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 القانون أمام  المساواة  وتكريس  البرلمانية   انةـصـالح
 المغربي لبرلماني ا ام ـالنظ في 

 ــــــ
 
 

يعد استكمال بناء دولة الحق والقانون خير 
حصانة ضد كل أشكال التجاوزات. وهذا ما 
يتطلب تجسيد مقومات الدولة القوية، القادرة على 

 فرض احترام القانون، ومساواة الجميع أمامه.
 

 في هذا السياق نظم الدستور المغربي

رلمان )الفصل المسؤولية الجنائية ألعضاء الب
إلى  88( وأعضاء الحكومة )الفصول من 39
(. ومما الشك فيه إن تفعيل أحكام هذه 90

الفصول سيساهم في االرتقاء بالمؤسسات 
التمثيلية والتنفيذية إلى مؤسسات ديمقراطية 
عصرية، وسيعطي الممارسة الديمقراطية 

 مدلولها الحقيقي السليم. 
 

ي يهيمن ورغم أهمية الطابع السياسي الذ
على مساءلة برلماني أو وزير جنائيا، فإن لزوم 
مقتضيات دولة الحق والقانون يفرض، موازاة 
مع ذلك، توفير كل الضمانات القانونية التي 
تقتضيها المحاكمة العادلة وشرعية اإلجراءات 

 الجنائية. 
 

وبتركيز االهتمام على المسؤولية الجنائية 
من  39فصل ألعضاء البرلمان، نجد أحكام ال

 الدستور تنص في فقرات أربع على ما يلي:
 

أعضاء  منيمكن متابعة أي عضو  ال» 
البرلمان وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه 

إبدائه لرأي أو  بمناسبةوال اعتقاله وال محاكمته 
قيامه بتصويت خالل مزاولته لمهامه ما عدا إذا 

ملكي عنه يجادل في النظام ال المعبركان الرأي 

أو الدين اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحترام 
  « للملك الواجب
 

يمكن في أثناء دورات البرلمان  وال» 
عضو من أعضائه وال إلقاء القبض  أيمتابعة 

عليه بسبب جناية أو جنحة غير ما سبقت اإلشارة 
في الفقرة األولى من هذا الفصل إال بإذن من  إليه

في  العضوا لم يكن المجلس الذي ينتمي إليه م
  «حالة تلبس بالجريمة

 
البرلمان  دوراتيمكن خارج مدة  وال» 

إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إال بإذن 
فيه ما عدا في  عضومن مكتب المجلس الذي هو 

حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو 
  « بالعقابصدور حكم نهائي 

 
 اعتقال عضو من أعضاء يوقف» 

إذا صدر طلب بذلك من  متابعتهالبرلمان أو 
المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة 

أو متابعة مأذون فيها أو صدور  بالجريمةالتلبس 
 «. بالعقابحكم نهائي 

 
فباإلستناد إلى هذه األحكام، يتبين أن 

وعلى غرار جل دساتير  -الدستور المغربي 
ضاء يكرس حماية محققة لفائدة أع -العالم 

البرلمان؛ هدفها عدم إمكانية مساءلة هؤالء 
جنائيا إال في نطاق محدود ووفق  ءاألعضا

حسن سير ضمان ضوابط محددة، وغايتها 
من ممارسة  ئهأعضاكافة لبرلمان وتمكين ا

بكل استقالل وحرية وطمأنينة،  عملهم البرلماني
 أو تهديد أو  تأثير وجعلهم في مأمن من كل
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متابعة قضائية مهما كان  ضغط يمكن أن تحدثه
مصدرها، من شأنه تقليص حركيتهم أو يشعرهم 

 بالخوف من تحمل مسؤوليتهم.
  

وهذه الحماية هي ما يصطلح عليها 
من  39بالحصانة البرلمانية؛ رغم أن الفصل 

الدستور المغربي وعلى خالف بعض التشريعات 
الحصانة  مصطلحصراحة  ستعملال يالمقارنة، 

إنما تحدث على حاالت يستنتج منها البرلمانية، و
  بحماية معينة.أن أعضاء البرلمان يتمتعون 

 
لكن ما هي حدود هذه الحماية؟ وهل تشمل 
جميع التصرفات التي تصدر عن أعضاء 
البرلمان بما فيها تلك الذي يقومون بها كباقي 

 أفراد المجتمع؟
خالفا لما قد يتبادر إلى الدهن للوهلة 

صانة البرلمانية هي حماية األولى من أن الح
مطلقة، يميز الدستور المغربي بين نوعين من 
الحماية أو باألحرى نوعين من الحصانة؛ وقد 

 حدد معيارا واضحا للتمييز بينهما.
  

فهناك متطلبات ممارسة العمل البرلماني 
التي تفرض تمكين أعضاء البرلمان من التعبير 

ل، وهذا عن آرائهم وأفكارهم بكل حرية واستقال
ما يقتضي حماية هؤالء األعضاء وعدم 

تحول دون مؤاخذتهم بصفة تكاد تكون مطلقة 
مواجهتهم؛ في  أو مدني القيام بأي إجراء جنائي

فالحصانة في هذه الحالة تعني حالة من حاالت 
 امتناع قيام أركان الجريمة.

  
بالمقابل إذا ارتكبت جنايات أو جنح خارج 

العدالة تفرض تدخل  هذا النطاق، فإن مصلحة
القانون إلقرار سلطة الدولة في العقاب والدفاع 
عن المجتمع وصيانة حقوق وحريات جميع 
أفراده؛ إال أن الصفة البرلمانية لمرتكب الفعل 
اإلجرامي ومراعاة المسؤولية السياسية الملقاة 
على عاتق كافة أعضاء البرلمان، تفرض من 

ن أن تمنعه. وفي جهتها تقييد هذا التدخل، لكن دو
هذه الحالة يتحول األمر من حصانة بالمعنى 
الدقيق إلى تنظيم إجراءات هادفة إلى احترام 
حرمة البرلماني ومن خالله المؤسسة البرلمانية 
التي يجب أن تبقى في جميع األحوال بعيدة عما 
يحيط بممارسة المسطرة الجنائية من أثر سلبي 

تابع بصورة اجتماعي وأخالقي على الشخص الم
 عادية.

 
وهذا التمييز ليس خاصا بالدستور 
المغربي، وإنما نجده في جل األنظمة البرلمانية؛ 
ونجده بشكل أكثر وضوحا في جل الكتابات 
الفقهية التي عالجت موضوع الحصانة 
 البرلمانية، حيث تفرق بين الحصانة 
الموضوعية التي تمنع المتابعة والعقاب، ويطلق 

لحصانة المطلقة أو الحصانة الشاملة عليها كذلك ا
 Irresponsabilitéأو عدم المسؤولية البرلمانية

parlementaire  ؛ وبين الحصانة اإلجرائية
التي تؤجل فقط تحريك الدعوى العمومية إلى 
حين الحصول على إذن البرلمان أو انتهاء آجال 
معلومة، ويطلق عليها الحصانة المؤقتة أو 

 Inviolabilitéالحرمة البرلمانية

parlementaire  . 
 

وتبقى العالقة وطيدة بين الحصانة 
الموضوعية والحصانة اإلجرائية رغم التمييز 

من  نبينهما، إذ ال يكفي تمكين أعضاء البرلما
ممارسة مهامهم، وإنما يجب تمكينهم إضافة إلى 
ذلك من ممارستها في أحسن الظروف، ثم حماية 

من شأنه عرقلة هذه الممارسة من أي تدخل 
نشاط البرلماني أو النيل من سمعته؛ ولو تعلق 
األمر برفع دعوى قضائية ومن باب أولى دعوى 
كيدية. وبالتالي يتعين إحاطة أعضاء البرلمان 
بضمانات كافية، أوال للتعبير عن آرائهم ومزاولة 
مهامهم بكل حرية واستقالل، وثانيا من أجل 

 م بهذه المهام. توفير الطمأنينة الالزمة للقيا
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وبذلك يظهر االرتباط الوظيفي بين 
الحصانة وممارسة المهام البرلمانية؛ أساسه 
حماية البرلماني من المتابعة أو التعسف أو 
المضايقة نتيجة إبداء وجهة نظره أو ممارسة 
حقه في التصويت أو القيام بواجباته وصالحياته 
الدستورية في مجال التشريع ومراقبة العمل 
الحكومي. فالحصانة ضمانة دستورية من أجل 
مهام دستورية، أقرها الدستور لحماية المصلحة 
العامة للمؤسسة البرلمانية وضمان حسن سير 
الوظيفة التشريعية؛ بالتالي فهي ال تعتبر امتيازا 
شخصيا لفائدة أعضاء البرلمان، رغم أن تطبيقها 
يمس الشخص ذاته؛ حيث إن الحصانة ال تهدف 

تمييز أعضاء البرلمان عن غيرهم من  إلى
المواطنين، وإنما الغاية منها صفة المشمولين بها 
والمؤسسة التي ينتمون إليها وما يجب أن تتميز 

 به من حرمة واستقالل.
  

وتكريسا لهذا الدور الوظيفي للحصانة 
من القانون  229البرلمانية، يتضمن الفصل 

ضاها الجنائي المغربي مقتضيات صريحة بمقت
كل عضو في الهيئة القضائية أو أحد  »فإن 

ضباط الشرطة القضائية، في غير حاالت 
التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من 
أوامر التحقيق أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء 

، احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية
وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة 

يعاقب بالتجريد من الحقوق  بالطرق القانونية،
 . «الوطنية 
 

وهذا ما يستنتج معه أن الحصانة البرلمانية 
 االتنازل عنهوال يمكن  ،عتبر من النظام العامت

من طرف  اأو تجاهله ،من طرف المشتكى به
 ألن السلطة القضائية أو الشرطة القضائية؛

وليس البرلماني المجلس  هو القرار صاحب
 . العضو

 

من الدستور  39إلى الفصل  وبالرجوع
المذكور، يستنتج  229وفي ترابطه مع الفصل 

أن الحصانة البرلمانية تشكل قيدا على سلطة 
النيابة العامة والجهات األخرى المختصة 
بتحريك الدعوى العمومية وممارستها؛ بالتالي 

من الدستور من  39فإن تفعيل مقتضيات الفصل 
ة كفيلة المفروض أن يقوم على أساس مسطر

التشريعية  تيناستقالل القضاء عن السلط بضمان
المؤسسة  حرمةعلى  ، وبالمحافظةالتنفيذيةو

ئها؛ مسطرة تحقق سمعة أعضاو البرلمانية
التوازن المطلوب بين تكريس حماية أعضاء 

 المواطنين س مساواة جميعيكرالبرلمان وبين ت
 . أمام القانون

 
مانية ، فإن االهتمام بالحصانة البرل لذا

كضمانة رئيسية العمل البرلماني يتجاوز طرح 
ومعالجة الموضوع من جوانبه السياسية 
ن الحصانة البرلمانية مادة  والدستورية حيث تكوِّ
أساسية في القانون الدستوري بصفة عامة 
والقانون البرلماني بصفة خاصة؛ ليشمل أيضا 

في إطار القانون الجنائي  -جانبا قانونيا متميزا 
ال يقل أهمية عن الجانبين  -مسطرة الجنائية وال

السياسي والدستوري؛ لن يزيد معه تقسيم الفكر 
القانوني إلى قانون عام وقانون خاص سوى 

 هشاشة.

 
فمهما كان حجم ومستوى تداخل وتفاعل 
الحصانة البرلمانية مع الجوانب السياسية 
والدستورية، فإنه من المفروض أال يمس 

 من شكلبأي برلمانية موضوع الحصانة ال
البراءة المتوفرة لكل شخص  قرينة شكالاأل

 مشتبه فيه إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات
بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات 

 القانونية.
 

ومهما كان حجم ومستوى تداخل وتفاعل 
الحصانة البرلمانية مع الجوانب السالفة الذكر، 
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ال يختل التوازن على فإنه من المفروض كذلك أ
حساب حق المجتمع في مكافحة الجريمة وضمان 
أمنه وسكينته، انطالقا من الدور التقليدي الذي 
تقوم به النيابة العامة في ممارسة الدعوى 
العمومية ومراقبتها؛ حيث تعتبر مؤسسة النيابة 

لتنفيذ كل سياسة جنائية،  ةالعامة الركيزة األساسي
للسهر على احترام وسيادة فهي األداة الفعالة 

القانون وحماية النظام العام وصون الحريات 
 العامة والدفاع عن حقوق المجتمع. 

 
بل يمكن التأكيد على األهمية القصوى لهذا 
الجانب القانوني من خالل الدور الحاسم الذي 
يقوم في تفعيل الحصانة البرلمانية كضمانة 

ال سيما دستورية وتجسيدها في الواقع العملي؛ 
بالنظر إلى الفراغ التشريعي والقضائي المالحظ، 

 . تراكمات الممارسةوبالنظر أيضا إلى غياب 
 

اختالف  تسجيلمن الطبيعي  لذا فقد كان
فصل لل الجانب القانوني حول في وجهات النظر

فعيل مقتضياته؛ فإذا ت من الدستور وكيفية 39
ا كانت مقتضيات الفقرة األولى منه واضحة مبدئي

عضاء في تحديد نطاق الحصانة المقررة أل
بتصويت  ملرأي أو قيامهبمناسبة إبدائهم البرلمان 

م، فإن تطبيق مقتضيات لمهامه مخالل مزاولته
الفقرات الثالث األخرى من نفس الفصل يتطلب 
تفسير وتحديد مضمون ونطاق الحصانة المقررة 

جناية أو ل همارتكاب من أجلعضاء البرلمان أل
؛ كما بتصويت ملرأي أو قيامهإبدائهم غير جنحة 

يتطلب سلوك مسطرة محددة المعالم تفاديا ألي 
تأويل يكون له انعكاس سلبي ليس فقط على 
األهداف والغاية من الحصانة البرلمانية، بل 
أيضا على الدور التي تقوم به النيابة العامة كجهة 
مسؤولة على حماية المجتمع ومكافحة الجريمة؛ 

قانونية وقضائية يتطلب تطبيق مسطرة  ماوهذا 
من  39للفصل  وسليم موحدتفسير  تستند على

 ، وتكرس مساواة الجميع أمام القانون..الدستور
 

في هذا السياق، يتعين تحديد مفهوم 
الحصانة البرلمانية ونطاق الحماية التي يتمتع بها 

من  39أعضاء البرلمان استنادا إلى الفصل 
ثيرها على سلطة النيابة العامة الدستور ومدى تأ

في تحريك الدعوى العمومية. فالحصانة ال يمكن 
تطبيقها على جميع األفعال الجرمية التي قد 
يرتكبها أحد أعضاء البرلمان، وإنما تشمل أفعاال 
محددة ومعينة، في حالة تجاوزها تتوقف هذه 
الحصانة عن إنتاج آثارها. ويسري نفس الحكم 

اإلجراءات الجنائية التي يمكن  على التدابير أو
 للنيابة العامة أن تتخذها أو تأمر بها. 

 
بعبارة أخرى يتعين وضع حدود دقيقة 
وفاصلة لنطاق الحصانة البرلمانية من حيث 
الجرائم والتدابير المشمولة، وما يخرج عن هذا 
النطاق يبقى خاضعا للقانون العادي الذي يخضع 

تأكيد فإن تدخل أحد  له باقي أفراد المجتمع. وبكل
مجلسي البرلمان لن يقبل إال إذا جاء موافقا 
للنطاق األول؛ بالمقابل تمارس النيابة العامة 
سلطتها كاملة ضمن النطاق الثاني، حيث يمكنها 

إلقاء القبض عليه متابعة أحد أعضاء البرلمان و
 .المجلس الذي ينتمي إليه أو موافقةإذن  دون

 
انة البرلمانية قيدا فإلى أي حد تشكل الحص

حقيقيا على سلطة النيابة العامة في تحريك 
الدعوى العمومية؟ وكيف يمكن ضمانا لسيادة 
القانون ومساواة الجميع أمامه، خلق توازن بين 
متطلبات ممارسة العمل البرلماني من جهة 
ومصلحة العدالة ودور النيابة العامة في ممارسة 

 جهة ثانية؟الدعوى العمومية ومراقبتها من 
 

من الدستور ال يقيد سلطة  39إن الفصل 
النيابة العامة بصورة مطلقة، وإنما يضع من 
حيث الموضوع، شروطا واستثناءات صريحة، 
يمكن التأكيد معها على أن الحصانة البرلمانية 
كقيد موضوعي على سلطة النيابة العامة، ال 
تشكل إال قيدا نسبيا؛ حيث يبقى من الممكن تدخل 
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لنيابة العامة، لكن بعد أن تحصل على رفع ا
الحصانة، وهذا ما يجعل من الحصانة البرلمانية 

 من حيث الشكل، قيدا شكليا.
 

للبرهنة على نسبية الحصانة البرلمانية، 
من الدستور حدودا لنطاق  39رسم الفصل 

الحماية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان خصوصا 
مشمولة بالحصانة، بالنسبة للجرائم والتدابير ال

بشكل قد يسهل معه الحكم بأن ما يخرج عن هذه 
 الحدود ال تخضع بشأنه النيابة العامة ألي قيد. 

 
فبالنسبة للجرائم المشمولة، يكرس الدستور 

؛  حماية مزدوجةكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، 
حماية تتطلبها ممارسة المهام البرلمانية ) 

 فرضها الصفةالحصانة الموضوعية (، وحماية ت
 (.اإلجرائية الحصانة البرلمانية )

 
في هذا االتجاه جاءت مقتضيات الفقرة 

واضحة في تحديد نطاق  39األولى من الفصل 
الحصانة الموضوعية، انسجاما مع ما تقتضيه 
ممارسة العمل البرلماني من ضمان لحرية الرأي 
وحرية التصويت، وعدم مساءلة هؤالء أعضاء 

أو مدنيا؛ خصوصا عندما تؤدي  البرلمان جنائيا
حدة المناقشة أو يؤدي التوتر واالنفعال ببعضهم 

الذي  ءإلى تجاوز حدود اللياقة والمجاملة، الشي
يمكن أن يتطابق مع مفهوم القذف أو السب أو 

 اإلهانة. 
 

وال يشمل نطاق الحصانة الموضوعية 
مختلف الجرائم التي قد يرتكبها أعضاء البرلمان 

أو غيره،  بالضرب اءعتدص من اضد األشخا
جرائم القول أو الرأي. بل  وإنما يقتصر فقط على

وحتى في إطار هذه الجرائم، فإن نطاق الحصانة 
ال يشملها إال إذا جاءت مرتبطة بمتطلبات العمل 
البرلماني ما لم تقع تحت طائلة االستثناءات 
 الصريحة التي يوردها الفصل

 المذكور. 39

 
حرية أعضاء البرلمان في  وبذلك يتبين أن

التعبير عن رأيهم ليست مطلقة، وإنما تخضع 
لقيود تبرهن على أن الحصانة البرلمانية إنما هي 
قيد موضوعي نسبي على سلطة النيابة العامة 
ليس إال؛ بالتالي يبقى مجال األفعال اإلجرامية 
التي تخرج عن نطاق الحصانة الموضوعية أكثر 

هؤالء األعضاء باستمرار،  اتساعا، وهذا ما يهدد
 بالمساءلة أمام القضاء الجنائي.

 
لذا جاءت مقتضيات الفقرات التالية من 

واضحة بدورها في تحديد نطاق  39الفصل 
الحصانة اإلجرائية؛ حيث إن تمكين أعضاء 

من مزاولة مهامهم بكل حرية  نالبرلما
واستقالل، يقتضي توفير الطمأنينة الالزمة، 

ل تدخل من شأنه عرقلة نشاط وحمايتهم من ك
البرلماني أو النيل من سمعته؛ ولو تعلق األمر 
برفع دعوى قضائية ومن باب أولى دعوى 

 كيدية. 
 

وعلى هذا المستوى تتحول الحصانة 
 البرلمانية من حصانة موضوعية يستفيد منها 

ة ـانة إجرائي، إلى حص / المواطنيالبرلمان
؛ أو باألحرى  ي/ البرلمانيستفيد منها المواطن

يتحول األمر من حصانة بالمعنى الدقيق إلى 
تنظيم إجراءات تهدف إلى احترام حرمة 

 البرلماني.
 

 ، فإنوعلى خالف الحصانة الموضوعية
إقامة الدعوى من  الحصانة اإلجرائية ال تمنع

تؤجلها فقط إلى حين الحصول ، وإنما العمومية
 ة.على إذن البرلمان أو انتهاء آجال معلوم

علما بأن الحماية التي يستفيد منها أعضاء 
البرلمان بهذا الخصوص، ال تغطي جميع األفعال 
التي يقومون بها، وإنما تقتصر على المجال 

ما لم تقع  -تحديدا الجنايات والجنح  -الجنائي 
 تحت طائلة االستثناءات المنصوص عليها. 
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أما بالنسبة للتدابير المشمولة بالحصانة، 

يركز على المتابعة وإلقاء القبض  39فصل فإن ال
 كتدبيرين أساسيين.

 
 بخصوص المتابعة، ال تلزم النيابة العامة

تنوي باللجوء إلى البرلمان، إال عندما تكون 
معه يفترض  ؛ ممامتابعةبال أو تعتزم القيام بالفعل

للتأكد  قامت بالتحريات الالزمة النيابة العامة أن
ل المنسوبة للبرلماني من الطابع الجدي لألفعا

 المعني.
 

البحث  وهذا ما يستنتج معه أن إجراءات
من  39ال تخضع ألحكام الفصل  التمهيدي

الدستور، بالتالي يمكن االستماع إلى البرلماني 
المعني وتفتيش منزله أو سيارته أو مكان عمله 

 دون ما حاجة إلى طلب رفع الحصانة. 
 

المتابعة واشتراط موافقة البرلمان من أجل 
ليس شرطا مطلقا، إنما يختلف بالنظر إلى نظام 
دورات البرلمان؛ حيث تكون النيابة العامة ملزمة 
بالحصول على رفع الحصانة أثناء دورات 

بما فيها الدورات االستثنائية. بالمقابل  نالبرلما
وخارج الدورات تسترجع النيابة العامة أو 

عليها  باألحرى تحتفظ بسلطتها. وهذا ما يفرض
عندما يكون الملف جاهزا قبل انطالق دورة 

تستعمل الصالحيات المخولة جديدة للبرلمان أن 
وتقوم بتحريك المتابعة وأال تنتظر  لها دستوريا

حلول الدورة لتضطر إلى سلوك مسطرة كانت 
 معفاة من سلوكها.

 
صحيح أن النيابة العامة ال يمكنها في هذه 

ألهم هو أن تتمكن الفرضية إلقاء القبض، لكن ا
النيابة العامة من وضع يدها على القضية 
ومتابعة البرلماني المشتبه فيه، تحقيقا للدور 
األساسي الذي تقوم به في حماية المجتمع كما 

 يلزمها بذلك القانون.

 
ولتحريك الدعوى العمومية خارج مدة 
دورات البرلمان أهمية بالغة، لما في ذلك من 

ء البرلمان وضمان على سمعة أعضاحفاظ 
 هذه اإلمكانية الملفات؛ علما بأن لسرية

الذي  ،البرلمان صالحياتال تنقص شيئا من 
 لتتحول  ؛طلب توقيف المتابعة لهحق ي

 بذلك مراقبة البرلمان للمتابعة، من مراقبة
 ، ة إلى مراقبة بعدية اختياريةـقبلية إجباري

تبرز معها جدوى تعميم هذه األهمية بالنسبة 
متابعة داخل الدورات أيضا؛ بحيث لن يلجأ إلى لل

 القبض.  البرلمان إال عندما يتعلق األمر بإلقاء 
 

إلقاء القبض، الذي يمكن تصوره في عدة 
مراحل من إجراءات الدعوى العمومية، بل وقبل 
تحريك المتابعة، عندما تتطلب مسطرة البحث 
التمهيدي اتخاذ إجراء من شأنه أن يحد من 

 لشخصية للبرلماني.الحرية ا
ومع ذلك فإن هذا المفهوم لن يستوعب 
بعض التدابير كإغالق الحدود مثال أو غيره من 

للمسطرة  التدابير التي أحدثها القانون الجديد
الجنائية في إطار الوضع تحت المراقبة 

 القضائية.
 

وعلى خالف المتابعة، ال يمكن إلقاء 
ال بعد القبض على برلماني خارج مدة الدورات إ

إذن المكتب؛ كما أن رفض المكتب لطلب رفع 
الحصانة إللقاء القبض أو عدم البت فيه، ينتج 
آثاره إلى حين انتهاء الوالية التشريعية، ما لم 

 يصدر حكم نهائي بالعقاب.
 

يستنتج مما سبق، أن الدستور المغربي 
نها  رسم حدودا فاصلة للحصانة البرلمانية يمكِّ

تحقيق أهدافها وغايتها.  كضمانة دستورية من
ومع ذلك من المفيد النظر في إمكانية تقليص 
نطاقها ليقتصر فقط على تمكين أعضاء البرلمان 
من مزاولة مهامهم البرلمانية دون أن تتحول إلى 
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امتياز يفتقد مبرر وجوده بمناسبة القيام بأعمال 
مستقلة وخارجة عن العمل البرلماني، خصوصا 

بجرائم خطيرة؛ وإن كانت  عندما يتعلق األمر
جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق البرلماني 
تفرض عليه قبل غيره احترام القانون، بحيث 
يصبح ارتكابه لفعل إجرامي مبررا لتشديد 
مسؤوليته ال التخفيف منها ولو بتقييد سلطة 
النيابة العامة مؤقتا في تحريك الدعوى العمومية 

 في مواجهته. 
 

مستوى تبرز الحصانة على هذا ال
البرلمانية كقيد شكلي، رغم عدم وجود ضوابط 
محددة تبين الطرق القانونية للحصول على رفع 

من القانون  229الحصانة كما يلزم بذلك الفصل 
اختالف في  تسجيلمن الطبيعي  الجنائي. لذا فإنه
فعيل مقتضيات ت كيفية حول وجهات النظر

ا ما يكون ؛ فموضوع الحصانة كثير 39فصل ال
محل خالف في الرأي بين التشريعي والتنفيذي، 
وتنازع في االختصاص بين التشريعي 
والقضائي، واختالف التسلسل اإلداري بين 

تطبيق مسطرة التنفيذي والقضائي؛ مما يفرض 
 وسليم موحدقانونية وقضائية استنادا إلى تفسير 

 ألحكام الدستور.
 

فع فبالنسبة للمبادرة في تقديم طلب ر
الحصانة، فهي ترجع عموما إلى الجهات 
المختصة بإقامة الدعوى العمومية؛ إال أن تمكين 
األفراد من استعمال مسطرة الشكاية المباشرة، قد 
يستعمل بكيفية تعسفية وكيدية. فإذا كانت سلطة 
النيابة العامة مقيدة، فكيف يسمح بتدخل األفراد 

 دون وضع ضوابط خاصة؟ 
 

ه الطلبات على البرلمان، أما عن إحالة هذ
فإن المنطق يقتضي أن تقوم بها الجهات التي 

النيابة العامة  -تملك إقامة الدعوى العمومية 
ألن إحالتها من جهة أخرى كالوزير  –أساسا 

األول مثال، يهدد مناقشة موضوع الحصانة 

البرلمانية بانزالقات خطيرة تجعل منه محورا 
والحال أنه شأن  في عالقة البرلمان بالحكومة،

 برلماني قضائي.
 

إال أن اإلحالة من طرف النيابة العامة ال 
لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن  نيعني أ

يحيل مباشرة على البرلمان طلب الحصول على 
رفع الحصانة؛ وإنما يجب أن يتم ذلك تحت 
إشراف السلم اإلداري الذي يترأسه وزير العدل 

ر العدل عندما يحيل الطلبات بقوة القانون. ووزي
على البرلمان، فإنه ال يقدمها باسم الحكومة، 
وإنما يقوم بتدبير تفرضه قاعدة التسلسل اإلداري 

 واستقالل المؤسسات.
 

وبصرف النظر عن المراحل التي تسبق 
توصل البرلمان بطلبات رفع الحصانة، يتركز 
االهتمام على صالحيات البرلمان والمعيار الذي 

تمده وهو يدرس طلبات رفع الحصانة سيع
المحالة عليه من طرف النيابة العامة، لقبول 
الطلبات أو رفضها؛ حيث إن المراحل التي تمر 
منها دراسة الطلب قبل البت فيه، كثيرا ما تثير 
بعض التساؤالت ذات الصبغة القضائية، تتداخل 
معها صالحيات البرلمان مع اختصاصات 

بينها. وهذا ما يحتم القضاء ويصعب الفصل 
إثارة التساؤل حول طبيعة وأهمية الدور الذي 
يقوم به البرلمان قبل أن يقرر رفع الحصانة أو 

 رفض الطلب.
 
إن طلبات رفع الحصانة البرلمانية هي  

اساسا طلبات لرفع القيد الوارد على سلطة النيابة 
العامة؛ بالتالي فإن دور البرلمان من المفروض 

مدى تأثير رفع الحصانة على  أن ينصب على
الحماية التي خص بها الدستور أعضاء البرلمان. 
فإذا كان تحريك المتابعة وممارستها تدبيرا 
قضائيا تختص به أساسا النيابة العامة، فإن 
الموافقة على طلب رفع الحصانة أو رفضه 

 يعتبر قرارا سياسيا يتخذه البرلمان. 
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اما بين ومع ذلك ليس من السهل الفصل تم

صالحيات البرلمان واختصاصات القضاء، فقد 
تتحول مهمة البرلمان إلى وظيفة قضائية 
ويتصدى لجوهر القضية يصدر على إثرها 

 أحكاما سابقة ألوانها.
 

وحتى عندما يكتفي البرلمان بالتأكد من 
جدية الطلب، فقد تفضي المناقشة إلى القول بعدم 

العامة تحريكها؛  جدية المتابعة التي تعتزم النيابة
مع أن النيابة العامة هي المختصة قضائيا بالتأكد 
من جدية الشكايات، وال يتصور أن تتدخل جهة 

 غير قضائية لتناقش من جديد مبدأ المالءمة.
 

أكثر من هذا، إن موقف البرلمان ال يلزم 
النيابة العامة إال أثناء انعقاد دورات البرلمان، 

فترة. فلماذا إذن ستكلف وال قيمة له خارج هذه ال
اللجنة نفسها عناء التأكد من جدية الطلب، وبعد 

 أسابيع معدودة تسترجع النيابة العامة سلطتها؟
 

لذا، كان من الضروري تجاوز طرح 
الموضوع من منظور قضائي/ جنائي يركز على 
طبيعة األفعال المرتكبة، إلى منظور سياسي/ 

م البرلمانية؛ برلماني يركز على الوظيفة أو المها
حيث تصبح مراقبة البرلمان لطلب رفع الحصانة 

مراقبة سياسية المقدم من طرف النيابة العامة 
 . قضائية توليس

 
وتبعا لذلك فاألصل أن يرفض هذا الطلب، 
حتى يتسنى للبرلمان بكافة أعضائه القيام بما هو 
منوط به من مسؤوليات؛ حيث يتمتع البرلمان 

ة للقول، بأن متطلبات العمل بسلطة تقديرية مطلق
البرلماني تقتضي عدم وضع عضو من أعضائه 
رهن إشارة العدالة، رغم ثبوت الجريمة، بل 

 ومهما بلغت خطورتها.
 

كما يمكن للبرلمان، رفض الطلب إذا 
ارتأى أن المتابعة يمكن تأجيلها إلى حين انتهاء 

 الدورة، وأنه ليس هناك أي استعجال.
 

يظهر دور للحكومة،  وفي هذا الخضم ال
في شخص وزير العدل  -وبالتالي فإن حضورها 

في اجتماعات لجنة العدل والتشريع بالبرلمان  -
وهي تناقش طلبات رفع الحصانة، ال مبرر له؛ 

سلطة إعادة تقدير  ال تملكن الحكومة ليس فقط إل
وإنما فتح متابعة بشأنه،  النيابة العامةقرر تما 

ى طلب رفع الحصانة أو أيضا ألن الموافقة عل
رفضه شأن برلماني يدخل في صميم السلطة 

 التقديرية للبرلمان.
 

وحتى ال تتحول الحصانة البرلمانية إلى 
وسيلة لتعطيل دور العدالة في حماية المجتمع 
وخرق مبدأ المساواة بين أفراده، من المفروض 
أن يبت البرلمان داخل أجل معقول في الطلبات 

وفي جميع األحوال قبل اختتام المحالة عليه، 
عدم ن الدورة التشريعية التي قدمت خاللها؛ ذلك أ

هذا التاريخ يجعل  قبل المعني المجلس بت
الطلبات المحالة عليه غير ذي موضوع أو 
طلبات الغية، مما يجعل مدة انعقاد الدورة أجال 
ضمنيا للمجلس، بانصرامه ترفع يد المجلس عن 

ة العامة صالحياتها الطلبات لتمارس النياب
عدم  ر يعتب. كما 39صراحة في الفصل المقررة 

 . للطلبداخل الدورة بمثابة رفض  برلمانبت ال
 

النيابات العامة  فقط يبقى من واجب
 الصالحيات التي خولها إياها الدستور ةمارسم

وعند االقتضاء  وتحرك المتابعة خارج الدورات،
افتتاح كل  أن توجه طلبات جديدة عند عليها يجب

 ليبت فيها المجلس المعني قبوال أو رفضا.دورة، 
 

ففي حالة الموافقة، تسترجع النيابة العامة 
كامل حريتها وسلطتها في تحريك الدعوى 
العمومية واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
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مع  .الجنائية التي تقتضيها ممارسة هذه الدعوى
قرار  تقيدها بحدود الجريمة أو الجرائم موضوع

 رفع الحصانة. 
 

أما في حالة رفض الطلب، فتؤجل إمكانية 
الدورة  اتخاذ اإلجراءات الجنائية إلى حين انتهاء

التشريعية التي صدر قرار الرفض خاللها 
 بالنسبة للمتابعة، وإلى حين انتهاء العضوية
بالنسبة إللقاء القبض ما لم يصدر حكم نهائي 

  .بالعقاب قبل ذلك
 

رار البرلمان، فإن اإلفصاح ومهما كان ق
في محتواه عن األسباب التي يرتكز عليها والتي 
 جعلته يتخذ موقفا دون آخر, يعتبر مطلبا 
ُملحا، بالنظر أساسا إلى المسؤولية األخالقية 
والسياسية المنوطة بالبرلمان كسلطة مستقلة عن 
السلطة القضائية، حيث يجسد تعليل القرار 

ناء على طلب النيابة الصادر عن البرلمان ب
العامة، مظهرا متميزا الحترام فصل السلط 

 دستوريا.المقرر 
 

استنتاجا مما تقدم، يتبين أن أحكام الفصل 
من الدستور بما رسمته من حدود من جهة،  39

وقواعد المسطرة الجنائية وما تتضمنه من مبادئ 
من جهة أخرى، تبدو كافية إذا ما طبقت تطبيقا 

مسطرة رفع الحصانة البرلمانية،  سليما، لتفعيل
وخلق التوازن المنشود بين حماية أعضاء 
البرلمان وحماية المجتمع وتكريس المساواة بين 

 أفراده.
 

ويبقى على البرلمان، تبعا الستقالليته في 
تدبير شؤونه الداخلية، تنظيم عمله بهذا 

المؤسسة  الخصوص بما يحفظ مصداقية
 ضمن سريةيو التشريعية وسمعة أعضائها،

المداوالت، ويمكِّن البرلماني المعني من الدفاع 
عن نفسه والتعريف بحججه؛ وحيث يعتبر النظام 
الداخلي لكل مجلس برلماني، اإلطار األكثر 

 مالءمة لوضع أحكام تفصيلية حول الموضوع. 
 

إجماال، يمكن التأكيد على أن السياق العام 
ميزة، الجديد الذي يعيش المغرب ظرفيته المت

يدعو إلى اعتماد منظور متطور للحصانة 
البرلمانية يتجاوب مع هذا السياق، ويوفر 
ظروف العمل التي تضمن لكافة أعضاء البرلمان 
 الثقة والطمأنينة أثناء قيامهم بواجباتهم. 

 
 وهذا ما يفرض التمسك بالحصانة الموضوعية، 
مقابل التقليص التدريجي لنطاق الحصانة 

ع مراعاة الدور الحاسم الذي يمكن اإلجرائية؛ م
للقضاء أن يقوم به في تفعيل مفهوم ومضمون 
 بناء الديمقراطية ودولة الحق بضمان سيادة 

 
 

الظروف القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع 
واألحوال. وقتئذ ستصبح المحاكمة العادلة، 
الحصانة الحقيقية ليس فقط بالنسبة للمنتخبين، بل 

يضا؛ تكريسا لمساواة الجميع أمام للناخبين أ
 القانون. 
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