتو�ر  1997�� ننو  السادسة 

 خمس سنوات 2007أكتو�ر  2002أكتو�ر  2002�� شتن السا�عة 

 أر�ع سنوات 2011�� ننو  2007أكتو�ر  2007�� شتن الثامنة

 خمس سنوات 2016أكتو�ر  2011أكتو�ر  2011�� شتن التاسعة 

 خمس سنوات 2021أكتو�ر  2016أكتو�ر  2016أكتو�ر  العاشرة 

   2021أكتو�ر  2021� شتن� ا�حادية عشر 

 انجاز �خ��ي
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 نتقالية ب�ن واليت�ن �شريعيت�ن اإل  املطلب الثا�ي: إش�االت الف��ة

للمملكة   األو��  الدسات��  �انت  فقد  إذا  النيابية،  الوالية  مدد  بتحديد  دستور    1996دستور  إن  اكتفت  أول  �ان 

تار�خ ��اي��ا من خالل التنصيص ع�� أن الوالية تنت�ي عند افتتاح دورة أكتو�ر من السنة    املطلو�ة  دقةاليحدد ب

لس ال��ملانية ان نصا كذلك ع�� استمرار�ة ا�ج يخ�� ن األ �لما أن الدستور ، ع 20115أيده دستور  ما  وهو  ،  4ا�خامسة 

الدستور  صدور  عند  امللك.    إ��اءوعدم    ،القائمة  إ��  التشري��  اختصاصها  نقل  أو  الدسات��  والي��ا  اكتفاء  ومع 

لتحدي الوالية ومددها،  بقواعد عامة  ��اية  اانتبھ  د توار�خ  النواب لسنة  النظام  لضرورات     2017لداخ�� �جلس 

املادة   فنصت  املقتضيات،  هذه  أ  12تدقيق  ع��  الدستور، منھ   �� ا�حددة  سنوات  ا�خمس  تا   ن  من  ر�خ تبتدئ 

تنت�ي عند تار�خ افتتاح دورة أكتو�ر من  ل  ،افتتاح دورة أكتو�ر من السنة األو�� ال�ي تم ف��ا انتخاب أعضاء ا�جلس

  ، ، كما انتبھ النظام الداخ�� إ�� ا�حالة الناجمة عن االنتخابات السابقة ألوا��امسة ال�ي ت�� انتخا��مالسنة ا�خا

تار�خ  من  التشريعية  الوالية  تبتدئ  مهامھ  حيث  مباشرة   �� ا�جلس  لشروع  من  ،  أكتو�ر  دورة  افتتاح  عند  تنت�ي 

نصوص عل��ا ��  امل  السنة ا�خامسة ال�ي ت�� انتخابھ، و�� ا�حالة ال�ي يمكن أن تؤدي إ�� تجاوز مدة خمس سنوات

اف��ضنا ما  إذا  أما  ألوا��ا    إجراء  الدستور.  سابقة  يناير،  انتخابات  عمل  فشهر  املنتخب سيستمر  النواب  مجلس 

كما  � أشهر،  وعشرة  سنوات  عادية  سيعقدخمس  دورة  عشر  إحدى  لذلك  ال�ي   ،تبعا  الدورة  نصف  إ��  إضافة 

لم  نھالنتخابات السابقة ألوا��ا، فإ ملسألة ااملذ�ور قد انتبھ  النظام الداخ��  ف��ا األعضاء با�جلس. و�ذا �انالتحق 

و�� حاالت سبق للمغرب أن عاشها �� ظل  ات عن أوا��ا ألي سبب من األسباب،  مسألة تأخر االنتخاب  �� املقابل  ي��

انتخاب مجلس مما    ،دسات�� سابقة �عذر  يمكن وقوعها �سبب  ال�ي  الفراغ  بحالة  نظر�ة مرتبطة  يطرح إش�االت 

ا�خامسة،   السنة  من  أكتو�ر  دورة  افتتاح  قبيل  ا�جديد  و النواب  االخاصة  تار�خ  تحديد  ب  ق��اعأن  مرسوم يتم 

تصدره السلطة التنظيمية، و�� نفس الوضعية ال�ي يخلفها حل مجلس النواب أو حل مجل��ي ال��ملان، حيث لم 

 يحدد الدستور ا�جهات ال�ي تختص بممارسة السلطة التشريعية خالل هذه الف��ة.

 
 .1996والثالثون من دستور الفصل السابع 4
 .2011من دستور  62الفصل 5
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ال�ي    6ل قوان�ن اإلذنال�ي يث��ها زمن االنتقال من مجلس إ�� مجلس أخر، ما يرتبط بمآ  اإلضافية  من اإلش�االتو 

أصدرها قد  ال��ملان  حل    ،ي�ون  عند  مفعولها  ��اية  ع��  الدستور  ينص  مجلسيھ،  وال�ي  أحد  أو  لم  ال��ملان  حيث 

الدستور  لسؤال    يقدم  ينت�ي  جوابا  فهل  الذي أصدرها،  للمجلس  االنتدابية  الوالية  ��اية  عند  القوان�ن  مآل هذه 

حالة   ع��  قياسا  التفو�ض    ا�جلسمفعولها  لفكرة  العامة  القواعد  مع  وا��جاما  ال التشري��  ال��ملا�ي،  حيث 

الواو) (بكسر  املفوضة  السلطة  شرعية  مدة  التفو�ض  مدى  يتجاوز  أن  أن  �ستقيم  أم  القائم؟  ال��ملا�ي   ا�جلس 

�حق محتكما  صالحيات تفو�ض    يظل  من  لجزء  الھ  ل�ح�ومة  يمكن  وهل  يليھ؟  الذي  التشري��  نص��ا لمجلس  �ي 

 مجلس �شري�� جديد أن �ستفيد من أذونات ممنوحة �ح�ومة سابقة؟  

االنتقا��  إن   التشريعية    أخرى   إش�االت  يطرحالزمن  النيا�ي، فهل �ستمر األعمال  أعمال ا�جلس  متعلقة بجدول 

جدول �مكتب ا�جلس    ضعو قاعدة    أنأم    ؟ا�جلس الالحقظل    �� السابق  ا�جلس    واليةنطلقت ��  والرقابية ال�ي ا

األمر بدراسة   �علقأسواء    دون أن يتمكن من إ��ا��ا،  وضع حد ل�ل األعمال ال�ي شرع ف��ا  قت��يت  أعمال ا�جلس

�ا  ي��ك لألعضاء ا�جدد إم�انية تبن�  دون أن  ،ال�ي تؤول إ�� العدم بالنظر إ�� ��اية والية أ�حا��امق��حات القوان�ن  

انت�ى ا�جلس السابق  من   ��ااستمرار دراس، و�م�انية  و��جيلها بأسما��م بمشاريع القوان�ن �علق األمر    أو  .حيث 

بمسطرة مناقش��ا    يتعلق  ما    غ �� افر علما أن االحتفاظ ��ا يواجھ بال�ا،  �  تفاظ االح  ال�ي يمكن ل�ح�ومة �ح��ا أو

اختيار   مناقش��اب�ن  منذ  إعادة    واختيار  ،استئناف  ��ا  ا�خاصة  التشريعية  كما    البدايةاملسطرة  ودراسة  تقديما 

التش  املؤسسة  داخل  بذلك  العرف  قوان�ن.جرى  مشاريع  عدة  بخصوص  ترافقنفس    ريعية  ألعمال ا  التساؤالت 

 نا��ئ عن تنصيب ال��ملان ل�ح�ومة. عاقد � قابية ال�ي �عد �� جوهرها نتيجةالر 

 الدستور حيث ينص  سيم قوان�ن،  مرتبطة بالتشريع بمرا  اتإش�الي  عن الف��ات االنتقاليةنشأ  �� نفس السياق، ت

ا�حاجة إ�� وضعية  در �� الف��ات الفاصلة ب�ن دورت�ن عاديت�ن، لكنھ لم يجب عن  مراسيم القوان�ن تص   �ون   ع�� 

مراسي ب�ن  إصدار  الفاصلة  الف��ة   �� قوان�ن  القائمآم  النواب  �جلس  عادية  دورة  �جلس   ،خر  عادية  دورة  وأول 

 
 .1383. صفحة دار النشر المعاصرة. الرباط ). معجم الدستور المغربي.2021أتركین محمد. (6
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املنتخب إذا  حديثا  النواب  خاصة  مستمرا  ظل،  املستشار�ن  عملھ  مجلس  أن  ،  ��  والي�ي  ب ��امن الذلك  ��اية  �ن 

ي ال  سنة  حدثا�جلس�ن  ثالث�ن  �ل  رأس  ع��  إال  عرف    .حسابيا  بذلك،   الدستوري ارتباطا  ا�جلس  لسنة   7قرار 

الف��ة الفاصلة ب�ن دورت�ن نيابيت�ن عاديت�ن �� مفهوم الدستور با�حالة ال�ي ي�ون ف��ا مجلس النواب قائما   ،1994

استثنائ ذلك  إ��  يدع  لم  ما  عامة  جلسات  �عقد  أن  الدستور دون   �� املقررة  بالشروط  حال .  يا  �ل  ع��  و�ستمر 

تفقد ا�ح�ومة إم�انية   ،بناء ع�� هذا التفس��.  ر حيات ال�ي أسندها إل��ا الدستو مختلف أجهزتھ �� ممارسة الصال 

م  �� الدخول  إ��  يؤدي  ما  وهو  بقوان�ن،  مراسيم  إلصدار  املعنية  ال��ملانية  ال�جان  مع  االتفاق  إ��  ال  ال�جوء  رحلة 

 القانون إال بال�جوء إ�� دورة استثنائية. املواد املصنفة �� ح��يمكن التشريع ف��ا �� 

فالدستور ة باملراحل االنتقالية كذلك إش�االت مرتبطة بتنصيب أجهزة ال��ملان ا�جديد،  تكشف النوازل املرتبط و 

  8حددة لتشكيل أجهزة ال��ملان، حيث استعمل املشرع الدستوري عبارة مس��ل الف��ة النيابيةا�جال  لم يدقق �� اآل 

دقيقة،   غ��  عبارة  بالنظر  و��  لشهور  تطول  لالنتخابات قد  السياسية  العاشرة    . للنتائج  التشريعية  الوالية  ففي 

 ، ، �عذر انتخاب أجهزة مجلس النواب 2016أكتو�ر    14ل�ي افتتح امللك سن��ا التشريعية األو�� بتار�خ  �� او   ،مثال

، وهو ما لم يحدث إال رئيسالا�جلس ع�� انتخاب  فتجمد عمل ال��ملان لعدة أشهر �� انتظار التوافق ب�ن م�ونات  

الف��ة  .2017يناير    16  ��  هذه  وأجهزتھ،  وطيلة  وظائفھ  مستوى  ع��  فراغا  النواب  مجلس  مستوى و   ،عاش  ع�� 

متعلق بتو�� ال�اتب العام مقت��ى    2017تضم�ن نظامھ الداخ�� لسنة  دفع ا�جلس إ��    . األمر الذيتدب�� م��انيتھ

األ  تدب��  ا�جار�ةللمجلس  واإلدار�ة  املالية  ما    ،مور  م��ا  وأجور    يتعلقخاصة  والنواب  النائبات  �عو�ضات  بصرف 

والنفقات الضرور�ة لتأم�ن الس�� العادي ملرافق ا�جلس خالل املدة الفاصلة ب�ن الف��ت�ن   ،و�عو�ضات املوظف�ن

ا�جلس رئيس  انتخاب  ح�ن  و���  لم  .9التشريعيت�ن  ا�جلس  أن  مقصود  غ��  الف��ت�ن    هيو�ح  ب�ن  الفاصلة  باملدة 

 عند مراقب��ا لدستور�ة هذا النظام الداخ��. لم �عقب ع�� ذلك ا�حكمة الدستور�ة أن ، كما التشريعيت�ن
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 .2011من دستور المملكة المغربیة لسنة   63و 62ن  الفصلی8
 .2017من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  22المادة 9
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مة النظام الداخ�� �جلس النواب  يتعلق بمالءا  م  ال�ي تث��ها الف��ات اإلنتقالية موضوع هذا املقال،  ش�االتومن اإل 

  أثبتت   قد الداخ�� مستمرا ما دام الدستور مستمرا، ففإذا �ان القضاء الدستوري يميل إ�� اعتبار النظام  مثال،  

وهو اإلش�ال   حديثا، مما يتعذر معھ تطبيقها،  ا�جالس املنتخبةمع  تناسب  ت ال  قد  أن �عض املقتضيات    التجارب

القضاء   موافقة  انتظار  دون  ��ا  والعمل  الداخلية  األنظمة  ع��  �غي��ات  إدخال  إ��  لذلك  تبعا  يؤدي  الذي 

االنتخابات، السيا��ي الذي أفرزتھ    �ي يتس�ى للمجلس �شكيل أجهزتھ �� توافق مع الواقع  ، وذلكاالدستوري عل��

قبيل  نظامھ الداخ�� �ش�ل مخالف للمسطرة الدستور�ة التقليدية  �جوء مجلس املستشار�ن إ�� �غي��    ومثال ذلك

سنة   أجهزتھ  األ   التقليص�سبب    2015�شكيل  وهو  ا�جلس،  أعضاء  عدد  شهده  الذي  الذي  القضاء    ھتفهممر 

 .10الدستوري 
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 خاتمة:

ر املغر�ي بالطا�ع املغلق حيث تتحدد �� خمس سنوات، وهو ما  الدستو ة التشريعية �جلس النواب ��  لواليا  تتسم

،  ��جمة املباشرة أحياناالذي �ستو�� منھ الدستور املغر�ي إ�� درجة اإلقتباس وال  الدستور الفر���ي  يختلف عن 

يحتم  األمر الذي، 11تحديد مدة الوالية النيابية للمجالس ال��ملانية للقوان�ن التنظيمية �� هذا الدستور  حيث �عهد

 . ع�� املشرع وضع قواعد وا�حة لتدب�� املرحلة االنتقالية

، وهو األمر الذي انتبھ املالية واإلدار�ة  تصر�ف الشؤون  فقط ضمان استمرار�ة    ال يفرضھش  إن حسم هذا النقا 

  الوالية التشريعية العاشرة، و�نما يفرضھ   بداية  ترافقواحتباس    جمودف��ة  �عد    نوابالنظام الداخ�� �جلس ال   لھ

يكتنف   الذي  الدستوري  واإللتباس  باستمرا الغموض  يتعلق  ما  ل�ل  كممارس  ال��ملان  أعمال  جدول  لسلطة ر�ة 

ا�ح�امة   ملبادئ  إعماال  أن  التشريعية  ذلك  ال��ملا�ي،  العمل  ونجاعة  ��  ا�جيدة  ا�جلس�ن  ب�ن  التداول  استمرار�ة 

ا� انت�ى  حيث  من  ال�جان  أعمال  واستمرار�ة  التشريعية  السابقاملسطرة  ا�جودة  من  �عد  قد    ،جلس  مقومات 

 التشري�� باعتباره زمنا ثمينا وجب ترشيده. وا�ح�امة �� تدب�� الزمن 

 

 
11Constitution du 4 octobre 1958. JORF du 5 octobre 1958. Art 25. 


