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اظخلش ؼيل مماسظت العلىت في الذولت الحذًثت ِلى 

ْ جخخق بها العلىت  ُفت الدؽَش ائف: ٌو ّها لثالر ٌو جىَص

ُفت البث في الجزاِاث بحن ألاشخاؿ  ُّت وٌو الدؽَش

ُفت جىفُز اللىاهحن جخخق بها العلىت الزاجُ حن جخخق بها العلىت اللمائُت، وأخحرا ٌو حن واإلاّىٍى

 .الخىفُزًت
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مً خالٌ  2011جداٌو هزه الذساظت الخىكف ِىذ مياهت العلىت الخىفُزًت في الذظخىس اإلإشبي الفادس ظىت 

الخُاتها، ظىاء راث الفلت بشئِغ الحيىمت باِخباس  مشهضه الذظخىسي اإلاعخلل ًِ جىاٌو اخخفاـاتها ـو

ُفت الحيىمت في جىفُز اللىاهحن واِذاد العُاظاث الّمىمُت  .الحيىمت او بٌى

هما ظّذ هزه الذساظت الى جىاٌو أهم ؤلاؼياالث التي ٌهشث في ِؽش ظىىاث مً مماسظت العلىت الخىفُزًت 

 .وإؼيالُت جىفِب الحيىمت 2011مً دظخىس  47وخاـت ئؼيالُت الففل 

 جىفِب الحيىمت.-حُّحن سئِغ الحيىمت-العلىت الخىفُزًت-2011: دظخىس مفحاحية كلمات

PROBLEMS RELATED TO THE APPOINTMENT OF 
THE MOROCCAN PRIME MINISTER AND THE , 
AND THE ESTABLISHMENT OF THE GOVERNMENT  
A READING OF THE 2011 CONSTITUTIONAL 
DOCUMENT 

Abstract 

The form of exercise of power in the modern 

state is based on a division into three functions: 

the function of legislation is intended for the 

legislative authority, the function of settlement of 

disputes between individuals and legal entities is reserved for the judicial authority and 

finally the function of application and implementation of laws is provided by the executive 
authority. 

This study attempts to analyze the status of the executive power in the Moroccan constitution 

promulgated in 2011 by addressing its prerogatives and fields of application, whether those 

related to the head of government, given that its constitutional position is independent of the 

government, or even the function of the government in the process of implementing laws and 

preparing public policies. 

This study also aims to address the most important issues that have arisen in ten years of the 

exercise of executive power, including the question of Chapter 47 of the Constitution of 2011 

and the matter of the constitution and the establishment of the government. 

Keywords: the 2011 constitution - executive power - Appointment of the Prime Minister- 

establishment of the government..

 مقدمة 

هق الففل ألاٌو مً الذظخىس اإلإشبي الفادس 

، ِلى أن هٍام اإلاملىت اإلإشبُت ًلىم 2011ظىت 

ن بحن ِلى مبذأ الففل والخىاصن والخّاو 

العلىاث، والزي بملخماه جماسط العلىت 

. وكذ جبنى اإلإشب هزا الؽيل مً  بؽيل مىُص

مماسظت العلىت مىذ أٌو دظخىس الفادس ظىت 
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، 1956بّذ خفىله ِلى الاظخلالٌ ظىت  1962

-1962ِلما أهه في مخخلف الذظاجحر العابلت )

( لم ٌؽش اإلاؽُش 1970-1972-1992-1996

ن العلىاث ولىً لمىه ـشاخت إلابذأ الففل بح

ت.  في الهىذظت الذظخىٍس

ُّت اخخفذ  وإرا واهذ العلىت الدؽَش

ْ، والعلىت اللمائُت بالبث في الجزاِاث  بالدؽَش

حن،  بحن ألاشخاؿ ظىاء واهىا راجُحن أو مّىٍى

فان العلىت الخىفُزًت اخخفذ بدىفُز اللىاهحن 

ُّت واِذاد  الفادسة ًِ العلىت الدؽَش

ت، وكذ خق اإلاؽُش العُاظاث الّمىمُ

 2011الذظخىسي الباب الخامغ مً دظخىس 

للعلىت الخىفُزًت  بثماهُت ففٌى )مً الففل 

( 87(، يهخم ففل بخألُفها ) 94ئلى الففل  87

(  88وففل أخش بأمش جىفُبها مً وشف البرإلاان )

-89وزالث ففٌى بفالخُاث سئِغ الحيىمت )

( وففل واخذ باخخفاـاث مجلغ  90-91

( وففلحن إلاعإولُاث أِماء 92ي ) الحيىم

ففل في  180( . فمً مجمُى 94-93الحيىمت ) 

الذظخىس اإلإشبي، خففذ للعلىت الخىفُزًت 

مً  %0222زماهُت ففىال فلي، أي ما وعبخه 

ت  مجمُى الففٌى الذظخىٍس

 إشكالية الدراسة: 

ت مً 2011مىز جبني دظخىس  ، ٌهشث مجمِى

علىت ؤلاؼياالث التي ـاخبذ مماسظت ال

الخىفُزًت، ظىاء في حؽىُل الحيىمت ألاولى أو 

الحيىمت الثاهُت ما بّذ جفُّل ملخمُاث 

الذظخىس. فماهي أهم ؤلاؼياالث اإلاخّللت بخُّحن 

 سئِغ الحيىمت وجىفِب الحيىمت؟

 املنهج املعحمد في الدراسة:

ىا فلذ اسجأًىا، في  بالىٍش لىبُّت مىلِى

ىج  الخدلُل الاخخُاس اإلانهجي أن وّخمذ ِلى اإلا

ظىاء في كشاءة الىفىؿ اللاهىهُت، أو حمْ 

اث اإلاىخىبت مً خىاساث وملاالث  املحخٍى

واظخجىاباث جشجبي بمىلُى ؤلاؼيالُت، وجم 

جدذًذ الُّىت مً بحن الفلهاء اللاهىهُحن 

 2011واملخخفحن، وؼمل الخدلُل فترة ما بحن 

 الى الُىم.

 خطة الدراسة: 

 الذساظت الى مبدثحن:  جشجِبا ِلى ما ظبم ظىلعم

 املبحث ألاول: اخحصاصات السلطة الحنفيذية

املبحث الثاني: إشكاليات ممارسة السلطة 

 3122الحنفيذية على ضوء دسحور 

 املبحث ألاول: اخحصاصات السلطة الحنفيذية

حّخبر العلىت الخىفُزًت كلب أي جىٍُم 

ظُاس ي، فهي هما ِبر ًِ رلً مىهخِعُيى 

ىفُزًت، وهي مإظعت ٌّشف ِلى خاملت لللىة الخ

ت ، وهما ِبر 1أظاظها جىىس ألاهٍمت الذظخىٍس

ألاظخار ظدُفً دي جاوس ي أن العلىت الخىفُزًت 

حّمل بؽيل اكل سظمُت ِلى ان جيىن سمضا 

لىخذة الذولت، هما جىفش كُاداث داخل الىٍام 

، وحاء الذظخىس الجذًذ باخخفاـاث 2العُاس ي

                                                             
امُىت اإلاعّىدي، هىامؾ الخُٕحر العُاس ي في اإلإشب،  -1

 1052، ؿ 2014، 1مإظعت وىهشاد ادًىاوس،ه 
ظدُفً دي جاوس ي: ِلم العُاظت ألاظغ، جشحمت: سؼا حماٌ،  -2

 .289، ؿ 2012، 1الؽبىت الّشبُت لألبدار واليؽش، ه 
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( تهم سئِغ الحيىمت )اإلاىلب ألا  ٌو

 واخخفاـاث تهم الىصساء )اإلاىلب الثاوي(.

 املطلب ألاول: اخحصاصات رئيس الحكومة

مً أهم اإلاعخجذاث التي حاء بها الذظخىس 

هى جثمُىه إلاياهت سئِغ  2011اإلإشبي لعىت 

الحيىمت في الىٍام العُاس ي اإلإشبي ِبر جأهُذ 

حُِّىه بىاء ِلى هخائج ـىادًم الاكتراُ، هما 

الزي هق ِلى ما ًلي "  47الففل  هق ِلى رلً

ٌّحن اإلالً سئِغ الحيىمت مً الحضب العُاس ي 

الزي جفذس اهخخاباث أِماء مجلغ الىىاب، 

ت  لى أظاط هخائجها"، وما ٌّىُه رلً مً جلٍى ِو

للحيىمت ولشئِعها، ومً بحن أهم اخخفاـاث 

 سئِغ الحيىمت هزهش الاحي:

 سئاظت املجلغ الحيىمي  -

ساء التي ظدؽيل منهم اكتراح أظماء الىص  -

ىكْ بالّىف  الحيىمت ِلى اإلالً، ٍو

 .3ِلى ٌهحر حُُّنهم

جلذًم البرهامج الحيىمي أمام مجلغ  -

 الىىاب.

ْ اللىاهحن أمام  - خم الخلذم بمؽاَس

مىخب مجلغ الىىاب ومجلغ 

ً، بؽشه أن ًخم بّذ اإلاذاولت  اإلاعدؽاٍس

 بؽأنها في املجلغ الىصاسي 

وسة دِىة البرإلاان لالحخماُ في د -

 اظخثىائُت.

                                                             
 

 

ت، ِبر  - الخيعُم بحن ألاوؽىت الىصاٍس

آلُاث سئاظت املجلغ الحيىمي، 

ت اإلاؽترهت،  واحخماِاث اللجان الىصاٍس

لذ  ت الاكخفادًت، ِو مثل اللجىت الىصاٍس

حلعاث ِمل مْ الىصساء اإلاّىُحن كفذ 

مّالجت بّن اإلاؽاول، أو اللماًا راث 

 الىابْ الاظخعجالي.

 اللماء.جمثُل الذولت أمام  -

خماداث الالصمت لدعُحر اإلاشافم  - فخذ الِا

ذ  الّمىمُت، في خالت لم ًخم الخفٍى

ِلى اللاهىن اإلاالي مً وشف البرإلاان كبل 

 دحىبر. 31

ائف اإلاذهُت وفي  - خم الخُّحن في الٌى

ائف العامُت  ؤلاداساث الّمىمُت، والٌى

في اإلاإظعاث واإلالاوالث الّمىمُت، دون 

 مً الذظخىس. 49ئخالٌ بأخيام الففل 

سئاظت بّن املجالغ الّلُا، واملجلغ  -

لى للماء، وسئاظت مجالغ ئداسة  ألِا

ت  اإلاإظعاث الّامت الىوىُت والجهٍى

باظخثىاء الجامّاث واإلاإظعاث الّامت 

 الجماُِت.

مً الذظخىس، فان سئِغ  90ومً خالٌ الففل 

الحيىمت، ًماسط العلىت الخىٍُمُت، وجدمل 

لفادسة ًِ سئِغ الحيىمت اإلالشساث الخىٍُمُت ا

الخىكُْ بالّىف مً لذن الىصساء اإلايلفحن 

بدىفُزها، هما حؽحر ئلى رلً الفلشة الثاهُت مً 

 هفغ الففل.

 املطلب الثاني: اخحصاصات الوسراء
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أما فُما ًخق اخخفاـاث الىصساء فانهم 

ًلىمىن بدىفُز العُاظاث الحيىمُت في 

في ئواس اللىاِاث التي جلْ جدذ معإولُاتهم، و

الخمامً الحيىمي، وحؽمل هزه الاخخفاـاث 

ش بففخه  ما ًذخل في ئواس ما ًماسظه الىٍص

الفشدًت، في ئواس ألاهٍمت اإلاخّللت بىصاسجه، 

واخخفاـاث ًماسظىنها بؽيل حماعي أي 

هديىمت حّمل ِلى جىفُز اللىاهحن، جدذ 

 معإولُت سئِغ الحيىمت.

ىذ الّىدة ئلى الففل  هجذ مً الذظخىس  92ِو

 ان مجلغ الحيىمت ًخذاٌو في اللماًا الخالُت: 

  العُاظت الّامت للذولت كبل ِشلها

 ِلى املجلغ الىصاسي.

 .العُاظاث الّمىمُت 

 .العُاظاث اللىاُِت 

  ولب الثلت مً مجلغ الىىاب كفذ

 مىاـلت الحيىمت جدمل معإولُتها.

  اللماًا الشاهىت اإلاشجبىت بدلىق

 ؤلاوعان والىٍام الّام.

  اللىاهحن ومً بُنها مؽشُو مؽاس َْ

كاهىن اإلاالُت كبل ِشلها ِلى مىخب 

 مجلغ الىىاب.

 .مشاظُم اللىاهحن 

 .اإلاشاظُم الخىٍُمُت ْ  مؽاَس

  اإلاشاظُم اإلاؽاس ئليها في الفلشة ْ مؽاَس

التي حاء فيها:"  65الثاهُت مً الففل 

ئرا اظخمشث حلعاث البرإلاان أسبّت 

خخم أؼهش ِلى ألاكل في ول دوسة، حاص 

 الذوسة بمشظىم".

  حُّحن الىخاب الّامُحن، ومذًشي

ت باإلداساث الّمىمُت  ؤلاداساث اإلاشهٍض

وسؤظاء الجامّاث والّمذاء ومذًشي 

 اإلاذاسط واإلاإظعاث الّلُا.

وكذ مىذ اإلاؽُش للحيىمت ـالخُاث ئلافُت مً 

كبُل: الذفْ بّذم كبٌى ول ملترح أو حّذًل ال 

ا إلالخمُاث ًذخل خحز اخخفاؿ اللاهىن وبل

. هما ان للحيىمت وخذها ـالخُت 79الففل 

ْ كىاهحن جشمي ئلى حُٕحر البرهامج  جلذًم مؽاَس

اإلافادق ِلُه مً كبل البرإلاان واإلاخّلم بىفلاث 

الخخىُي، هما اهه ًمىً للحيىمت جلذًم 

ت لذي مىخب  حّذًالث خٌى الىفىؿ اإلاىلِى

ً، ولها أًما  مجلغ الىىاب أو مجلغ اإلاعدؽاٍس

افخخاح اإلاىاكؽت أن حّاسك في بدث ول  بّذ

حّذًل لم ٌّشك مً كبل ِلى اللجىت التي ٌّىيها 

الامش هما حؽحر الى رلً الفلشة ألاولى مً الففل ّ 

مً الذظخىس، وفي خالت لم ًفادق البرإلاان  83

ْ اللىاهحن فللحيىمت الحم في  ِلى مؽاَس

 اظتردادها متى ؼاءث.

الخُاث  الحيىمت جشجبي ومً اإلاّلىم ان بيُت ـو

بىبُّت الىٍام العُاس ي، وحؽحر الهىذظت 

ت لذظخىس  ، أن اإلإشب كىْ 2011الذظخىٍس

ا مْ فىشة اإلالىُت الخىفُزًت، ولىً في  دظخىٍس

هفغ الىكذ لم ًدبنى بؽيل واضح وكىعي فىشة 

اإلالىُت البرإلااهُت، ئر اججه هدى جبني ـُٕت هٍام 

، مما ًجّل  4بشإلااوي زىائي، أو ملىُت ؼبه بشإلااهُت

                                                             
خامي الذًً: دظخىس ِلى مدً الخىبُم: العلىت الخىفُزًت  -4

ل الذًملشاوي وججاوصاث اإلاماسظت، الذظخىس  بحن حذلُت الخاٍو

اإلإشبي الجذًذ ِلى مدً اإلاماسظت، جيعُم ِمش بىذوسو، سكُت 

 82، ؿ 2014اإلافذق، دمحم مذوي، 
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العلىت الخىفُزًت ملعمت واكُّا بحن اإلاإظعت 

اإلالىُت والحيىمت، دون أن ٌّني هزا الخلعُم 

جىاصها في العلي أو ُٔابا للّالكت التراجبُت
. هزه 5

الىلُّت حّلذ مجاٌ العلىت الخىفُزًت ٌّشف 

أهبر جذاخل وجذافْ بحن ظلىاث سئِغ الذولت 

 .  6وظلىاث سئِغ الحيىمت

فالخُاث التي مىدها اإلاؽُش للعلىت وحؽيل ال

الخىفُزًت والتي جذخل في املجاٌ الحفشي 

للحيىمت مً ألاظغ الذاِمت إلابذأ ففل 

العلي، ظىاء ِلى معخىي اخخفاـاث سئِغ 

،أو 7الحيىمت التي جلذمذ بؽيل ملحًى 

 اخخفاـاث الىصساء.

م مً الاسجلاء الزي ِشفخه العلىت  وبالٔش

ت الجذًذة الخىفُزًت في الهىذظت ال ذظخىٍس

، ئال أن واكْ اإلاماسظت الحيىمُت، 2011دظخىس 

ت،  ت مً ؤلاؼياالث الذظخىٍس أٌهش مجمِى

اإلاخّلم بخُّحن  47خفىـا جلً التي الففل 

سئِغ الحيىمت، وهزا ئؼيالُت الخىفِب 

 الحيىمي:

املبحث الثاني: إشكاليات ممارسة السلطة 

 3122الحنفيذية على ضوء دسحور 

                                                             
خعً واسق: الشبُْ الّشبي والذظخىساهُت كشاءة في ججاسب:  -5

، جىوغ، ومفش. املجلت اإلإشبُت لالداسة املحلُت والخىمُت، اإلإشب

 112. ؿ 2014، 1مإلفاث وأِماٌ حامُّت، ه 
، 2011ظمحر بلملُذ : سئِغ الذولت وسئِغ الحيىمت في دظخىس  -6

 .16، ؿ 2012،  20-19مجلت معالً ِذد مضدوج 
7 - A. El messaoudi : La nouvelle de l exécutif  dans la 

constitution marocaine de 2011.éclairages croises sur le 

nouveau  constitutionnalisme marocain. Opcit . P : 166.   

الى  –، زالر خيىماث 2011ظخىس اهبثلذ ًِ د

مذة حعمذ للباخث أن -خذود هخابت هزه ألاظىش

ًلذم مالخٍاث ِلى أهم ؤلاؼياالث التي 

ـاخبذ مماسظت العلىت الخىفُزًت، ومً أهم 

هزه ؤلاؼياالث وؽحر الى ئؼيالُت حُّحن سئِغ 

(  47الحيىمت بىاء ِلى الففل  )اإلاىلب ألاٌو

 ىلب الثاوي(واؼيالُت جىفِب الحيىمت ) اإلا

املطلب ألاول: إشكالية جعيين رئيس الحكومة 

 74على ضوء الفصل 

مً بحن أهم اإلاعخجذاث التي حاء بها دظخىس 

ش 2011 ت للىٍص ، هي الاسجلاء باإلاياهت الذظخىٍس

، ظُّا مىه ئلى ججعُذ 8ألاٌو ئلى سئِغ للحيىمت 

، ِىذ  ما هق ِلُه اإلاؽُش في الففل ألاٌو

ي ًلىم ِليها  الىٍام خذًثه ًِ  ألاظغ الت

الذظخىسي اإلإشبي" الففل بحن العلىاث 

ت  وجىاصنها وحّاونها..."، ٔحر أن اإلاماسظت الذظخىٍس

 أٌهشث اؼيالُت ِمُلت خٌى سئاظت الحيىمت.

ففل  47ٌّخبر ألاظخار دمحم ٌٍشف أن الففل 

هاكق اهىالكا مً الفله الذظخىسي، ورلً 

 ٌ العلىت  بالىٍش أوال: ألن جىٍُم معىشة جذاو

جلخض ي أوال جدذًذ الجهت التي ًيبغي أن جيلف 

بدؽىُل الحيىمت، زاهُا: جدذًذ آلاحاٌ اإلامىىخت 

للصخق اإلايلف بدؽىُل الحيىمت، زالثا 

جففُل الحذًث ًِ الخُاس الزي ًيبغي ئجباِه 

                                                             
8 -Abdallah Harsi:Separation etequilibre des pouvoirs 

des la nouvelle constitu tion de 2011. La constitution 

marocaine de 2011: lectures croisees. REMALD. 

Collection «  themes actuels » n: 77 Rabat/ 2012. P: 53- 
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في خالت فؽل الصخق اإلايلف بدؽىُل 

 .9الحيىمت

، ئن الجاهب الخلني والخذبحري للعلىت الخىفُزًت

في شخق سئِغ الحيىمت، واهذ واضحت 

ومخلذمت، لىً الجاهب العُاس ي في حُّحن سئِغ 

الحيىمت، وان ٔامما، وإن وان اإلاؽُش 

هق  47الذظخىسي في الفلشة ألاولى مً الففل 

ـشاخت ِلى ما ًلي " ٌّحن اإلالً سئِغ الحيىمت 

مً الحضب العُاس ي الزي جفذس اهخخاباث 

لى أ ظاط هخائجها، أِماء مجلغ الىىاب، ِو

ّحن الحيىمت باكتراح مً سئِعها".  َو

اإلاالخَ أن اإلاؽُش جدذر ًِ الحاالث الّادًت 

والىبُُّت، وأٔفل الحاالث الٕحر الّادًت والٕحر 

وبُُّت، والحالت التي ًخّزس فيها ِلى سئِغ 

الحيىمت الخىـل ئلى حؽىُلت خيىمت معدىذة 

 ٔلى أٔلبُت مىللت.

لعُذ ِبذ ؤلاله بً وهزا ما خفل بّذ حُّحن ا

هحران ألامحن الّام لحضب الّذالت والخىمُت سئِعا 

. بّذ 2016أهخىبش  10للحيىمت لىالًت زاهُت ًىم 

جفذس خضب الّذالت والخىمُت لالهخخاباث 

ُّت  ذم هجاخه في 2016أهخىبش  7الدؽَش . ِو

حؽىُل الحيىمت، اخخلف الباخثىن خٌى الحل 

اسبْ  الذظخىسي أمام هزه الىاصلت فٍهشث

 اججاهاث.

  الاثجاه ألاول:

                                                             
خ 3899دمحم ٌٍشف في خىاس مْ اظبىُِت الخجذًذ ِذد  - 9 ، بخاٍس

 .2016دحىبر  1-7

ٌّخبر أن اإلاىججُت الذًملشاوُت واخترام 

الذظخىس ًلمُان بخمىحن سئِغ الحىمت العُذ 

ِبذ الاله  بىىحران مً حؽىُل الحيىمت ولى 

حذ واضح  47واهذ خيىمت أكلُت، ليىن الففل 

بالخىفُق ِلى أن سئِغ الحيىمت ٌُّىه اإلالً 

وبالخالي فان جيلُف مً الحضب اإلاخفذس للىخائج، 

 7شخق آخش ظُّخبر اهلالبا ِلى هخائج اكتراُ 

 .أهخىبش

 الاثجاه الثاني:

ًذِى ئلى جيلُف شخق آخش مً الحضب هفعه؛ 

خضب الّذالت والخىمُت، ٌّني اخترام مىىىق 

، بخّحن سئِغ الحيىمت مً الحضب 47الففل 

ُّت.  الفائض باالهخخاباث الدؽَش

 الاثجاه الثالث:

جيلُف شخق مً الحضب الثاوي؛ ًذِى ئلى 

الت واإلاّاـشة اظدىادا لبّن  .خضب ألـا

الخجاسب اإلالاسهت. بل رهبذ العُذ هادًت 

البرهىص ي اخذ أِماء لجىت ـُأت دظخىس 

، ئلى أن ًيلف اإلالً خضب الخجمْ الىوني 2011

لألخشاس باِخباسه في اإلاذة ألاخحرة ألحى ًبذو خضبا 

ا  10ميسجما وكٍى

 :الاثجاه الزابع

ًذِى ئلى حُّحن اإلالً ألي معإوٌ خضبي آخش 

وهى ما ِبر ِىه ألاظخار دمحم  .دون مشاِاة للترجِب

لٍشف بلىله " ًجىص للملً في هزه الحالت 

ىت أن ًيىن  اللجىء ئلى حمُْ الخُاساث ؼٍش

                                                             
 .2016مجل جُل هُل، هىهبر  - 10
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الصخق اإلايلف مخدضبا وكادسا ِلى حؽىُل 

الحيىمت، وظُٕذو الخُاس الزي ًلجأ ئلُه اإلالً 

ؽىُل ِشف دظخىسي ًىمل الىلق مذخال لد

 11مً الذظخىس" 47الزي ٌّتري الففل 

لىً الجىاب ِلى هزا ؤلاؼياٌ الذظخىسي حاء 

مً وشف الذًىان اإلاليي، خُث كام اإلالً باِفاء 

سئِغ الحيىمت ِبذ ؤلاله بً هحران، وحُّحن 

ظّذ الذًً الّثماوي سئِغ للحيىمت، مدترما 

، 2011مً دظخىس  47مىىىق دظخىس الففل 

ومً ؤلاؼياالث التي أزاستها هزه الحالت ،  ما مذي 

ت ئِفاء سئِغ الحيىمت؟ خفىـا وأن  دظخىٍس

ذ  ئلى ئمياهُت  2011دظخىس  لم ٌؽش بؽيل ـٍش

ئِفائه مً وشف اإلالً، فاألظخار ِمش بىذوسو 

ًلى ٌ ئهه "ئرا أسدها اخترام الذظخىس فّلُىا 

 حُّحن سئِغ مً الحضب الزي جفذس الاهخخاباث،

وبخُّحن للّثماوي سئِعا للحيىمت لُدل مدل ابً 

هحران  جم ئِىاء الاهىباُ أن هزا اللشاس ًخالءم 

مْ الذظخىس، ٔحر أن اللشاس ال ًدترم هق 

ت  الذظخىس وال سوخه فاإلاعىشة الذظخىٍس

جلخض ي أن  47العلُمت اإلاىبثلت ًِ الففل 

ىلب اإلالً  ًلذم ابً هحران اظخلالخه للملً، ٍو

ذالت والخىمُت اخخُاس شخفُت مً خضب الّ

أخشي مً الحضب، وفي خالت حّزس رلً ال ًمىً 

ذاد  للملً  ئال خل مجلغ الىىاب وؤلِا

ُّت ظابلت ألوانها" . وكذ رهبذ 12الهخخاباث حؽَش

                                                             
ف : الففل  - 11 مً الذظخىس والخُاساث اإلامىىت  47دمحم لٍش

لدؽىُل الحيىمت: اهٍش الشابي 

http://www.hespress.com/orbites/329487.html 

ماسط  29-23، 751خىاس ِمش بىذوسو ألظبىُِت الاًام، ِذد  - 12

 2112ؿ 2017

ألاظخار سكُت اإلافذق ئلى أن البآل اإلاليي أؼاس 

ُت الاهخخابُت التي ًلخميها  ئلى اخترام الؽِش

وفي الىكذ هفعه لىح بخُاساث أخشي  47الففل 

مخاخت للملً بملخض ى سوح الذظخىس، ٔحر جلً 

مً الذظخىس، ٔحر أن  47التي ًىق ِليها الففل 

ي سئِعا اإلالً وهى ٌّحن ظّذ الذًً الّثماو

لزاجه هٍشا  47للحيىمت لم ًىبم الففل 

ت العامُت، بل ئهه وبم الففل  للُمخه الذظخىٍس

. و خعب ألاظخارة سكُت 42بىاظىت الففل  47

مً الذظخىس لً جيىن له  47اإلافذق  فالففل 

ت ظامُت ئال ئرا أساد اإلالً. وهى أٌو  كُمت دظخىٍس

 خالت جىبُلُت إلاا حعمُه " الذظخىس الخلذًشي"

بالىٍش إلاا ًمىذ للملً مً ـالخُت الخفشف في 

ت ًجب  الذظخىس، ووأن الىفىؿ الذظخىٍس

كشاءتها ووأنها مزًلت بّباسة " ئرا أساد اإلالً"
13 

 الفزع الثاني: اشكالية الحنصيب البرملاني

ت، مبذأ الخىفِب  ئن ئكشاس الىزُلت الذظخىٍس

البرإلااوي لم ًىً مجشد ئِتراف للمإظعت 

ُّت بذو  سها في ئلفاء الىابْ الذظخىسي الدؽَش

للحيىمت ئلى حاهب اإلالً فدعب، بل ٌّذ، 

ِالوة ِلى رلً، آلُت لخىَشغ اإلاعإولُت 

العُاظُت للحيىمت أمام البرإلاان، هما هى 

لت، والحاٌ،  مّمٌى به  في الىٍم البرإلااهُت الٍّش

لبُت  أن دظترة كاِذة اهبثاق الحيىمت، ًِ ألٔا

أ اإلاعإولُت العُاظُت، البرإلااهُت ًخيامل مْ مبذ

الزي ٌعخلضم أن جدٍى الحيىمت بّذ حُُّنها مً 

كبل اإلالً، بمفادكت البرإلاان ِلى بشهامجها 

                                                             
اهٍش الشابي الخالي :  24خىاس لشكُت اإلافذق مْ مىكْ الُىم  - 13

http://www.alyaoum24.com/856389.html 

http://www.hespress.com/orbites/329487.html
http://www.hespress.com/orbites/329487.html
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ومىافلت ممثلي ألامت ِلى جىحهاتها، بّذ حُُّنها 

مً كبل اإلالً، بمفادكت البرإلاان ِلى بشهامجها 

ومىافلت ممثلي ألامت ِلى جىحهاتها الّامت. 

خىس اإلإشبي، في خاحت وي فالحيىمت، وفلا للذظ

ت، أن ًيىن لها سداء بشإلااوي، ًذِم  حٕذو دظخىٍس

ىفش لها الٕىاء الالصم للخفىٍذ  بشهامجها، ٍو

ئًجابُا ِلى ظُاظاتها الّمىمُت بىاظىت 

ّاث واللىاهحن  .14الدؽَش

و حّىد ئؼيالُت الخىفِب البرإلااوي ئلى دظخىس 

أزىاء ِشك خيىمت " با خىُني" لبرهامجها  1962

ِلى أهٍاس البرإلاان وبشصث مً حذًذ بّذ اإلاشاحّت 

ت لعىت  ، ِلى ئزش الخّذًالث 1992الذظخىٍس

الجذًذة التي هفذ ِلى لشوسة خمُى البرهامج 

ذ مً وشف مجلغ الىىاب، زم  الحيىمي لخفٍى

بؽأن خيىمتي "  1996وشخذ في ٌل دظخىس 

ِبذ الشخمان الُىظفي" و " ئدَسغ حىى". 

الخاث ت لعىت  لخّىد بّذ ؤلـا ، 2011الذظخىٍس

م الخىفُق ـشاخت ِلى اإلاعإولُت  ٔس

العُاظُت للحيىمت بخفىؿ البرهامج الحيىمي 

أو الزي ًلذمه سئِغ الحيىمت أمام مجلغ 

ذ ِلُه مً وشف  الىىاب إلاىاكؽخه والخفٍى

 مجلغ الىىاب.

جخمدىس ئؼيالُت الحيىمت خٌى ما مذي 

ت أِماٌ الحيىمت في الفترة التي جيىن  بحن  دظخىٍس

ذ البرإلااوي ِلى البرهامج  الخُّحن اإلاليي، والخفٍى

 الحيىمي؟ 

                                                             
ادمحم ماليي: الذظخىس وجىٍُم العلي،  الىظُي مً أحل  - 14

 .2014الذًملشاوُت وخلىق الاوعان، ًىاًش 

ت مً الاحتهاداث ؤلاحابت ِلى  وكذ خاولذ مجمِى

هزه ؤلاؼيالُت، اهلعمذ ئلى اججاهحن ، اججاه 

ًلٌى بأخادًت الخىفِب الحيىمي، واججاه ًلٌى 

 بثىائُت الخىفِب الحيىمي.

ول: أحادية الحنصيب الحكومي
أ
 الاثجاه ألا

م هزا الاججاه ألاظخار ِبذ اللىُف اإلاىىوي، ج  ِض

الزي وان ٌّخبر أن الحيىمت حعخىمل وحىدها 

ش ألاٌو وباقي  اللاهىوي بمجشد حُّحن اإلالً للىٍص

مً الذظخىس  24أِماء الحيىمت وبلا للففل 

، وفي جففُله لهزا الشأي ًلٌى ألاظخار 1996

الح الجذًذ،  ِبذ اللىُف اإلاىىوي" لهزا فان ؤلـا

ت واًجابُت و  م ما جممىه مً حُٕحراث ملحٌى ٔس

فاهه أبلى العلىت الخىفُزًت ِلى ما واهذ ِلُه، 

ئر لم ًلْ جدٌى أظاس ي في مشاهضها ولم ًزهب 

الخّذًل ئلى خذود مُالد ظلىت حذًذة. 

فالحيىمت، خالفا إلاا كذ ًدبادس ئلى الزهً، لم 

جمش في ٌل الخّذًالث اإلالترخت مً ولُّت 

ف حاللت اإلالً وخذه ئلى الخىفِب مً وش 

ولُّت الخىفِب اإلاضدوج أي الخىفِب مً 

 وشف البرإلاان.

مُف ألاظخار اإلاىىوي أن الففل  ئرا وان  24ٍو

ُٕت جىفِب الحيىمت مً وشف  ًمْ أظغ ـو

ش ألاٌو وباقي أِماء  اإلالً ) ٌّحن اإلالً الىٍص

الحيىمت، هما ٌّفي الحيىمت بمبادسة مىه أو 

ال  59ان كشاءة للففل بىاء ِلى اظخلالتها( ف

حعمذ لىا باللٌى بأن هىان ئكشاس لخىفِب 

مضدوج للحيىمت، بل ِلى الّىغ مً رلً 

جذفّىا لالظخيخاج أن هىان جمُحزا واضحا بحن 

جىفِب واإلاعإولُت: فاإلالً ًماسط وخذه ظلىت 
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جىفِب الحيىمت وهزه ألاخحرة جيىن أمام 

 البرإلاان معإولت فلي باإللافت ئلى معإولُتها

 أمام اإلالً.

وهفغ الخفعحر كذمخه ألاظخارة سكُت اإلافذق، 

ال ًلش مبذأ  59خُث اِخبرث أن الففل 

الخىفِب اإلاضدوج ألهه ًدُل ِلى ؼشوه 

ذ الخاـت بمعألت الثلت التي حؽتره  الخفٍى

لبُت اإلاىللت ولِغ اليعبُت الظخلالت  ألٔا

الحيىمت، والاظخلالت حّني أن الحيىمت مىحىدة 

 .15معبلا

غ اإلاىكف ظاس فُه املجلغ الذظخىسي في وهف

الزي أهذ فُه أن الحيىمت  825.1216اللشاس سكم 

الجذًذة، التي حعخمذ وحىدها الذظخىسي مً 

مائها  بما  –حُّحن حاللت اإلالً لها، ال ًيىن أِل

ـفت ِمى في الحيىمت ئال مً  –في رلً سئِعها 

خ هزا الخُّحن جاٍس
17. 

 الاثجاه الثاني: ثنائية الحنصيب

م هزا الاججاه ألاظخار مفىفى كلىػ،  ًتِز

الزي اِخبر الخىفِب ألاخادي ٔحر واف 

                                                             
دمحم الشلىاوي: الخىمُت العُاظُت في اإلإشب: حؽيل العلىت  - 15

، أوشوخت 2000الى ظىت  1965الخىفُزًت ومماسظتها مً ظىت

مغ، ولُت الّلىم دهخىساه في اللاهىن الّام، حامّت دمحم الخا

اللاهىهُت والاكخفادًت والاحخماُِت، أهذاٌ ، ظىت 

 144، ؿ 2003/2004
(، 2012ًىاًش  2)  1433ـفش  8ـادس في  825.12كشاس سكم  - 16

ذة سظمُت ِذد  خ  6014حٍش ًىاًش  19)  1433ـفش  25بخاٍس

 .358(. ؿ : 2012
دس في خمُذ اسبُعي: كشاءة في كشاساث املجلغ الذظخىسي الفا - 17

ٌل الذظخىس الجذًذ، املجلت اإلإشبُت املحلُت والخىمُت، ظلعلت 

 .131، ؿ 2013، 1مإللاث وأِماٌ حامُّت، ه 

ُت وحىد الحيىمت، بل فلي  الظخىماٌ ؼِش

ًمهذ اإلاُالد اللاهىوي لها، مإهذا ِلى ئلضامُت 

، التي 18خفىلها ِلى ؼهادة الخىفِب البرإلااوي

ت إلاماسظت حمُْ  حّذ أظاظُت ولشوٍس

ومً دونها جبلى  اخخفاـاتها وجىبُم بشهامجها،

ت وجذبحر  مدفىسة في جفٍشف ألامىس الجاٍس

الؽإون الّادًت،وهفغ الخفىس دافْ ِلُه 

ألاظخار حان سوبحر الزي ًشي بأن " الحيىمت ال 

حؽُش في مماسظت مهامها ئال بّذ أن جدفل ِلى 

 .19زلت مجلغ الىىاب"

وإرا اِخبرها أن  أهم اإلاعخجذاث، التي حاءث بها 

ت اإلاشاحّت الذظخ الحعم في معألت  2011ىٍس

الخىفِب الحيىمي بأخزه بالخىفِب اإلاضدوج 

خُث ٌؽحر اإلاؽُش في الفلشة ألاخحرة مً الففل 

" حّخبر الحيىمت مىفبت بّذ خفىلها ِلى  88

لبُت  ذ ألٔا زلت مجلغ الىىاب، اإلاّبر ِنها بخفٍى

اإلاىللت لألِماء الزًً ًخألف منهم، ولفالح 

 البرهامج الحيىمي".

أن هزا ؤلاكشاس ٌل هاكفا في حضئُت ما ئرا لم ٔحر 

لبُت  ذ ِلى البرهامج الحيىمي باأٔل ًخم الخفٍى

اإلاىللت مً وشف مجلغ الىىاب، فهل ًإدي 

ذ العلبي وحىبا ئلى حّذًل البرهامج  الخفٍى

الحيىمي، بادساج اإلاالخٍاث التي أبذاها مجلغ 

الىىاب، والّىدة ئلُه مجذدا، مً احل هعب 

كمذ بزلً بّن الذظاجحر الثلت، هما 

                                                             
ش اإلايلف  - 18 اث فخىي الىٍص مفىفى كلىػ، مىاكؽت ملحخٍى

ذة الحشهت، ِذد  ماي  28، 3217بالّالكاث مْ البرإلاان، حٍش

1998. 
ي هخاب حماعي، سوبحر حان، معخجذاث مؽشُو الذظخىس ، ف - 19

 .46، مشحْ ظابم، ؿ 1992مشاحّت الذظخىس اإلإشبي 
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الزي  1978اإلالاسهت، هذظخىس اظباهُا لّام 

ظمذ للحيىمت باللجىء ئلى حىلت زاهُت، وبّذها 

ًدم للملً حُّحن الحيىمت وإن خفلذ ِلى 

 أٔلبُت وعبُت فلي.

ذ ِلى  فهل مً خم اإلالً ِىذ ِذم الخفٍى

ذِىا ئلى  البرهامج الحيىمي، أن ًدل البرإلاان ٍو

بُٕت الحفٌى ِلى أٔلبُت اهخخاباث حذًذة 

 كادسة ِلى هعب زلت البرإلاان؟ 

مً الذظخىس، الزي ًمىذ  51خعب الففل 

للملً خم خل مجلس ي البرإلاان أو أخذهما، كذ 

كُذ بؽشوه ؼيلُت هما ٌؽحر ئلى رلً الففل 

، مً لمنها ئخباس سئِغ الحيىمت بمبادسة  96

ؤلاكذام ِلى الحل، مما ٌّني أن الحيىمت جيىن 

 .20كائمت أي مىفب وحىبا

 خاجمت:

بىاء ِلى ما ظبم، ًمىً اللٌى أن جفىس اإلاؽُش 

الذظخىسي للعلىت الخىفُزًت، اخترم في ِمىمه 

مبذأ الففل بحن العلىاث، وأن الىلُّت التي 

أـبدذ ِليها ملاسهت بالذظاجحر العابلت حّخبر 

 مخلذمت في معاس بىاء دولت الحم واللاهىن.

اللاهىهُت التي أـبذ  هما ًمىً اِخباس الىلُّت

ٌّشفها سئِغ الحيىمت والىصساء مخلذمت هي 

ش ألاٌو والىصساء  ألاخشي ملاسهت بما وان ِلُه الىٍص

م مً اإلاالخٍاث  في الحيىماث العابلت. بالٔش

التي همذ معألت حُّحن سئِغ الحيىمت وما 

                                                             
ااااااااااااااْ العاااااااااااااالىت فااااااااااااااي الذظااااااااااااااخىس  - 20 ادمحم ماااااااااااااااليي : بيُاااااااااااااات جىَص

اإلإشباااااااااااااااااااااااي الجذًااااااااااااااااااااااااذ، مجلااااااااااااااااااااااات النهماااااااااااااااااااااااات، الّاااااااااااااااااااااااذدان الثالااااااااااااااااااااااااث 

 173، 2013سبُْ  -2012والشابْ/ خٍشف 

ت فخدذ املجاٌ  أزاسث مً ئؼيالُت دظخىٍس

ل الذظخىسي ملخخلف الفشكاء العُاظُحن،  للخأٍو

هما ظمدذ بخبُان مياهت اإلاإظعت اإلالىُت في 

، 2011البىاء الذظخىسي اإلإشبي ما بّذ دظخىس 

ِىذما جذخلذ لحل ألاصمت التي وكّذ فيها البالد 

ُّت لعىت  والتي  2016بّذ الاهخخاباث الدؽَش

ِلى ازشها لم حؽيل الحيىمت ألهثر مً ظخت 

 أؼهش. 
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 .2014، 1ه لالداسة املحلُت والخىمُت، مإلفاث وأِماٌ حامُّت، 

خمُذ اسبُعي: كشاءة في كشاساث املجلغ الذظخىسي الفادس في ٌل الذظخىس الجذًذ، املجلت اإلإشبُت 
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