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 ــــلــخــــــــــــــــص امل 

يهدف هرا البحث لدزاطت مىطىع آلُت حل زئِع    

الحيىمت للمجلع الىىاب في الدطخىز اإلاغسبي، بخحلُل 

ممازطخه هحم دطخىزي، وجحدًد صىزه ومبرزاث 

اللجىء إلُه، وهرا الظماهاث اإلالسزة إلاىع إطاءة 

ت  إطخخدامه، بئعخبازه مً بين ؤخؼس آلالُاث الدطخىٍز

ىاحهت الظلؼت التي مىحذ للظلؼت الخىفُرًت في م

عُت، وألُت مظادة إلاا جملىه هره ألاخيرة مً حم  الدؼَس
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اإلاظاءلت، وحجب الثلت عً الحيىمت، زم الىكىف على مدي كدزة اإلاؼسع الدطخىزي     اإلاغسبي على 

الخىفُم بين ما ًلخظُه طالح الحل مً فعالُت وما جخؼلبه طماهاث الخعظف في اللجىء إلُه، في إػاز 

عُت جحلُم الخىاشن   .اإلاؤطظاحي والىظُفي بين الظلؼخين الخىفُرًت والدؼَس

حل مجلع الىىاب، زئِع الحيىمت، الدطخىز اإلاغسبي، عدم الخعظف، جىاشن بين  الكلمات املفتاحية   

عُت  .الظلؼخين الخىفُرًت والدؼَس

THE PRIME MINISTER DISSOLVED THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVES AS A TOOL FOR BALANCE 

BETWEEN THE GOVERNMENT AND PARLIAMENT. 

Abstract 

This research aims to study the issue of the mechanism 
of the prime minister's dissolution of the House of 
Representatives in the Moroccan constitution, by 
analyzing its practice as a constitutional right, 
identifying its forms and justifications for resorting to it, 
as well as the guarantees established to prevent its abuse, as it is among the most dangerous 
constitutional mechanisms granted to the executive authority in the face of the legislative 
authority, as a counter mechanism Because the latter possesses the right to accountability, to 
withhold confidence from the government, and then to determine the extent to which the 
Moroccan constitutional legislator is able to reconcile the effectiveness required by the weapon 
of solution and the requirements for guarantees of abuse in resorting to it, within the 
framework of achieving an institutional and functional balance between the executive and 
legislative authorities. 

Keywords: dissolution of the House of Representatives, the head of government, the 
Moroccan constitution, non-arbitrariness, balance between the executive and legislative 
powers.

 :مقدمة

قدر من ربقيق من وظائف الدستور يف الدولة 
وبُت سلطات  ،جهةبُت السلطة واحلرية من التوازف 

والقضائية(  ،التنفيذية ،)التشريعية العامة للدولة
ذا كانت احلرية إ، فبصورة تضمن تعايشها معا

ذلا  وربفظ وجود كل سلطةساس أتشكل 
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جيب حبكم طبيعة  ،بنفسها واستقالذلا، خصوصيتها
األشياء أف  تتأسس العالقات ادلمكنة بينها على 

ذباوزىا من قبل ال ديكن  حدود زلكومة ابلدستور
 .بينهما ربقيقا للتوازف ىذه السلطة أو تلك

تنتظم العالقة بُت السلطتُت  أووفقا ذلذا ادلبد
 أساسعلى يف النظاـ الربدلاين التشريعية والتنفيذية 

التعاوف والتوازف، فإذا كاف قوامو متكافئ توزيع 
أتدية يف التعاوف منطلقو مشاركة احلكومة الربدلاف 

أف السلطة فإف التوازف احلاصل التشريع،  اختصاص
أو ما إذا ما تركزت،  اتوقف السلطة وربد من طغياهن

فيو يتجلى ىم مظهر أ لعل ، وأطلقت إذا استبدت
بُت  ادلتبادؿ والتأثَت ىو أسلوب الرقابة ا التوازفىذ

فبحكم أف احلكومة ، التشريعية والتنفيدية السلطتُت
وادلنوط هبا تنفيذىا،  ىي صانعة السياسة العامة 

يستوثق هبا  ت الرقابة من أىم وظائف الربدلافكان
اترة كيفية أداء احلكومة دلهامها، ويتمكن من خالذلا 

ابدلقابل  ،عرب سحب ثقتو هبا من منعها إذا ضلت
حق للحكومة حل الربدلاف كوسيلة مضادة إذا رأت 

 أبنو يبالغ يف إحراجها ويعرقل سَت عملها.

من أشد حل السلطة التنفيذية للربدلاف ء جراويعد إ
وسائل التأثَت للسلطة التنفيذية يف مواجهة السلطة 

وىو  ،التشريعية وبو يتحقق التوازف بُت السلطتُت
يف سس اليت تبنتها دساتَت معظم الدوؿ األأحد 

 من ،لسلطتُت التشريعية والتنفيذيةبُت اتنظيم العالقة 
أحد ك 3122لسنة بينها الدستور ادلغريب 
تقيم إطارا  ،ضػمنها تاإلجراءات اجلديدة الػيت

ومعقلنا  مضبوطا حيفظ التوازف بُت ىاتُت ادلؤسستُت
يف الدساتَت أف حق احلل ، مع العلم لعملهما

من دائرة الصالحيات احلصرية مل خيرج السابقة 
ليصَت دبوجب الدستور  )حل رائسي(، للملك

ف أصبغة وزارية بعد ذو اجلديد جبانب احلل ادللكي 
لرئيس احلكومة )حل رللس يضا أ منح ىذا احلقمت 

من أجل ربقيق التوازف بُت  النواب ابلتحديد(
 .السلطتُت التشريعية والتنفيذية

وليس اذلدؼ من ذلك أف تقف كل من ىاتُت 
السلطتُت موقف اخلصومة يف مواجهة األخرى، بل 

ة، عد الدستوريالتأكيد على خضوعهما إىل القوا
لوظيفة اليت أسندىا إليهما لوعدـ ذباوز أيهما 
وحسن تطبيقها، وكذلك  نفادىاالدستور، دبا يضمن 

أو ترجح كفة إحدامها على   استقالذلاحىت ال تفقد 
 .1كفة األخرى

اليت تثَتىا مسألة حل  التساؤالتولعل من أىم 
يف;  ابدلغرب تتمثلمن طرؼ احلكومة  رللس النواب

آلية إلقامػة التػوازف بػُت السػلطتُت  اعتبارىاىل ديكن 
التشػريعية والتنفيذية على غرار ما يسود يف النظم 

تضع رللس  الربدلانية ادلقارنة، أـ أهنا وسيلة لكي
  ؟وخضوع انضباطالنواب زلل 

                                                           
ػعبان ؤحمد زمظان6 )الىحيز في ألاهظمت الظُاطُت واللاهىن  1

الدطخىزي(، داز النهظت العسبُت، الؼبعت ألاولى، اللاهسة  

ع دوفسحُه6 )اإلاؤطظاث 834، ص6 8004 ، ؤهظس ؤًظا6 مىَز

(، -ألاهظمت الظُاطُت الىبري   -الظُاطُت واللاهىن الدطخىزي

واليؼس  جسحمت حىزج طعد، اإلاؤطظت الجامعُت الدزاطت

ع، الؼبعت ألاولى، بيروث    284، ص6 2558والخىَش

Voir Aussi : Goerges  Burdeau: (Manuel Droit 

Constitutionnel), 21ème édition, L.G.D.J, Paris,1988, P: 

139  
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تعتمد ىذه الدراسة شكالية، جابة على ىذه اإلإلل
نصوص خالؿ ربليل من  على ادلنهج التحليلي

جراء حل رئيس احلكومة جمللس النواب يف ادلنظمة إل
الفقهية  واالذباىات ،3122الدستور ادلغريب لسنة 
تعزيزه ابدلنهج ادلقارف ما بُت يف ىذا ادلقاـ، مع 

 الدستور ادلغريب وبعض نظائره األجنبية والعربية.

القوة احلقيقية اليت بياف  يف مهية البحثتتلخص أ
جمللس النواب كإجراء غَت  حل رئيس احلكومةديثلها 

حلفظ التوازف  مسبوؽ ابلتجارب ابلدستورية ادلاضية
وتبياف مدى والتنفيذية، التػشريعية  بػُت السػلطتُت

األداء وعلى أتثَته على وجود اجمللس وأعضائو 
 .التشريعي للربدلاف

حل رئيس احلكومة  دستورية :األولاملبحث 
 .جمللس النواب

يقتضي ادلنطق أف ديارس رللس النواب 
ادلنوطة بو خالؿ ادلدة الطبيعية  االختصاصات

للفصل التشريعي، غَت أنو ودبنح الدستور لرئيس 
أف  فباستطاعتواحلكومة حق حل اجمللس ادلذكور 

، وبقدر ما انتهائهايقـو إبهناء عهدتو الدستورية قبل 
 سعى ادلؤسس الدستوري ادلغريب جراء تقريره إىل

إجياد إجراء حيقق للحكومة توازان مع الربدلاف، بقدر 
بربطو  استعمالوما حرص على عدـ التعسف يف 

األوؿ  :مها احًتامهماىامُت البد من  إبجرائيُت
اجلهات ادلعنية قبل  استشارةيتمثل يف جهات 

(، ؿاألو  رع)الف حق احلل استعماؿاللجوء إىل 
       .الثاين( رعالف( يتمثل يف تسبيب قرار احللوالثاين 

 ابستشارةرئيس احلكومة  التزام :األول رعالف
 .قرار احلل اختاذجهات معنية قبل 

رئيس أحاط ادلؤسس الدستوري ادلغريب سلطة 
ببعض الضماانت احلكومة حبل رللس النواب 

بضرورة اليت سبنع إساءة استعمالو، تتمثل  اإلجرائية
بعض الشخصيات مسبقا حىت يستطيع  استشارة

السلطة  ابعتباره يف ادللكتقرير حل اجمللس،  تتمثل 
األمسى يف الدولة، واحلكم بُت السلط، ورئيس رللس 

اجلهة اليت يقع عليها احلل، ورئيس  ابعتبارهالنواب 
 .2احملكمة الدستورية

شرطا واجبا ومفروضا على  االستشارةتبقى ىذه 
أي حبيث ، تقرير بدوهنارئيس احلكومة وال ديكنو ال

شرط  ستيفاءامبادرة أييت عليها حبل اجمللس دوف 
، فهي ذات تعترب غَت دستورية والغية ستشارةاال

أمهية كبَتة كوهنا ذبنب رئيس احلكومة سلاطر التسرع 
الذي قد يتسبب فيو رللس النواب  نفعاؿواال

مشاريع القوانُت  ، أوتنفيذ الربانمج احلكومي بعرقلتو
اليت تتقدـ هبا احلكومة من جهة، لذلك يبقى وجود 
مثل ىذا اإلجراء منطقي ويتماشى مع احلكمة يف 
تقرير حق احلل، ويساعد يف الوصوؿ إىل احلل 

التدخل والفصل يف النزاع القائم بُت ادلمكن عرب 
، فإذا أشارت اجلهات ادلعنية احلكومة ورللس النواب

إىل عدـ احلاجة لقرار احلل يف ظل  ابالستشارة
غياب سبب منطقي يستدعي ذلك، كاف ذلك 
دافعا كافيا لرئيس احلكومة ابلعدوؿ عن قراره، أما 

                                                           
 .2011مً دطخىز  104ولى مً الفصل الفلسة ألا  2

 



 حل رئيس امحكومة ممجنس امنواب كأداة منتوازن بين امحكومة وامبرممان في امنظام امدستوري اممغربي

8272- 2518 ردمد :  معهد امدراسات االجتماعية و االعالمية  

2
1

3
 

إذا وافقت على قرار احلل فإف ذلك  يعترب أتشَتا 
رمسيا على قرار رئيس احلكومة، ويف ىذه احلالة  

حلل على شكل مرسـو يتخذ يف رللس يصدر قرار ا
  .وزاري

هبذا اخلصوص قد يكوف رأي ادللك يف ىذه احلالة 
ىو الفاصل واحلاسم يف قرار احلل من عدمو دوف أي 

ابقي الشخصيات األخرى، حبكم أف  ءلآلرا اعتبار
القرار يتخذ ابجمللس الوزاري الذي يرأسو ادللك، ما 
يعٍت سلطة أف رئيس احلكومة هبذا اخلصوص قد 

    .تكوف رلرد سلطة صورية تغطي سلطة ادللك الفعلية

وابلتايل ال ديكن فهم احلل ىنا كآلية منفصلة بل ىي 
نتمي إليها، تتم يف إطار اجملموعة الدستورية اليت ت

فجميع ادلبادئ والتجارب تفرض أف يوجد ىناؾ 
حكم ىو رئيس الدولة فوؽ التيارات السياسية 

الدولة ومؤسساهتا، يف ظل  استمراريةيستطيع ضماف 
، وبذلك فهي شأف تقديري وربكيمي 3التوافقات

هناء أي النزاع  بُت ادلؤسسات والعودة إل للملك
أتثَت ما يعكس ىنا مدى . ابلنظاـ  لسَته العادي

خرى، فهو يعلو على األ ادللك على عمل ادلؤسسات
 واالختالفاتالسلطات وعلى مجيع التناقضات 

تقنيات  ىي وىذه يف احلقيقة .السياسية الداخلية
 أحياان ادلخففمنبثقة عن دوره السلطوي ادلركزي 

 .4أحياان، وادلكثف أحياان أخرى
                                                           
3 Pierre Albertini: (le droit de dissolution et les systèmes 

politique français),Presse universitaire de France, 

Publication de l’université de Rouen, 1978, pp 14-15. 
هظمت اإلاغازبُت على طىء ألا آلُت حل البرإلاان في 6 )حلُمت بسون 4

ت(،  ،مجلت العلىم اللاهىهُت والظُاطُت ؤلاصالحاث الدطخىٍز

 138 6ص ،2016 الجصائس ،هخىبسؤ 14عدد 

تربير قرار حل جملس  :الثاين رعالف
 .النواب وأىدافو

مل جيعل ادلشرع الدستوري ادلغريب من قرار حل رللس 
إىل  اذبوىواء رئيس احلكومة، بل النواب خاضعا أل

إلزامو بتبياف األسباب والدوافع اليت أدت بو إىل احلل 
أماـ اجمللس وأىدافو يف صلب التصريح الذي يقدمو 

ما ، وذلك على غرار 5ربقيقا لعدـ إساءة حق احلل
سائد يف األعراؼ الدستورية الربيطانية اليت  وى

توجب على رئيس الوزراء تسبيب قرار حل رللس 
 -الذي يكوف بصورة طلب مقدـ من ادللك -العمـو

 .6من خالؿ ذكر أسباب احلل 

على فكرة التسبيب، مل   اعتمادهلكن ابلرغم من 
حيدد الدستور ادلغريب أسبااب بعينها تدعو إىل احلل، 

 استشارةاتركا ذلك لتقدير رئيس احلكومة نفسو بعد 
اجلهات ادلعنية يف مقدمتها ادللك، وىذا حبد ذاتو 
يشكل ثغرة دستورية حباجة إىل ادلعاجلة كوف أف ذكر 

 اذازبالسبب يشكل ضمانة فعالة لعدـ التعسف يف 
قرار احلل، ألف من شأف ذلك أف حيرره من أي قيد 
ويهدد وجود اجمللس، كأف يفرد أسبااب صورية خيفي 

أ إىل ويلجهبا األسباب احلقيقية ادلؤدية للحل، 
سالح احلل  للتخلص من ضغوطو، خاصة إذا  

 .ىش ائتاليفكانت احلكومة تقـو على أساس 

                                                           
 8022مً دطخىز  201الفلسة الثاهُت مً الفصل  5
دمحم حظً بازام6 )حل البرإلاان ومبرزاجه في  - حظً عمس ػىزغ 6

-دزاطت جحلُلُت ملازهت 8001-و  2581الدطاجير العساكُت ألعىام 

، 21، العدد 8(، مجلت البحىر اللاهىهُت والظُاطُت، مجلد 

 250الجصائس، ص6 
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على ىذا األساس يعد النص على أسباب معينة 
لحل أمرا الزما وضروراي، أبف يكوف على رئيس ل

احلكومة حباجة إىل وضع أسباب معقولة للحل ال 
 لالجتهادشك يف قوهتا وال تدع  معو رلاال 

وىو ما صلده لدى ادلشرع الدستوري  والتفسَت،
نو ال ديكن اإلسباين الذي نص بشكل صريح أب

يف   إالف يقًتح حل رللس النواب أرئيس احلكومة ل
ربريك اجمللس إلجراءات حجب الثقة عن  حاؿ

 .  7احلكومة

من يف ضماف إصدار قرار ولعل احلكمة من ذلك تك
على رؤية وأتف، ووزف الظروؼ قبل  احلل بناء

إصداره ليكوف قرار احلل سليما ومناسبا، مع العلم 
أف ادللك ىو من ديلك سلطة  قبوؿ أو رفض 
مربرات رئيس احلكومة على ضوء ما يقدره من 

، وىنا تظهر السلطة التقديرية للملك غَت اعتبارات
مقيدة حسب الدستور ادلغريب أبي شرط جوىري; 

 فاختصاصآلجاؿ أو اإلجراءات، ال من حيث ا
ا مفعلي وليس شرفيا ك اختصاصادللك يف احلل ىو 

 .8تقليدي اليناالربدل ـيف النظا

                                                           
واإلاعدٌ 1978 لظىت  ؤلاطباويمً الدطخىز   115هصذ اإلاادة  7

لسئِع الحيىمت جحذ مظؤولُخه  ))ًمى6ًعلى ما ًلي 2011طىت 

الياملت ؤن ًلترح حل مجلع الىىاب ؤو مجلع الؼُىخ ؤو 

صدز  البرإلاان بعد إحساء مجلع الىشزاء إلاؼاوزاث مظبلت. ٍو

حدد اإلاسطىم الري ًلض ي بحل   لهرا الغسض، ٍو
ً
اإلالً مسطىما

خا لإلهخخاباث.  ؤحد املجلظين ؤو البرإلاان جاٍز

لبرإلاان ؤو ؤحد املجلظين إذا واهذ ال ًمىً جلدًم إكتراح بحل ا

 إحساءاث حجب الثلت عً الحيىمت كُد الخىفُر((.
هظمت اإلاغازبُت على طىء ألا آلُت حل البرإلاان في 6 )حلُمت بسون 8

ت(،   6134ص ،اإلاسحع الظابمؤلاصالحاث الدطخىٍز

رئيس احلكومة رئيس اجمللس  الستشارةأما ابلنسبة 
ورئيس احملكمة الدستورية فهي ال تعدو رلرد سوى 

شكلية، وغَت مؤثرة على قرار احلل مهما  استشارة
لدستوري إضفاء الصبغة القانونية على حاوؿ ادلشرع ا

ال  واجتماعيةمعطيات سياسية م وفق ك، ألنو يتذل
 .يتحكم فيها الدستور

سكوت ادلشرع الدستوري ال يعٍت  ،من جهة اثنية
سباب اليت ديكن لرئيس احلكومة أف يستند األعن 

إمكانية حل  عليها يف قرار حلو جمللس النواب،
أف ذلك رللس النواب من دوف تسبيب قرار احلل، 

 األسباب  موجودة حىت ومل يفصح عنها الدستور،
نو يف ظل غياب تطبيقات دستورية وديكن القوؿ أب

سابقة حلل رللس النواب من قبل رئيس احلكومة 
ادلربرات اليت تقف وراء احلل لن  فأ ابلنظاـ ادلغريب

إىل مربرات ذات طابع زبرج عن ما ديكن تصنيفو 
 . سياسي، وأخرى ذات طابع تقٍت أو فٍت )شكلي(

رجح ىي لمربرات السياسة فغايتها على األابلنسبة ل
ربقيق أىداؼ سياسية ترنو إليها األحزاب يف 

برز أ معرض صراعها مع القوى السياسية األخرى، و
بُت رللس النواب ىو حالة اخلالؼ  صورة لذلك

ة العامة للدولة، مع العلم أف واحلكومة حوؿ السياس
ذلك ال حيصل إال بعد تغَت موقف األغلبية الداعمة 
ذلا يف اجمللس، ففي ىذه احلالة ترى احلكومة أهنا 
على صػواب يف وقت يتمادى فيو الربدلاف يف 

صالحياتو أو يقـو بعرقلة عمل احلكومة،  استخداـ
ىل ابلتفكَت ضلو إقالتها، حينئذ تعمد األخَتة إ واذبو

، كحل ينهي حبلو هناء وجود اجمللسإب األمر استباؽ
إىل الشعب  واالحتكاـاخلالؼ بُت السلطتُت، 



 حل رئيس امحكومة ممجنس امنواب كأداة منتوازن بين امحكومة وامبرممان في امنظام امدستوري اممغربي

8272- 2518 ردمد :  معهد امدراسات االجتماعية و االعالمية  

2
1

5
 

تشريعية  انتخاابتحلسم النزاع  بينهما إبجراء 
  . جديدة

ويعد اخلالؼ بُت احلكومة والربدلاف من أىم 
األسباب وأكثرىا تطبيقا لدى األنظمة الربدلانية على 
بقية اخلالفات األخرى وادلتصور حدوثها بُت 

احلل  استخداـالسلطات الدستورية، واليت تقػود إلػى 
يسمح  بنقل اخلالؼ أماـ شلا لفض ىذا النزاع  

  .  9اذليئة الناخبة

أف إىل أف كل خالؼ يقع هبذا الش رةاإلشا وجبت
بُت رللس النواب واحلكومة ال يعٍت ابلضرورة جلوء 
احلكومة إىل حل اجمللس، حبكم أف اخلالؼ ىو أمر 

العامة وتتكشف احلقيقة  االذباىاتحىت تتضح زلبذ 
من خالؿ ادلناقشة وإبراز وجهات النظر ادلختلفة،  

رلربة كما أف احلكومة يف حالة اخلالؼ ىذه تكوف 
لرأي اجمللس، أو تقدمي  االستجابةإما على 

  .  10استقالتها

تنعدـ معو  لذلك ال بد من قياـ نزاع جدي بينهما
 استمالةاحلكومة عن إمكانية التعاوف وتعجز دبوجبو 

النواب وإقناعهم بوجهة نظرىا، ولعل من الصور اليت 
يظهر فيها اخلالؼ جداي بُت احلكومة ورللس 

احلكومة بطلب الثقة أماـ  النواب إذا ما تقدمت
                                                           

م الحدًيي6 )الخإزير اإلاخبادٌ بين الحيىمت والبرإلاان في  9 عبد الىٍس

ؤػسوحت لىُل  (،–دزاطت كاهىهُت  –الدطخىزي اإلاغسبي الىظام 

الدهخىزاه في الحلىق، ولُت العلىم اللاهىهُت وؤلاكخصادًت 

 ،8003 -8008ؤهداٌ، الظىت الجامعُت  وؤلاحخماعُت، السباغ،

 332 -6330ص ص
ت لحل البرإلاانعلي طعد عمسان 10 دزاطت  -6 )الحدود الدطخىٍز

ع (،-ملازهت ألاولى، عمان  ، الؼبعتداز السطىان لليؼس والخىَش

  674ص ألازدن، ،2016

اجمللس أثناء تصويتو على مشروع قانوف ترمي 
 . 11إستصداره منو

وقد أخذت هبذا احلل معظم األنظمة الربدلانية ويف 
 سباينادلتحدة وكذلك الدستور اإلمقدمتها ادلملكة 

، ودستور الياابف 2011وادلعدؿ سنة 2:89لعاـ 
وادلعدؿ  :2:5، ودستور اذلند لعاـ 2:57لعاـ 

وحبسب اإلحصائيات الرمسية اليت  ،3123يف عاـ
يشَت إليها الفقهاء اإلصلليز يف كتاابهتم، جلأت 
السلطة التنفيذية يف ادلملكة ادلتحدة خالؿ التاريخ 

إىل غاية أواخر 1868 الدستوري ادلمتد من سنة 
 .  12مرة 35 الربدلافإىل حل   2005سنة  

كذلك ال تتوقف ادلربرات السياسية حلل رئيس 
احلكومة رللس النواب عند حالة اخلالؼ بُت 
احلكومة واجمللس حوؿ السياسة العامة للدولة، فقد 
حيدث احلل حىت يف غياب أي نزاع أو خالؼ،  
كالرغبة يف تعزير األغلبية الداعمة للحكومة داخل 
 اجمللس، ال سيما يف حاؿ وجود حكومة إئتالفية

تتمتع دبساندة أغلبية ىشة متعددة األطياؼ تكوف 
بتغَت مواقف الدعم  لالنشقاؽمعرضة يف أي وقت 

األغلبية ادلناىضة للحكومة ىي  وادلساندة، فتصَت
ادلهيمنة على اجمللس وتقف يف طريق تنفيذ الربانمج 
احلكومي، وقد هتدد بسحب الثقة من احلكومة، 
لذلك يكوف رئيس احلكومة مضطرا للجوء إىل خيار 

دفاعا عن حقوؽ  استباقيحل اجمللس بشكل 

                                                           
 31-31ص ص6 هفع اإلاسحع،  11
دمحم حظً بازام6 )حل البرإلاان ومبرزاجه في  -حظً عمس ػىزغ  12

-دزاطت جحلُلُت ملازهت2005- و  1925الدطاجير العساكُت ألعىام 

  6177ص ،اإلاسحع الظابم (،
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اجمللس النيايب حبثا عن  اعتداءاتحكومتو أماـ 
للحكومة، ويعد  االستقرارية قوية تضمن أغلبية بردلان

شائعا  لدى األنظمة اليت يكوف فيها   مرىذا األ
الربدلاف مشكال من خريطة سياسية  متنوعة، أو حىت 

 . 13األنظمة  ذات الثنائية احلزبية كربيطانيا

ويشَت البعض من الفقو إىل أف خيار احلل ربت 
موعة ذريعة تدعيم األغلبية جيب أف يؤسس على رل

ادلناسب حلل من العوامل أبرزىا ربديد الوقت 
تتصل ال فهي  ابلتايل مربرات  تكتيكية  الربدلاف،

بنوعية عالقة احلكومة ابألكثرية القائمة يف اجمللس، 
ابلناخبُت  لالتصاؿبل ألهنا ذبد ادلناسبة ساضلة 

، بغية الفوز على ادلعارضة، ولعل االنتخاابتوإجراء 
التطبيق الواضح ذلذا السبب ىو صور حل بردلاف 
اإلسرائيلي، حبكم أف األغلبية الربدلانية دائما ما تعلن 
من منطلق الضعف، وقد مت حل الكنيست 
اإلسرائيلي أكثر من مرة ذلذا السبب، حيث يشكل 

حزاب العمل والليكود على أتييد األحزاب  اعتماد
َتة يف تناوهبما على السلطة سببا حلل الربدلاف، الصغ

بسبب  تغيَت األخَتة  دلسلكها السياسي إىل أف 
طفيف وصل  تفقد احلكومة سندىا يف البقاء بفارؽ

  .14يف بعض األحياف إىل صوت واحد

                                                           
13 Pierre lalumière et André Demichelle : (Les régimes 

parlementaire européens), Presses universitaires de  de 

France Paris, 1966, p: 22 
دمحم حظً بازام6 )حل البرإلاان ومبرزاجه في  -حظً عمس ػىزغ  14

-دزاطت جحلُلُت ملازهت 8001-و  2581الدطاجير العساكُت ألعىام 

 242-240اإلاسحع الظابم، ص ص6  (،

 

 قد تقود الظرفية السياسية رئيس احلكومة  كذلك
إىل حل رللس النواب يف حاؿ تعذره نيل اللجوء 

مساندة  أغلبية نيابية ينبثق عنها تشكيل حكومتو، 
وخاصة يف حاؿ ما تكرر نفس األمر مع ادلعُت 

لرائسة احلكومة، حينذاؾ حق لو  ثأو الثالالثاين 
 .حل اجمللس

إىل جانب ادلربرات السياسية، ىناؾ مربرات ال تقل 
قد يسجل أحياان فعنها أمهية وىي ادلربرات الفنية، 

هناية عهدتو  اقًتابلدى رللس النواب بسبب 
التشريعية للربدلاف بعض التقاعس عن أداء مهامو 

يتجو إىل  على النقيض من ذلك قد النيابية، أو
ويسعى إىل التطرؼ يف  زلاولة التفرد ابلسلطة

التشريع، عن طريق العبث ابلقوانُت وإصدار 
 حاؿ البدء تشريعات يف غَت صاحل األمة، أو يف

داخل الربدلاف وزلاولة مجع أكرب  انتخابيةحبمالت 
عدد من الناخبُت، ومن ىنا يستطيع رئيس احلكومة 

 .حل اجمللس ربقيقا لشيء من محاية ادلصلحة العامة

فمنذ عاـ تبقى ىذه ادلربرات  شائعة يف بريطانيا 
عمـو إال وطالتو سلطة  ال يوجد رللس 2943

 انتدابومدة  انتهاءقبل  احلل من قبل احلكومة
الطبيعية، على غرار ما حدث عقب هناية احلربُت 

 ، وما2:56، والثانية 1918العادليتُت األوىل 
 2:61.15و :2:6 و1964حدث سنوات 

تبقى األسباب الوارد ذكرىا سلفا على سبيل ادلثاؿ 
ال احلصر حبكم أف الدستور مل يصرح ابألسباب 

الدساتَت ادلتضمنة ذلذه ل حىت بادلؤدية للحل، 
                                                           

 188-187 6ص ،اإلاسحع هفع 15
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ما َتة، خألسباب قد يقع فيها احلل لغَت ىذه األا
 احلل قد يكوف ألسباب أخرى  وىو ما  يعٍت أف
على مستوى    عدة إشكاالتف يطرح أديكن  

ادلفروض بُت السلطتُت التشريعية لتوازف الدستوري ا
آاثر على كال  خيلفو ذلك من وماوالتنفيذية، 

  .السلطتُت

جملس النواب  آثر حل :الثاين بحثامل
 .على السلطتني التشريعية والتنفيذية

إذا كاف حل رللس النواب إجراء دستوري يًتتب 
لتػي اعليو إهناء والية اجمللس قبل إكماؿ مدة واليتو 

حيددىا الدستور، فإف لقرار احلل آاثر معينة سواء 
(، أو علػى احلكومة ؿاألو  )الفرععلى اجمللس ادلعٍت 

  .(ثاينال )الفرع

على جملس  آثر احلل :األول رعالف
 .النواب

إذا كاف األثر الطبيعي الذي يًتتب على قرار حل 
رللس النواب من قبل رئيس احلكومة ابدلغرب ىػو 

اليت خوذلا إايه  اختصاصاتوتوقػفو عػن مباشػرة 
الدستور، فإف البحث يف الوضعية السياسية 
والقانونية اليت تلي قرار احلل تطرح عدة إشكاالت، 
تتعلق أساسا حوؿ األثر احلتمي لذلك، فهل يتوقف 
اجمللس فعال عن أداء مهامو التشريعية والرقابية دبجرد 

رللس  انتخابحلو؟ أـ أنو يواصل مهامو إىل غاية 
ىناؾ سلطة أخرى تنتقل إليها مهمة جديد؟ وىل 

 التشريع ومراقبة عمل احلكومة؟

نصوص الدستور ادلغريب  استقراءيبدو من خالؿ 
وحىت القانوف الداخلي جمللس النواب أنو ال وجود 

أو  الجتماعاتوألي نص يصرح بعقد اجمللس ادلنحل 
شلارسة أي نشاط تشريعي أو رقايب، حيث ذبسد 

يم اذليئة الناخبة إبعادة الفكرة اليت تقضي بتحك
رللس نواب جديد، وهناية الصالحيات  انتخاب

القانونية والدستورية للمجلس ادلنحل دبجرد صدور 
مرسـو احلل ويصَت يف حكم العدـ، وىو ما يتماشى 
مع نظرية ادلوت ادلدين كأثر للحل، وتقضي ىذه 
النظرية أبف اإلنساف قد يفقد عنصرا من مقومات 

نية فتنتهي بغَت ادلوت الطبيعي وتزوؿ شخصيتو القانو 
فيما يعرؼ ابدلوت ادلدين أو احلكمي قبل وفاة 

فتم نقلها من نطاؽ القانوف اخلاص إىل  اإلنساف،
إليها الفقو  استندحقل القانوف العاـ حيث 

الدستوري التقليدي يف تفسَت حل الربدلاف، معتربا أف 
عهد  ادلدين الذي يعود أصلو إىلاحلل شبيو ابدلوت 

ادللكيات ادلطلقة واليت كاف فيها للملك الكلمة 
حيث كاف تكوين العليا يف إدارة شؤوف الدولة، 

وحلو من حقوؽ ادللوؾ  وانعقادهالربدلاف 
  .  16وامتيازاهتم

بناء على ذلك تتعطل احلياة النيابية خالؿ فًتة احلل 
 انتخابمؤقتا، دبجرد صدور مرسـو احلل لغاية 

يد، ويف حينو تصبح مجيع رللس نيايب جد
واألسئلة اليت  واالقًتاحاتمشروعات القوانُت 

                                                           
 -ؤمُىت إلايز6 )حل البرإلاان في دطاجير دٌو اإلاغسب العسبي6 الجصائس 16

خاهُا -اإلاغسب (، مرهسة لىُل ػهادة -دزاطت ملازهت -جىوع -مىٍز

ولُت  -ضبىمسدا –اإلااطتر في اللاهىن العام، حامعت  ؤدمحم بىكسة 

 51، ص6 8021-8021الظىت الجامعُت  -بىدواو –الحلىق 



 عثمان امحيمر

8272- 2518 ردمد :  معهد امدراسات االجتماعية و االعالمية  

2
1

8
 

قدمت إىل اجمللس اجلديد إجراءات جديدة، إما من 
  .  17جانب احلكومة، أو من جانب أعضاءه

وجدت ىذه نظرية صدى ذلا من التطبيق  يف بعض 
األنظمة الدستورية من أبرزىا النظاـ اإلنكليزي  

الدستوري من ادللكية ادلطلقة إىل  االنتقاؿخالؿ فًتة 
ادللكية الدستورية واليت سبت خالؿ القػرف السابع 

كافة ادلشروعات واألسئلة   اعتربتعشر، حيث 
كأف مل تكن، كما وجدت ذلا حيزا   واالستجواابت

من التطبيق يف كل من النظاـ الدسػتوري الفرنػسي 
ية ال ، وعدد من األنظمة العرب1958خػالؿ دستور 

   .  18سيما ادلغاربية منها

ونظرا لتأثَت ىذه النظرية على ادلركز الدستوري 
للسلطة التشريعية وما ينتج منها مػن فػراغ دستوري 
يؤثر على التوازف بُت السلطات، اثر اجلدؿ بُت 
الفقو الدستوري حوؿ زواؿ اجمللس دبجرد احلل، أو 

 انتخاب الدستورية إىل غاية اختصاصاتوأنو يواصل 
  :اذباىُتالفقو إىل  فانقسماجمللس اجلديد. 

وديثلو البعض من الفقو الدستوري  :األول االجتاه
التقليدي يف أوراب حيث يذىب إىل القوؿ أف األثر 
ادلًتتب على حل اجمللس ادلعٍت يصبح كأنو مل يكن، 

دبقدوره منذ صدور قرار احلل أف  فال يكو وابلتايل 
                                                           

ت  17 خلُل عبد اإلاىعم خلُل مسعي6 )حل البرإلاان بين الىظٍس

ت العامت  للىخاب، اللاهسة طىت  ، 8023والخؼبُم(، الهُئت اإلاصٍس

، ؤهظس ؤًظا6 حلُمت بسون6 )آلُت حل البرإلاان في ألاهظمت 280ص6 

ت(، اإلاسحع الظابم، ص6  اإلاغازبُت على طىء ؤلاصالحاث الدطخىٍز

210 
ؤمُىت إلايز6 )حل البرإلاان في دطاجير دٌو اإلاغسب العسبي6 الجصائس،  18

خاهُا، جىوع (، اإلاسحع الظابم، ص6 -دزاطت ملازهت -اإلاغسب، مىٍز

52 

ادلوكولػة لػو  االختصاصاتيباشر أي نػوع مػن 
دستوراي، كما يصبح أعضائو أفرادا عاديُت وتزوؿ 
عنهم احلصانة الربدلانية اليت كانوا يتمتعوف هبا قبػل 

 .  19احلل

لكن مع تطور النظاـ الدستوري النظرية أضحت 
متعارضة مع النظم  االذباهىذه النظرية حبسب ىذا 

قراطي، األمر الدستورية القائمة على األسلوب الددي
الذي دفع  ابلفقو إىل التخفيػف من أثػارىا عرب 

 إدخاؿ رلموعة من التعديالت، ىي كالتايل;

; اجمللس املنحل يف حاالت خاصة انعقاد -
خالؿ  يرتبو حل اجمللس من فراغ تشريعي نظرا دلا قد

ادلدة اليت تلي صدور قرار احلل، دعا بعض الفقو إىل 
خالؿ حاالت  لالنعقادنحل سبكُت اجمللس النيايب ادل

الدستورية، ولعل  اختصاصاتوأجل شلارسة  معينة من
اذلدؼ من ذلك ىو تفادي التأثَت البليغ لنظرية 
ادلوت ادلدين للمجلس ادلنحل، بعدـ ترؾ الدولة يف 

احلياة السياسية  استمراريةحالة فراغ وضماف 
رللس جديد،  انتخابلغاية  واستقرارىاوالربدلانية 
لو عدد من األنظمػة بتبنيها ىذا  تاستجابوىو ما 

الذي قضى بو  اإلجراء أبرزىا النظاـ اإلنكليزي
القانوف ادلنظم للربدلاف اإلنكليزي الصادر عاـ 

على أنو; ))يف حالة موت ادللك الفجائي 1797
خالؿ الفًتة الفاصلة مابُت صدور قرار احلل 

عضاء اجمللس ادلنحل اجمللس اجلديد حيق أل واجتماع
دلدة ستة أشهر، ىذا إف مل  يقم  اجتماعاهتمعقد 

                                                           
ت(،  19 عالء عبد اإلاخعا6ٌ )حل البرإلاان في بعع ألاهظمت الدطخىٍز

 320، ص6 8001داز النهظت العسبُت، اللاهسة، 
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ىذه  انتهاءادللك اجلديد إبجراء احلل مرة أخرى قبل 
 . 20ادلدة((

ادلؤسس الدستوري  تبناهوىو ذات اإلجراء الذي 
بعقد  االستمراراإليطايل بتمكينو اجمللس ادلنحل يف 

  .  21واالستثنائيةجلساتو يف احلاالت القصوى 

نفس التوجو،  اختارتومن الدساتَت العربية اليت 
وادلعدؿ سنة  2:63الدستور األردين الصادر سنة 

الذي أاتح للمجلس ادلنحل بعقد  2011
يف حاالت معينة، حيث نصت الفقرة  اجتماعاتو

منو على أنو; ))إذا تعذر  39الثانية من ادلادة 
والية ادللك بسبب مرض عقلي   احلكم على من لو

يدعو رللس الوزراء بعد التثبت من ذلك أف  ىفعل
إذا كاف عندئذ رللس  و. ععلالجتمارللس األمة 

رللس  انتخابمدتو ومل يتم  انتهتالنواب منحال أو 
رللس النواب  االجتماعجديد، يدعى إىل 

  .السابق((

أما ابلنسبة للدستور ادلغريب فرغم أخذه بنظرية ادلوت 
ادلدين للمجلس ادلنحل، فإنو مل أيخذ يف ظل غياب 

للحد من أتثَت  االستثناءذبربة واقعية سابقة بقاعدة 
الشخصية  ابنقضاءىذه النظرية، حبيث قضى 

القانونية جمللس النواب  بعد حلو، وذلك ابلنص 

                                                           
 322-6320 ص هفع اإلاسحع، 20

مً الدطخىز ؤلاًؼالي لعام  33جىص الفلسة الثاهُت للمادة 21 

على ؤهه6 ))عىدما جيىن الحيىمت 8028واإلاعدٌ طىت  2513لظىت 

في حالت الظسوزة اللصىي وؤلالحاح بئعخماد ؤهظمت مؤكخت على 

له  مظؤولُتها، ًيبغي عليها جلدًس هرا الىظام للبرإلاان لخحٍى

لاهىن، وفي حاٌ عدم إوعلاده، ًجب إوعلاده على وحه الظسعت ل

 في خالٌ خمظت ؤًام...(( .

شارة إلمكانية رللس جديد دوف اإل انتخابعلى 
اجمللس ادلنحل قبل ذلك يف أي حاؿ من  انعقاد

  .األحواؿ

يف  ;عدم أتثر اجمللس الغري املنحل بقرار احلل -
حقيقة األمر مل يوضح الدستور ادلغريب ىذا الطرح 

بعدـ إمكانية حل اجمللس الثاين  اباللتزاـمكتفيا 
)رللس ادلستشارين( من الناحية اإلجرائية، فإذا كاف 

ميد عمل رللس النواب يًتتب عنو فقداف أعضائو ذب
كالذي كانوا يتمتعوف بو من قبل ربت قبة   امتيازأي 

الربدلاف بصفتهم شلثلُت لإلدارة الشعبية  دبجرد صدور 
قرار احلل، فإف أعضاء رللس ادلستشارين ال يسري 
عنهم ىذا ادلنع حبيث يظلوف يف وضعية قانونية ال 

ا يتمتعوف هبا قبل احلل، زبتلف عن تلك اليت كانو 
فيتقاضوف أجورىم ومرتباهتم وكذا  يستفيدوف من  

دبا  فيها  احلصانة  الربدلانية  االمتيازاتكل 
ادلوضوعية من  الناحية والتعويضات، إال أنو  من

التشريعي  االختصاصادلفًتض أف يتم ذبميد 
رللس نواب  انتخابللمجلس الغَت ادلنحل لغاية 

جديد، حبكم أف التشريع خيضع دلقتضيات دستورية 
يتعذر تطبيقها أثناء فًتات حل رللس النواب لتالـز 

أساس أف القوانُت تتداوؿ بُت  ي علىأدائهما التشريع
 .اجمللسُت

يبقى ىذا األمر شائع لدى معظم األنظمة  
الربيطاين الذي تسري بو قاعدة  الدستورية، كالنظاـ

سات رللس اللوردات عند  كل حالة حل أتجيل جل



 عثمان امحيمر

8272- 2518 ردمد :  معهد امدراسات االجتماعية و االعالمية  

2
2

0
 

أعضاء جدد للمجلس  انتخابجمللس العمـو لغاية 
 .     22ادلذكور

الذي نص األمر ابلنسبة للدستوري األردين كذلك 
على وقف النشاط التشريعي للمجلس الثاين الغَت 

اجمللس األوؿ، إذ نصت فًتة حل  امتدادعلى  ادلنحل
جيتمع رللس األعياف عند منو على أنو; )) 77ادلادة 

واحدة  االنعقادرللس النواب وتكوف أدوار  اجتماع
وإذا حل رللس النواب توقف جلسات  .للمجلسُت

     . رللس األعياف((

الرقابية للمجلس الغَت  االختصاصاتأما من انحية 
ادلنحل )رللس ادلستشارين(، كطرح األسئلة الكتابية 
و الشفهية، والتقصي، فربغم من عدـ توضيح ادلشرع 

يف  االستمرارالدستور ادلغريب لذلك، إال أنو يفًتض 
 .دوف أي عائق االختصاصاتمباشرة ىذه 

ترجم توجو الفكر الدستوري احلديث الثاين:  االجتاه
إىل العدوؿ عن نظرية ادلوت ادلدين وتكريس  ابلدعوة
احلياة النيابية للمجلس ادلنحل لغاية  استمرار
رللس جديد، وذلك لتعارضها مع األصوؿ  انتخاب

 الدديقراطية ومبادئها ادلعاصرة اليت هتدؼ إلبقاء
الدور الرقايب والتشريعي مستمرا ومتواصال حلماية 

و العديد ، وىو ما سعت ل23مبدأ الدديقراطية 

                                                           
ت 22 6ً )حم حل البرإلاان في الىظم الدطخىٍز  -حهاد شهير الحساٍش

(، مىخبت الىفاء اللاهىهُت، الؼبعت ألاولى، -دزاطت ملازهت

ت   812، ص80236ؤلاطىىدٍز
دزاطت  -ؤمُىت إلايز6 )حل البرإلاان في دطاجير دٌو اإلاغسب العسبي23

خاهُا، جىوع دزاطت ملازهت(،  ملازهت6 الجصائس، اإلاغسب، مىٍز

  53اإلاسحع الظابم، ص6

األنظمة الدستورية بتضمُت نصوصها ما يضمن 
رللس  انتخابيف مزاولة لنشاطاتو لغاية  استمراره

جديد، ومن ىذه الدساتَت اليت أخذت بنظاـ 
 انتخاباحلياة النيابية اجمللس ادلنحل حلُت  استمرار

وادلعدؿ سنة  1920صلد دستور النمسا لسنة 
اجمللس على بقاء  29الذي نصت مادتو  2013

     . 24اجمللس اجلديد اجتماعادلنحل يف وظيفتو حىت 

ىو ما سار على خالفو أيضا ادلشرع الدستوري  و
ادلغريب إبقراره بتوقف ادلهاـ الدستورية للمجلس 
ادلنحل بعد حلو من قبل السلطة التنفيذية، إذ دبجرد 

ابدلقابل  .حدوث ذلك يصبح وكأنو مل يكن من قبل
الفراغ التشريعي والرقايب اليت ديكن أف وتفاداي حلالة 

 انتخاابتربدث جراء احلل نص على إجراء 
تشريعية جديدة بعد احلل دبدة قصَتة أقصاىا 

 . 25الشهرين

ذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ من الدساتَت من حرص 
على مواصلة اللجاف الربدلانية الدائمة لوظائفها حىت 

حدة اآلاثر بعد صدور قرار احلل، للتخفيف من 
 استمرارالسياسية للحل، واليت يعهد ذلا ضماف 
 انتخابادلراقبة علػى نػشاط السلطة التنفيذية لغاية 

التوازف بُت  استمراريةرللس جديد، كوسيلة لضماف 
التأثَت  واستقرارالسلطتُت التشريعية  والتنفيذية 

                                                                                    

-Voir Aussi : Philippe lauvaux: (la dissolution des 

assemblées parlementaires), édition économica, paris 

,1983, p: 312. 
اإلاخعا6ٌ )حل البرإلاان في بعع ألاهظمت عالء عبد  24

ت(،  332 .،ص6اإلاسحع الظابمالدطخىٍز

 .8022مً دطخىز   53الفصل 25 
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، ويعد  26انقطاعوبػدوف أي  وقت بينهما يف كػل 
 2013وادلعدؿ سنة  1920دستور النمسا لسنة 

من بُت الدساتَت اليت أخذت هبذا اإلجراء لكنو 
تطبيق تلك على نظاـ احلل الذايت دوف  اقتصر
ىذا يف الوقت الذي حصر فيو ادلشرع . 27غَته

الدستوري ادلغريب عمل ىذه اللجاف على الفًتات 
   .  28ادوف غَتى الفاصلة دورات بُت الربدلاف

كما سبق بيانو يف السابق ال ديكن إنكار أف وقف 
نشاط رللس النواب ىو يشكل يف جوىره أداة 
للتوازف بُت السلطتُت التشريعية والتنفيذية، غَت أف 

األمر لن خيرج من دوف أتثَت على عملية التشريع  
العادية، وىذا ما مل يتعرض لو الدستور ادلغريب، فإذا  

اب يؤدي ابحلكم عليو كاف حل احلكومة جمللس النو 
، حبيث ال ديكن لو وامتيازاتوبفقداف كافة صالحياتو 

أو إصدار قرارات أو أف يبادر أو  اجتماعاتوعقد 
يصادؽ على القوانُت خالؿ فًتة احلل، بل ويتسبب 
بشكل أوتوماتيكي يف توقف رللس ادلستشارين عن 
شلارسة أعمالو التشريعية كأثر حتمي لذلك، وىو ما 

لة غياب قصري للربدلاف زبتلف كليا عن يفرض حا
واليتو  انتهاءحالة الغياب الفاصلة بُت دوراتو، أو 

التشريعية، حيث تنتصب احلكومة يف ىاتو احلالتُت 
 حما يطر  عن طريق مراسيم القوانُت استثنائيامشرعا 

  .مشكل التشريع خالؿ ىذه الفًتة

                                                           
ت(،  26 عالء عبد اإلاخعا6ٌ )حل البرإلاان في بعع ألاهظمت الدطخىٍز

 331اإلاسحع الظابم، ص6 
 331، ص6 هفع اإلاسحع 27
 2011مً دطخىز  80الفصل  28

 

زايدة على ذلك، مل يتضمن الدستور ادلغريب أي 
رة إىل اجلهة اليت تتوىل التشريع أثناء  فًتة حل إشا

  7::2رللس النواب، مع العلم أف دستور سنة 
 83كاف قد عاجل ىذه ادلسألة بعدما نص يف فصلو 

على أنو يف حالة حل اجمللس وتوقف الربدلاف عن 
التشريع جراء ذلك، ديارس ادللك ابإلضافة إىل 

ة السلط ادلخولة لو دبوجب ىذا الدستور سلط
التشريع اليت خيتص هبا الربدلاف. لكن يف دستور 

عدؿ ادلشرع الدستوري ادلغريب من ذلك  3122
 وعمد إىل إلغاء صالحية التشريع ادللكي. 

بذلك من ادلفًتض يف ىذه احلالة أف تتوىل احلكومة 
بصفتها مشرعا دستوراي اثنيا مهمة التشريع بصفة 

يعتها تفاداي حلالة مؤقتة لغاية عودة احلياة الربدلانية لطب
فراغ تشريعي، كما ديكن للملك ابلرغم من أنو مل 
يعد معنيا ابلتشريع يف الدستور اجلديد أف يتوىل ىذه 
ادلهمة عند حدوث ظروؼ تتطلب نظره السامي يف 

 واستمراريةمواجهتها، بصفتو الضامن لدواـ الدولة 
ادلؤسسات الدستورية عن طريق ظهائر أو مراسيم 

 .ملكية

فإنو   2014ابلنسبة للدستور التونسي لسنة  أما
كاف أكثر وضوحا من الدستور ادلغريب يف تنظيم 

بشكل صريح على  نص ىذه الوضعية، بعد أف
التشريعي من رللس نواب  االختصاص انتقاؿ

الشعب ادلنحل إىل رئيس اجلمهورية عن طريق 
إصدار مراسيم لكن ابلتوافق مع رئيس احلكومة، 
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 االختصاصوضح موقفو من لكن من دوف أف ي
 .  29الكامل أو ادلقيد للحكومة  خالؿ فًتة احلل

فقد 2016 أما ابلنسبة للدستور اجلزائري لسنة 
اجمللس حسم األمر ابلنسبة للتشريع يف حالة حل 

، بعد أف أسند مهمة التشريع إىل الّشعيّب الوطٍتّ 
رئيس اجلمهورية بصفة كاملة ومنفردة رغم بعض 

  .  30اليت تبقى شكلية يف النهايةالشروط أو القيود 

عالقة دبا سبق خبصوص الدستور ادلغريب، إذا كاف 
حل رللس النواب من قبل احلكومة ومهما  كاف 
سبب إعمالو بدور فعاؿ يف التأثَت على التوازف 
السياسي القائم بُت الربدلاف واحلكومة، بشكل يؤدي 
يف آخر ادلطاؼ إىل ترجيح كفة السلطة التنفيذية 
على حساب السلطة التشريعية يف مجيع اجملاالت 

التشريعي الذي ىو من  االختصاصحىت يف 
اثر أفما . أصيل ذلذه األخَت اختصاصادلفروض 

 حل رللس النواب على السلطة التنفيذية؟  

                                                           
على ؤهه 6 8021مً الدطخىز الخىوس ي لظىت  30حاء في الفصل   29

ت  ))في حالت حل مجلع هىاب الؼعب، ًمىً لسئِع الجمهىٍز

ُم بالخىافم مع زئِع الحيىمت. حعسض على إصداز مساط

 -مصادكت املجلع في الدوزة العادًت الخالُت((.
على ؤهه 6 8022مً الدطخىز  الجصائسي لظىت  218هصذ اإلاادة    30

ت ؤن ٌؼّسع بإوامس في  حالت في عاحلت مظائل ))لسئِع الجمهىزٍّ

عبيّ  املجلع ػغىز 
ّ
 بعد  البرإلااهُت، العؼل خالٌ ؤو  الىػنيّ  الؼ

                  .الدولت مجلع  زؤي

خر
ّ
تي اج

ّ
ت الّىصىص ال عسض زئِع الجمهىزٍّ ها على وّل غسفت َو

                    .مً البرإلاان في ؤّوٌ دوزة له لخىافم عليها

تي ال ًىافم عليها البرإلاان
ّ
َعــّد الغُت ألاوامس ال

ُ
  . (( . . .ح

 .على احلكومة آثر احلل :الثاين رعالف

يقـو النظاـ الربدلاين على ركيزة أساسية مفادىا 
التوازف بُت السلطتُت التػشريعية والتنفيذيػة، لػذلك 
ربرص الدساتَت اليت تتبٌت ىذا النظاـ على إجياد 
وسائل أتثَت تساعد على ربقيق ذلػك التػوازف، عن 

احلكومة،  طريق منح السلطة التشريعية حق إسقاط
 فيما تتمتع األخَتة حبق حل رللس النواب.

يف حاؿ حدوث  ذلك ينشأ خلل يف التأثَت 
ادلتبادؿ، حبيث تبقى احلكومة تتمتع  بكافة 
صالحياهتا أثناء احلل سبارسها من دوف رقابة بردلانية، 

ويظهر ىنا  . حُت يتوقف عمل اجمللس ادلنحليف
ترجيح ادلؤسس الدستوري ادلغريب لكفة احلكومة 

، حيث وربميل اجمللس ادلنحل تبعات اخلالؼ معها
ال يوجد نص يف الدستور ادلغريب حيمل احلكومة 

يبقى ىذا الوضع يف الواقع حيث  مسؤولية ذلك،
احلكومة، بقدر ما  اذباهغَت منتج آلاثر قانونية 

حبيث تكوف  احاالرتيدينحها وضعا يبعث على 
عندىا قد زبلصت ولو بشكل مؤقت من اإلحراج 
السياسي الذي كاف يشكلو ذلا الرقيب الرئيسي، إذ 
ال ديكن ربريك ادلسؤولية السياسية ضدىا خالؿ 
ىاتو الفًتة لغاية تشكيل رللس نواب جديد، 
فتصبح بذلك يف مركز أقوى منو ألنو يف حلظة ما 

من احلكومة دبا يكوف رللس النواب يف مركز أقوى 
 .ديلكو من سلطة سحب الثقة منها

 ،من جهة اثنية، مل يعر ادلشرع الدستوري ادلغريب 
لتحديد  اىتماما ،أماـ غياب التجربة وادلمارسة

احلكومة أثناء حل رللس النواب، غَت  اختصاصات



 حل رئيس امحكومة ممجنس امنواب كأداة منتوازن بين امحكومة وامبرممان في امنظام امدستوري اممغربي

8272- 2518 ردمد :  معهد امدراسات االجتماعية و االعالمية  

2
2

3
 

أف الواقع العملي لعدد من األنظمة الدستورية يشَت 
حل اجمللس تواصل إىل أف احلكومة اليت تسببت يف 

تعلقت ابألمور  سواء أداء مهامها ادلنوطة هبا كاملة
العادية أو تعدهتا لوظيفة التشريع، ألنو لو أراد 

احلكومة أثناء  اختصاصاتادلغريب تقييد  الدستور
فًتة احلل لكاف قد نص وأشار إىل ذلك، لذلك 

احلكومة  اختصاصاتليس من الضروري ربديد 
وحصرىا مادامت مل تتجاوز حدودىا الدستورية، 
ومن األنظمة الدستورية اليت أخذت هبذا اإلجراء 

وادلعدؿ 1949إنكلًتا وأدلانيا وفق دستورىا لسنة 
 .  31، وكذلك الدستور السويدي2012سنة 

غَت ىناؾ البعض من الفقو من ذىب ابلقوؿ إىل 
ء فًتة احلل احلكومة أثنا اختصاصاتضرورة ربديد 

والعلة من ذلك ىو عدـ وجود رقابة فعالة عليها، 
حق احلل  استعماؿمضيفا أبف احلكومة تلجأ إىل 

بينها وبُت  اجمللس فتهدؼ من  عندما حيتدـ اخلالؼ
إىل الشعب، وىذا الوضع  االحتكاـوراء ذلك إىل 

عا قانونيا أفضل من جيب أف ال يعطي للحكومة وض
بنفس  ،كاملة اختصاصاهتادبمارسة  وضع الربدلاف

 ، لذلك جيب32الربدلاف غائبافيو يكوف الذي الوقت 
ادلساواة بُت الطرفُت، فإذا كاف حل رللس  ضماف

النواب يوقف نشاط السلطة التشريعية فينبغي ىنا 
التقليص من سلطة احلكومة وجعل قراراهتا ال تتجاوز 
                                                           

ت(،  31 عالء عبد اإلاخعا6ٌ )حل البرإلاان في بعع ألاهظمت الدطخىٍز

، ؤهظس ؤًظا6 حلُمت بسون6 )آلُت حل  331اإلاسحع الظابم،ص6

ت(، البرإلا ان في ألاهظمت اإلاغازبُت على طىء ؤلاصالحاث الدطخىٍز

 218اإلاسحع الظابم، ص6

دزاطت  -ؤمُىت إلايز6 )حل البرإلاان في دطاجير دٌو اإلاغسب العسبي 32

خاهُا، جىوع دزاطت ملازهت(،  ملازهت6 الجصائس، اإلاغسب، مىٍز

 220اإلاسحع الظابم، ص6 

تلك القرارات ذات الصفة اإلدارية واليت تتجرد من 
أية خطورة أو مساس ابألمور السياسية، دبعٌت ال 

دلاف لو مارستها ديكن أف تثَت مسؤوليتها أماـ الرب 
خالؿ حياتو، فتقتصر فقط على تصريف األمور 

ادلعقوؿ أف تتمتع احلكومة بوضعية  اجلارية، فمن غَت
أفضل من تلك اليت كانت تتمتع هبا أثناء نشاط 

  . 33اجمللس، حُت كانت الرقابة الربدلانية قائمة

ويستند أنصار ىذا الرأي يف ذلك ابلقوؿ أبنو إذا  
الربدلاين وسلتلف األنظمة، تقـو على كاف النظاـ 

قاعدة  عدـ مسؤولية رئيس الدولة من الناحية 
السياسية، ومسؤولية احلكومة أماـ الربدلاف مقابل 

احلكومة  استطاعةذلك، فهذا يعٍت ابلضرورة عدـ 
يف تسيَت األمور بصفة مطلقة دوف أف  االستمراريف 

السياسية زبضع مجيع أعماذلا اليت قد تثَت مسؤوليتها 
ربديد واحلاؿ ىاتو  للرقابة الربدلانية، لذلك ينبغي 

رلاالت عمل احلكومة يف الفًتة اليت ال ديكن إاثرة 
مسؤوليتها السياسية، ليقتصر دورىا بذلك على 
تصريف األعماؿ اجلارية اليت تتطلبها عملية تسيَت 

    .34ادلرافق العامة

مة اليت ن غَت ادلنطقي أف يفسح اجملاؿ للحكو فم
قضت على مصدر التشريع واجلهاز الذي ديثل 
الشعب أف تتخذ قرارات سياسية ذات أمهية ابلنسبة 
للحاضر ومستقبل األمة، دوف أف يفصح فيها 

                                                           
 222 - 220هفع اإلاسحع، ص6  33
 222هفع اإلاسحع، ص346
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الشعب عن آرائو وتطلعاتو، كما أف ذلك يتناقض  
 .  35ومبدأ الدديقراطية

 :خامتة

 "آلية حلمسحت ىذه الدراسة اليت سبحورت حوؿ 
بُت  للتوازفكأداة رئيس احلكومة جمللس النواب 

تبياف أىم "، يف الدستور ادلغريب احلكومة والربدلاف
ص ادلؤسس الدستوري على الضماانت اليت حر 

 حق احلل يف النظاـ الدستوري عماؿستالتضمينها 
ت اليف غَت احلا استخدامو، للحد من إساءة ادلغريب

سباب و الدوافع اليت ألاليت توجبو، ومعرفة أىم ا
،كما اقتضت  احللإىل برئيس احلكومة أدت 

وألزمت الدراسة التعرض إىل األاثر ادلًتتبة على احلل 
 التشريعي، االختصاصخاصة فيما يتعلق دبمارسة 

وذلك من أجل تصحيح السلبيات ومعاجلة أسباب 
  بُت ادلؤسستُت. داف التوازففق

إىل مجلة من ه الدراسة و على إثر ذلك خلصت ىذ
  :التوصيات على النحو التايلالنتائج و 

  رللسحل احلكومة يف رئيس حق يعترب 
 إسقاط خَت يفاألق حل مقابل النواب سالح

السلطتُت ، وىكذا يتم ضماف التوازف بُت احلكومة
ادلؤسسات الدستورية والنظاـ  ستقرارا وخدمة

 ككل.السياسي  

                                                           
ت(،عالء عبد اإلاخعا6ٌ )حل البرإلاان في 35  بعع ألاهظمت الدطخىٍز

 357ص6 ،اإلاسحع الظابم

Voir aussi: Goerge Morange: (Situation et repports des 

pouvoirs publics en cas de dissolution), in R.D.P, 1978, 

p: 639 

  حل رللس  يفيبقى حق رئيس احلكومة
وابلضبط يف الفصل  ادلغريبابلدستور  النواب
 أنوحبكم  الوزاريشكل متطور للحل منو  225
 ودببادرة منو رئيس احلكومة من على رغبةيقـو 
خبالؼ  ،يف ذلكاجلهات ادلعنية  استشارةبعد 
الذي يتم عن طريق  سيكيالالك الوزارياحلل 

 .ىل رئيس الدولةإطلب يقدمو رئيس احلكومة 
  إجراء رللس النواب يعد إجراء حل ال

وجب ، دستوري مطلق بل إف لو نطاؽ زلدود
 ادلختصة ابحلل الوقوؼ عنده ورعايتوعلى السلطة 

ىذا  استخداـلعدـ التعسف يف ضماان  يف التطبيق
رئيس  التزاـومن القيود ادلبينة لذلك  ،احلق

عنية قبل اللجوء إىل مجهات  ابستشارةاحلكومة 
 .تسبيب قرار احلل و حق احلل،  استعماؿ

 قيد ادلشرع الدستوري ادلغريب يف  خذمل أي
ركا أسبااب بعينها تدعو إىل احلل، ات احلل تسبيب

 و.ذلك لتقدير رئيس احلكومة نفس
 قبل النواب  لسرلإهناء والية  ىيًتتب عل

تعطل احلياة  ،لتػي حيددىا الدستوراادلدة القانونية 
ة تتعطل معها وظيفة الربدلاف مؤقتفًتة لالنيابية 

حبكم  ،رللس نواب جديد انتخابابلتشريع لغاية 
أف التشريع خيضع دلقتضيات دستورية يتعذر 

ات حل رللس النواب لتالـز تطبيقها أثناء فًت 
عتبار اعلى  مع رللس ادلستشارين يالتشريع أدائو

 .بُت اجمللسُتتباعا  أف القوانُت تتداوؿ
  لمهاـ لرئيس احلكومة  هناءإلليس

ثر على مواصلة أجمللس النواب أي الدستورية 
قد وىو ما  ،بشكل طبيعي احلكومة دلهامها

على حساب الربدلاف من جانب  اتفوقدينحها 
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 ثَت ادلتبادؿ بينها يف ظل عدـ قدرةأالرقابة والت
سقاط احلكومة ابلنظر لعامل إخَت على األ

التوازف  بدأمسيختل ذلك  ويف ظل ،العقلنة
 . احلكومة وتظهر ىيمنةدستوراي  ادلنصوص عليو

 ويف   ليهاإمن خالؿ النتائج ادلتوصل  نورد
إحاطة حق احلل أبكثر قدر شلكن من سبيل 

بعض  و،استعمالالضماانت اليت ربوؿ دوف إساءة 
التوصيات اليت نرى مالءمتها دلا شاب الدستور 

 يف ىذا اجلانب; من نواقص ادلغريب
  إحاطة حق احلل أبكثر قدر شلكن من

من  استعمالوالضماانت اليت ربوؿ دوف إساءة 

أجل ضماف ربقيق مبدأ التوازف بُت السلطتُت 
التنفيذية و التشريعية، للحد من تفوؽ وىيمنة 
السلطة األوىل على الثانية يف إطار العالقة الرقابية 

 االلتزاـمع ، سباب معينة للحلأتعيُت ادلتبادلة، ك
يف ذلك بعدـ تكرار احلل لذات السبب، إذ ال 

 االلتزاـديكن التحقق من ىذا األخَت إال إذا توفر 
 . األوؿ

 صورة واضحة ربديد الوضع القانوين ب
 ء فًتة احلل.التشريعية أثناللسلطتُت التنفيذية و 

 :قائمة ادلراجع وادلصادر
  .الكتب :والأ

 ابللغة العربية.الكتب  -2
(، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة -دراسة مقارنة -جهاد زىَت احلرازين; )حق حل الربدلاف يف النظم الدستورية

 . 3124األوىل، اإلسكندرية 

خليل عبد ادلنعم خليل مرعي; )حل الربدلاف بُت النظرية والتطبيق(، اذليئة ادلصرية العامة  للكتاب، القاىرة سنة 
3124. 

اف; )الوجيز يف األنظمة السياسية والقانوف الدستوري(، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، شعباف أمحد رمض 
 .3119القاىرة  

 .2004عالء عبد ادلتعاؿ; )حل الربدلاف يف بعض األنظمة الدستورية(، دار النهضة العربية، القاىرة، 

، الطبعة األوىل، دار الرضواف للنشر والتوزيع (،-مقارنةدراسة  -; )احلدود الدستورية حلل الربدلافعلي سعد عمراف
 . 2016عماف، األردف

(، ترمجة جورج سعد، -األنظمة السياسية الكربى  -موريس دوفرجيو; )ادلؤسسات السياسية والقانوف الدستوري
 . 3::2ادلؤسسة اجلامعية الدراسة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بَتوت 

 الفرنسية.الكتب ابللغة  -3
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Goerge Morange: (Situation et repports des pouvoirs publics en cas de 
dissolution), in R.D.P, 1978. 

Goerges  Burdeau: (Manuel Droit Constitutionnel), 21ème édition, 
L.G.D.J, Paris,1988. 

Pierre Albertini: (le droit de dissolution et les systèmes politique 
français),Presse universitaire de France, Publication de l’université de 
Rouen, 1978. 

Pierre lalumière et André Demichelle : (Les régimes parlementaire 
européens), Presses universitaires de  de France Paris, 1966. 

Voir Aussi : Philippe lauvaux: (la dissolution des assemblées 
parlementaires), édition économica, paris ,1983. 

 تَت.رسائل الدكتوراه وادلاجس :اثنيا

 رسائل الدكتوراه.

(، –دراسة قانونية  –; )التأثَت ادلتبادؿ بُت احلكومة والربدلاف يف النظاـ الدستوري ادلغريب عبد الكرمي احلديكي
أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوؽ، كلية العلـو القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، الرابط، أكداؿ، السنة اجلامعية 

3113- 3114. 
 رسائل ادلاجستَت. -3

 (،-دراسة مقارنة -تونس -موريتانيا -ادلغرب -يف دساتَت دوؿ ادلغرب العريب; اجلزائرأمينة دليز; )حل الربدلاف 
السنة  -بودواو –كلية احلقوؽ   -بومرداس –، جامعة  أدمحم بوقرة مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف القانوف العاـ

 . 2015-2014اجلامعية 

 ادلقاالت. :اثلثا

رللة العلـو القانونية  نظمة ادلغاربية على ضوء اإلصالحات الدستورية(،األآلية حل الربدلاف يف ; )حليمة بروؾ
 .2016اجلزائر  ،كتوبرأ 14عدد  ،والسياسية
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 3116-و  2:36دمحم حسن ابراـ; )حل الربدلاف ومربراتو يف الدساتَت العراقية ألعواـ  -حسن عمر شورش 
 .، اجلزائر26، العدد 3والسياسية، رللد (، رللة البحوث القانونية -دراسة ربليلية مقارنة

 النصوص القانونية. :رابعا
 الدساتَت. -2

 . 2011يوليوز  29دستور ادلملكة ادلغربية، الصادر يف 
 .3127الدستور اجلزائري لسنة 

  2011وادلعدؿ سنة1952  لسنة الدستور األردين 
 2014الدستور التونسي لسنة 

 .3123وادلعدؿ سنة  2:58الدستور اإليطايل لعاـ لسنة 
 .2011وادلعدؿ سنة 1978 لسنة  اإلسباينالدستور 


