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  مصادر القاعدَ القاىىىًُ: الفصل الثاىٌ
 ،فقد سبق أف رأينا.  الينابيع اليت تتولد منها وتنشأ القواعد القانونية،يقصد دبصادر القانوف

أف القانوف ىو رلموعة من القواعد القانونية اليت تنظم الروابط داخل اجملتمع واليت جيرب األفراد على 
كما رأينا سابقا أف القاعدة القانونية تعد وليدة حاجة اجملتمع إليها، . احرتامها ابلقوة عند االقتضاء

 أو مم تتكوف ،كيف تتكوف القاعدة القانونية؟: ىنا نتساءؿ .فهي توجد يف اجملتمع وتتطور بتطوره
 .القاعدة القانونية؟، ومن أين أتيت ابلقوة ادللزمة اليت تفرض على الناس احرتاـ أحكامها؟

 ، والسياسية، واالجتماعية،كوف القاعدة القانونية من سبازج العديد من العوامل االقتصاديةتت
 . أو املوضوعية للقاعدة القانونية،املصادر املادية:  والدينية، ويطلق على ىذه العوامل،والفكرية

 أو ، أو دينية، أو سياسية، أو اجتماعية،وىذه ادلصادر كثًنة ومتنوعة قد تتمثل يف حقائق اقتصادية
اترخيية، كما قد تتمثل يف قانوف قدًن كاف معموال بو يف الدولة أو يف قانوف دولة أجنبية، كما قد 

 .تتمثل يف اجتهادات قضائية مستقرة أو يف آراء ونظرايت فقهية
ابملصادر بذلك إذا كانت احلقائق التارخيية ىي مصدر القاعدة القانونية، أطلق عليها 

 . ويف القانوف الفرنسياإلسالميةمثال ادلصادر التارخيية للقانوف ادلغريب تتمثال يف الشريعة . التارخيية
، وىي ربتاج إىل ومن املصادر املادية تتم صياغة مضمون وحمتوى القواعد القانونية

ابملصادر الرمسية أو ، وىذا ما يطلق عليو اإللزاـاخلروج يف صورة قابلة للتطبيق إبعطائها صفة 
 .الشكلية للقاعدة القانونية

، ألهنا الطريق ادلعتمد جلعل القاعدة القانونية انفذة وذات رمسيةفهذه ادلصادر توصف أبهنا 
ألهنا ادلظهر والشكل اخلارجي الذي تظهر فيو اإلرادة ادللزمة شكلية وتوصف أبهنا . قوة إلزامية
 من أجل الوصوؿ إىل  تفسريويف حالة غموض ىذه القواعد القانونية فإهنا ربتاج إىل. للجماعة

، لكوهنا تفسر النصوص القانونية ابملصادر التفسرييةمعناىا احلقيقي؛ لذلك مسيت ىذه ادلصادر 
 .الغامضة وربدد معناىا ومضموهنا
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 وادلصادر األخرى كادلصدر ادلادي ،ولتوضيح الفرؽ بٌن ادلصدر الرمسي للقاعدة القانونية
 أف" من ؽ ؿ ع على 230نص ادلشرع ادلغريب يف الفصل  :وادلصدر التارخيي، نعطي ادلثاؿ التايل

االلتزامات التعاقدية ادلنشأة على وجو صحيح تقـو مقاـ القانوف ابلنسبة دلنشئيها، وال جيوز إلغاؤىا 
 ". إال برضامها معا أو يف احلاالت اليت ينص عليها القانوف

فهو الذي  (ع.ؿ.أي ؽالتشريع ادلدين ) ذلذه القاعدة القانونية ىو التشريع فاملصدر الرمسي
، فهي العوامل اليت سامهت يف تكوينها، ومنها النزعة مصدرها املاديأما  .يعطيها قوهتا ادللزمة

يف حٌن أف  .اإلرادةالفردية اليت اندى هبا أنصار ادلذىب الفردي واليت أدت إىل انتشار مبدأ سلطاف 
 ىو كتب مصدرها التفسرييما  أ.ادلصدر التارخيي ذلذه القاعدة القانونية ىو القانوف ادلدين الفرنسي

 من 230الفقو وأحكاـ القضاء اليت تطرقت ابلتحليل إىل ىذه ادلسألة ادلنصوص عليها يف الفصل 
 .ؽ ؿ ع

مصادر رمسية أساسية، ومصادر رمسية :  إىل أف ادلصادر الرمسية تنقسم إىل،وذبدر اإلشارة
 ذلا األولوية يف التطبيق على ادلصادر التفسًنية، إذ أف فاملصادر الرمسية .احتياطية أو تكميلية

القاضي ابعتباره ادلكلف بتطبيق القواعد القانونية ملـز ابلرجوع إىل ادلصادر الرمسية، خاصة النصوص 
  .القانونية ادلكتوبة من أجل البت يف النازلة

ويف حالة عدـ وجود نص حيكم النازلة أو يف حالة وجود غموض، فآنذاؾ ديكن أف يلتجأ 
النصوص القانونية الغري املكتوبة أو إىل املصادر التفسريية، خصوصا آراء الفقه وأيضا إىل 

 .االجتهاد القضائي أو ما يعرب عنه ابلسوابق القضائية
مث سنتطرؽ بعد ، (املبحث األول) املصادر الرمسية إىلأوال على ضوء ما سبق سنتطرؽ 

 .(املبحث الثاين)املصادر التفسريية ذلك إىل 
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املصادر الرمسًُ أو األصلًُ : املبحث األول

 لتصبح اإللزاـ،إف ادلصادر الرمسية ىي اليت تنشأ القاعدة القانونية وتضفي عليها صفة 
 حبيث إذا تعلق األمر بقواعد دينية أو عرفية أو غًنىا، دبجرد ،مطبقة على مجيع األفراد داخل اجملتمع

 .التشريع: تبنيها من طرؼ ادلشرع، فإهنا تكتسب صفة الرمسية ويطلق عليها
وزبتلف ادلصادر الرمسية من بلد إىل آخر ومن نظاـ قانوين إىل آخر، فمثال النظاـ الالتيين 

 جيعل التشريع ادلصدر األوؿ للقاعدة القانونية، يف حٌن تعترب األنظمة ،الذي أيخذ بو ادلغرب
 .اجلرمانية ومنها اصللرتا االجتهاد القضائي أو نظاـ السوابق القضائية ادلصدر األوؿ للقاعدة القانونية

 وديكن اعتباره أوؿ مصدر رمسي للقاعدة القانونية، وىو  العرؼ ىناؾ،التشريعإىل جانب 
 وأف من خيالف يتعرض للجزاء من ،ما درج عليو الناس واتبعوه دلدة زمنية طويلة مع االعتقاد إبلزاميتو

 القانون الطبيعي وقواعد ىناؾ مصادر أخرى وىي ،إىل جانب التشريع والعرؼ و.طرؼ اجلماعة
 القاضي يف حالة عدـ وجود حل دلوضوع النازلة يف ابقي إليها اليت يرجع واإلنصاؼالعدالة 

فال ديكنو أف يتذرع بعدـ وجود نص . ادلصادر، على اعتبار أف مهمة القاضي ىو البت يف النازلة
قانوين يف النزاع ادلعروض عليو، فالقاضي ملـز ابالجتهاد وإال اهتم جبردية إنكار العدالة ادلنصوص 

 . من القانوف اجلنائي ادلغريب240على عقوبتها يف الفصل 
، إىل أنو على اعتبار أف ادلغرب يدخل ضمن منظومة دولية تتعدد فيها اإلشارةوذبدر 

االتفاقيات، فإنو ترتتب عليو العديد من االلتزامات الدولية ادلنظمة بواسطة ادلعاىدات واالتفاقيات 
 تتمتع بدرجة مهمة حسب ما نص عليو املعاهدات واالتفاقيات الدوليةلذا، أصبحت . الدولية

 . ، وىي أيضا من ادلصادر واليت سنتطرؽ إليها يف حينو2011الدستور ادلغريب اجلديد الصادر يف 
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التشريع :  األولفرعال

حيتل التشريع مركز الصدارة ابلنسبة لباقي مصادر القاعدة القانونية، فقد أصبح التشريع ىو 
ادلصدر الرمسي األوؿ للقانوف بوجو عاـ، بعد أف كاف العرؼ يف اجلماعات القددية حيتل ادلكانة 

األوىل يف ىذا الصدد، وذلك نظرا النتشار ادلذىب االجتماعي يف الوقت احلاضر وما اندى بو من 
 .ضرورة تدخل الدولة يف نشاط األفراد يف ربقيقها للصاحل العاـ

 كما سنتطرؽ إىل أنواع التشريعات مع . سنتطرؽ إىل تعريف التشريع وبياف مزاايه وعيوبو،لذا
 إىل طريقة وضعو ونفاذه، مث بعد ذلك سنبحث يف الرقابة على وأيضابياف اجلهات ادلختصة بوضعو، 

 .دستورية القوانٌن وعلى الرقابة القضائية على شرعيتها، مث سنختم ابحلديث عن التقنٌن
  وعًىبهخصائصه، تعريف التشريع: املبحث األول

 :تعريف التشريع- 1

يعرؼ التشريع كمصدر رمسي للقاعدة القانونية، قياـ السلطة ادلختصة بوضع القواعد 
القانونية يف صورة مكتوبة، كما يقصد ابلتشريع تلك القواعد القانونية اليت تضعها السلطة ادلختصة، 

 ... .فيقاؿ التشريع ادلدين، التشريع اجلنائي، التشريع الضرييب 
 قياـ سلطة عامة بسن قواعد قانونية يف ة،لتشريع كعملي يقصد ابادلعىن ادلصدريفمن حيث 

لتشريع كنتاج ذلذه ، يقصد اباإلمسي أما وفق معناه .صيغة مكتوبة وفقا إلجراءات مسطرية معينة
النص الذي يصدر عن السلطة العامة ادلختصة، والذي يتضمن قاعدة أو عدة قواعد : العملية
 ".القانوف"دبعىن . قانونية

كل قاعدة قانونية تصدر يف  "- كمصدر للقاعدة القانونية- إذن، نقصد ابلتشريع
 بعبارة ".وثيقة رمسية مكتوبة عن سلطة عامة خمتصة يف الدولة، ووفقا إلجراءات مسطرية معينة

أخرى، اصطالح التشريع يستعمل أحياان دبعىن ادلصدر، وأحياان أخرى دبعىن القواعد اليت تستمد من 
 . ىذا ادلصدر
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 :(أو مزاياه)خصائص التشريع - 2
 : وىي كما يلي،للتشريع عدة خصائص

 القاعدة القانونية تتميز دبجموعة من أف رأينا سابقا :التشريع يضع قاعدة قانونية 
تتوافر أف  البد من ،بذلك. اخلصائص من حيث أهنا قاعدة سلوؾ عامة ورلردة، ملزمة ومقرتنة جبزاء

 ال يعترب ، وكل تشريع ال تتوفر فيو ىذه اخلصائص.يف التشريع نفس خصائص القاعدة القانونية
 بل تشريعا من حيث الشكل فقط وإف كاف صادرا عن السلطة ادلختصة ،تشريعا دبدلولو القانوين

 .لكنو عبارة عن قرارات تصدر خبصوص أفراد معينٌن أو وقائع معينة بذاهتا
نو يصدر يف شكل مكتوب، أي يف وثيقة أأي  :التشريع يصدر يف صورة مكتوبة 

 من السهل معرفة اتريخ ومضموف ،لذا. القانوف غًن ادلكتوب أي العرؼعن رمسية وذلك سبييزا لو 
قد تكوف )النص ادلكتوب، كما يسهل وضعو وتعديلو عند االقتضاء، إذ تقـو السلطة ادلختصة 

إىل سن قوانٌن تساير  (السلطة التشريعية أو التنفيذية حبسب االختصاص ادلخوؿ لكل واحدة منها
مكتوبة،  التشريعية القانونية القاعدة كوف عن  وينتج.التطور الذي قد حيدث على مستوى الواقع

 األمن وربقيق النفوس طمأنة إىل يؤدي شلا هبا، حصرىا واإلحاطة وإمكانية ووضوحها هبا الكل علم

 تعسف من ادلواطنٌن محاية.كالعرؼ األخرى ادلصادر اجملتمع، بعكس يف ادلعامالت استقرار

 الصادر ابلتشريع التقيد جيب عليها اليت التنفيذية، والسلطة القضائية السلطة وخاصة السلطات،

 .التشريعية السلطة عن

 وىي الربدلاف كما نص على ذلك الفصل :دور التشريع من سلطة خمتصة بوضعهص 
وسنتعرض إىل أنواع سلتلفة من التشريعات مع . 2011 من الدستور ادلغريب الصادر سنة 70

 .السلطات ادلختصة بوضع كل نوع يف حينو
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: (سلبًاته)عًىب التشريع - 3

 مركز الصدارة ابلنسبة  واليت جعلتو حيتلابلنظر إىل ادلزااي العديدة اليت يتميز هبا التشريع
اليت أنو ال خيلو من العيوب، وفإف انتقادات عدة وجهت إليو، إذ جلميع مصادر القانوف األخرى، 

 :كن إمجاذلا فيما يليًن

يعاب على التشريع وضعو يف قالب مكتوب، وتغيًنه أو تعديلو يتطلب ابلضرورة : اجلمود 
سلوؾ مسطرة خاصة منصوصا عليها قانوان وىي مسطرة طويلة؛ شلا جيعل التشريع ال يساير ظروؼ 

ولكن ديكن الرد على  . يف اجملتمعاألفراداجلماعة وتطوراهتا وابلتايل ال يستجيب دلطالب وحاجيات 
 إذا ما ثبت ذلا عدـ مسايرتو للتطورات ،أبف السلطة التشريعية ذلا احلق يف إلغاء التشريعب ىذا العي

االجتماعية، كما ذلا احلق يف صياغتو صياغة مرنة سبكن من االستجابة ذلذه التطورات دوف اللجوء 
 .إىل تعديلو أو إلغائو

 وابلتايل فغالبا ما ال ،، تفرض التشريع على الناسوضعه من طرؼ سلطة خمتصة وحمددة 
 وإف كاف التطبيق سوؼ خيضع لو اجلميع بدوف استثناء، شلا جيعل ،يتم قبولو من طرؼ اجلميع

 أبف السلطة التشريعية ، وديكن الرد على ىذا االنتقاد.التشريع قد خيفق يف استقراء معطيات اجملتمع
 تكوف مكونة من شلثلي الشعب، شلا من شأنو التقليل من خطورة وضع -وىي ادلختصة ابلتشريع-

 .تشريع سلالف لواقع اجملتمع

من شأنو أف جيعلو جامدا ال يساير صدور التشريع يف قواعد مكتوبة أبلفاظ حمددة  
ظروؼ اجلماعة وال يتماشى مع التطور التلقائي للحياة االجتماعية؛ شلا حيوؿ دوف استجابتو 

 ػ يرد على ىذا العيب أبف السلطة التشريعية ذلا احلق يف إلغاء التشريع،لكن. حلاجيات أفراد اجملتمع
سبكن من ،  كما ذلا احلق يف صياغتو صياغة مرنةػإذا ثبت ذلا عدـ مسايرتو للتطورات االجتماعية

 .استجابتو ذلذه ادلعطيات

وابلرغم من ىذه العيوب اليت تطاؿ التشريع، فإهنا زلدودة مقارنة مع مزاايه العديدة؛ شلا 
 .يفسر األمهية اخلاصة اليت أعطيت للتشريع يف تنظيم اجملتمع
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أىىاع التشريع : املبحث الثاىٌ

 حبيث خيضع أدانه ألعاله ،إف التشريع ليس على مستوى واحد، بل ىو متدرج ومرتاتب
وهبذا جيب أف تتقيد كل . مرتبة وال جيب أف خيالفو؛ شلا يدؿ على وجود اختالؼ من حيث القوة

صورة من التشريع ابلصورة اليت أتيت فوقها، فالتشريع األساسي أو الدستور يسمو على التشريع 
 .العادي أو الرئيسي، وىذا األخًن ال يسمو على التشريع الفرعي أو الثانوي

يتنوع التشريع من حيث القوة واألمهية إىل أربع درجات أعالىا التشريع األساسي وعليو، 
  .، مث القانوف التنظيمي، فالتشريع العادي، وأخًنا التشريع الفرعي أو الالئحي(الدستور)

:   التشريع األساسٌ أو الدستىر:املطلب األول

 إذ ىو األساس اليت يقـو عليو احلكم، وىو ادلنظم للسلطات ،ىو أمسى القوانٌن يف الدولة
رلموعة القواعد القانونية اليت ربدد : "وديكننا تعريف الدستور أبنو. وادلبٌن حلقوؽ والتزامات األفراد

شكل الدولة ونظاـ احلكم فيها، سلطاهتا العامة، وعالقة ىذه السلطات ببعضها البعض، ويبٌن 
  .احلقوؽ اليت يقرىا لألفراد وحرايهتم

لذا، الدستور أييت يف أعلى ىـر التشريعات ويسمو على بقية القوانٌن، لذلك فإف وضعو يتم 
 .بطريقة سلتلفة عن بقية التشريعات، كما أنو يصدر عن سلطة سلتلفة عن السلطة التشريعية العادية

 : ومعظم الكتاابت الفقهية سبيز بٌن نوعٌن من الدساتًن
 .الدستور املكتوب أو املدون، والدستور العريف -
 .و الصلبأالدستور املرن والدستور اجلامد  -
 : الدستىر املكتىب أو املدوٌ، والدستىر العريف- 1

 ىو الذي تكوف غالبية قواعده قد صدرت يف شكل وثيقة أو عدة الدستور املكتوب- أ
 وسبتاز . مثاؿ ذلك الدستور ادلغريب والفرنسي من طرؼ ىيئة سلتصة ابلتشريع الدستوري،واثئق رمسية

 الدساتًن ادلكتوبة ابلوضوح
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 فيقصد بو رلموعة من ادلبادئ والقواعد القانونية غًن ادلكتوبة اليت الدستور العريف- ب
 األفراد واجلماعات نشأت يف األصل كعادات وسلوكات، وربولت حبكم تواتر العمل هبا واقتناع

إبلزاميتها، ذلك أهنا رلرد تقاليد وعادات وشلارسات غًن مكتوبة، لكنها أعراؼ دستورية ضرورية 
الدستور : لتنظيم السلطة وربديد شكل الدولة، وأتطًن عالقات مؤسساهتا العامة، مثاؿ ذلك

 .الربيطاين
 : الدستىر املرٌ والدستىر اجلامد أو الصلب- 2

 ىو الذي ديكن وضعو وتعديلو وفق إجراءات بسيطة، كتلك اليت زبضع :الدستور املرن- أ
بعبارة أخرى، أف ىذا النوع من الدساتًن ديكن أف تعدؿ . ذلا القوانٌن العادية عند وضعها أو تعديلها

 .وتلغى بقانوف عادي، مثاؿ ذلك الدستور االصلليزي
 ىو الذي يتطلب من أجل تعديلو أو إلغاء أحكامو :الدستور اجلامد أو الصلب- ب

اتباع إجراءات خاصة واستثنائية ينص عليها الدستور، شلا جيعل ىذا النوع من الدساتًن صعبة 
ويعترب الدستور ادلغريب من الدساتًن اجلامدة، حيث تضمن إجراءات وشروط . التعديل أو التغيًن

الفصوؿ )خاصة دلراجعتو، وذلك يف الباب الثالث عشر ادلخصص لطرؽ وإجراءات مراجعة الدستور 
 .(175 إىل 172من 

 من الدستور صلد ادلشرع الدستوري نص على أنو للملك ولرئيس 172فمن خالؿ الفصل 
ودبوجب . احلكومة وجمللس النواب وجمللس ادلستشارين حق ازباذ ادلبادرة قصد مراجعة الدستور

 من الدستور تعرض مشاريع ومقرتحات مراجعة الدستور دبقتضى ظهًن على الشعب 174الفصل 
وللملك بعد استشارة رئيس . وتكوف ىذه ادلراجعة هنائية بعد إقرارىا ابالستفتاء. قصد االستفتاء

كما . احملكمة الدستورية، أف يعرض بظهًن على الربدلاف، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور
يصادؽ الربدلاف ادلنعقد، بدعوة من ادللك، يف اجتماع مشرتؾ جمللسيو، على مشروع ىذه ادلراجعة، 

وحيدد النظاـ الداخلي جمللس النواب كيفيات تطبيق ىذا . أبغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم
 .ادلقتضى، وتراقب احملكمة الدستورية صحة إجراءات ىذه ادلراجعة، وتعلن نتيجتها
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 جعل من بعض من مقتضياتو غًن قابلة 175وذبدر اإلشارة إىل أف الدستور يف فصلو 
 :للتعديل أو التغيًن، وىي األحكاـ ادلتعلقة بػ

 الدين االسالمي؛ -

 النظاـ ادللكي للدولة؛ -

 االختيار الدديوقراطي لألمة؛ -

 .ادلكتسبات يف رلاؿ احلرايت واحلقوؽ األساسية ادلنصوص عليها يف الدستور -

 القاىىٌ التيظًنٌ: الثاىٌاملطلب 

ىو القانوف الذي يصدر عن الربدلاف، وىو يتميز عن القانوف العادي من حيث أمهيتو 
وذبدر اإلشارة إىل أف الدستور مل حيدد ادلقصود ابلقانوف التنظيمي لكنو أشار فقط إىل . وطريقة سنو

اليت كانت إحدى الغرؼ )ولقد عرفت الغرفة الدستورية . ادلواضيع اليت تنظم دبوجب نص تنظيمي
، القانوف التنظيمي أبنو رلموعة من (اليت يتكوف منها اجمللس األعلى سابقا زلكمة النقض حاليا

 .القواعد القانونية ادلنبثقة من الدستور وادلكملة لو، وىي تفصل ما أمجلو الدستور
وعليو، القانوف التنظيمي يفصل الدستور ويكملو، لكنو أدىن من الدستور درجة وأعلى 

ويرجع . درجة من القانوف العادي، فهو أييت يف ادلرتبة الوسطى بٌن الدستور والقانوف دبفهومو الضيق
 من الدستور طريقة 85االختصاص التشريعي يف القانوف التنظيمي للربدلاف، حيث حدد الفصل 

 .سنو ولزـو خضوعو لرقابة احملكمة الدستورية
: طريقُ سً القاىىٌ التيظًنٌ- 

يتم التداوؿ يف مشاريع ومقرتحات القوانٌن التنظيمية  من الدستور على أنو 85نص الفصل 
من قبل رللس النواب، بعد مضي عشرة أايـ على وضعها لدى مكتبو ووفق ادلسطرة ادلشار إليها يف 

. ، وتتم ادلصادقة عليها هنائيا ابألغلبية ادلطلقة لألعضاء احلاضرين من اجمللس ادلذكور84الفصل 
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غًن أنو إذا تعلق األمر دبشروع أو دبقرتح قانوف تنظيمي خيص رللس ادلستشارين أو 
 .اجلماعات الرتابية، فإف التصويت يتم أبغلبية أعضاء رللس النواب

جيب أف يتم إقرار القوانٌن التنظيمية ادلتعلقة دبجلس ادلستشارين، وذبدر اإلشارة، إىل أنو 
. ابتفاؽ بٌن رللسي الربدلاف، على نص موحد

تعرض مشاريع القوانٌن التنظيمية ادلنصوص " من الدستور على أنو 86كما نص الفصل 
عليها يف ىذا الدستور وجواب قصد ادلصادقة عليها من قبل الربدلاف، يف أجل ال يتعدى مدة الوالية 

". .التشريعية األوىل اليت تلي صدور األمر بتنفيذ ىذا الدستور
 أو إىل أنو بعد أف يصاغ مشروع قانوف ما من قبل الوزارة أو الوزارات ادلعنية ،وذبدر اإلشارة

أعضاء أو فرؽ الربدلاف، ) ػيقدـ اقرتاح قانوف من قبل اجلهات ادلخوؿ ذلا صالحية ادلبادرة التشريعية كػ
، دير ادلشروع أو ادلقرتح دبراحل متتالية، تقـو خالذلا األمانة العامة (ادلعارضة أو ادلبادرة الشعبية

 ، والتقنيات،للحكومة أبدوار متعددة بدءا من مراجعة ادلشاريع وإعادة صياغتها وفق الشكل
 ومراقبة دستوريتها، وصوال إىل أعماؿ ،والتعابًن القانونية، ومراقبة مدى مالءمتها للتشريعات ادلوجودة
 وتعيٌن اتريخ لعرضو على كل من ،السكراترية والتنسيق بٌن سلتلف احملطات اليت دير منها ادلشروع

.  اللجاف الربدلانية ادلختصة على مث بعد ذلك،رللس احلكومة ورللس الوزراء
وبعد تصويت غرفيت الربدلاف لفائدة ادلشروع أو ادلقرتح، يعرض القانوف بصيغتو النهائية على 

 يوما، عن طريق ختمو 30حبيث إف قبلو صادؽ عليو، داخل أجل . ادللك من أجل التصديق عليو
احلكومية واإلدارية )ابلطابع ادللكي، أي إصدار ظهًن شريف أيمر من خاللو القطاعات ادلعنية 

وال يعترب عمل األمانة العامة للحكومة قد اكتمل إال بعد نشر القانوف اجلديد يف . بتنفيذه (وغًنىا
. اجلريدة الرمسية
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 (القانوف دبفهومو الضيق)التشريع العادٍ : لثالثااملطلب 
. ىو رلموعة من القواعد القانونية الصادرة عن السلطة ادلختصة، وفقا دلقتضيات الدستور
والسلطة ادلختصة وفقا للدستور ادلغريب، ىي السلطة التشريعية اليت حدد ذلا اختصاصاهتا وبينها 

 . منو71 و70دبوجب الفصلٌن 
وإذا كاف األصل ىو قياـ السلطة التشريعية بسن التشريع العادي، فإف ىناؾ حاالت ربل 

فيها السلطة التنفيذية زلل السلطة التشريعية يف إصدار التشريع العادي، كما جلاللة ادللك إمكانية 
 خبصوص إصدار التشريع أصل واستثناءاتبعبارة أخرى ىناؾ . إصدار القانوف دبفهومو الضيق

. العادي، فما ىي اجلهات ادلختصة بوضعو، وكيف يتم وضعو؟
 : اجلهات املدتصُ بىضع التشريع العادٍ وفق التشريع املغربٌ- أ

 :اختصاص الربملاٌ يف سً التشريع العادٍ (1

ذلك أنو  (الربدلاف) من الدستور على رلاؿ اختصاصات السلطة التشريعية 71نص الفصل 
 من الدستور رلاؿ التشريع أي مواضيع اليت يعين 71وقد حدد الفصل . يصوت على القوانٌن

القانوف اليت يعين بتنظيمها واليت خيتص فيها القانوف وحده دوف غًنه واليت ذلا أمهية قصوى ابلنظر 
 .لصلتها حبرايت وحقوؽ األفراد أو ابدلصاحل احليوية للبالد

ورد تعداد بعضها يف - القانوف دبفهومو الضيق- واجملاالت اليت خيتص فيها التشريع العادي 
فقد . 150 و 135 من الدستور، وبعضها اآلخر ورد يف فصوؿ متفرقة منها الفصٌن 71الفصل 

خيتص القانوف، ابإلضافة إىل ادلواد ادلسندة إليو صراحة بفصوؿ أخرى : "  ادلذكور71ورد يف الفصل 
 :من الدستور ابلتشريع يف ادليادين التالية

احلقوؽ واحلرايت األساسية ادلنصوص عليها يف التصدير، ويف فصوؿ أخرى من ىذا - 
الدستور؛ 
نظاـ األسرة واحلالة ادلدنية؛  - 
مبادئ وقواعد ادلنظومة الصحية؛ - 
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نظاـ الوسائط السمعية البصرية والصحافة دبختلف أشكاذلا؛ - 
العفو العاـ؛ - 
اجلنسية ووضعية األجانب؛ - 
ربديد اجلرائم والعقوابت اجلارية عليها؛ - 
التنظيم القضائي وإحداث أصناؼ جديدة من احملاكم؛ - 
ادلسطرة ادلدنية وادلسطرة اجلنائية؛ - 
نظاـ السجوف؛ - 
النظاـ األساسي العاـ للوظيفة العمومية؛ - 
الضماانت األساسية ادلمنوحة للموظفٌن ادلدنيٌن والعسكريٌن؛ - 
نظاـ مصاحل وقوات حفظ األمن؛ - 
نظاـ اجلماعات الرتابية ومبادئ ربديد دوائرىا الرتابية؛ - 
النظاـ االنتخايب للجماعات الرتابية ومبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية؛ - 
النظاـ الضرييب، ووعاء الضرائب، ومقدارىا وطرؽ ربصيلها؛ - 
النظاـ القانوين إلصدار العملة ونظاـ البنك ادلركزي؛ - 
نظاـ اجلمارؾ؛ - 
نظاـ االلتزامات ادلدنية والتجارية، وقانوف الشركات والتعاونيات؛ - 
احلقوؽ العينية وأنظمة ادللكية العقارية العمومية واخلاصة واجلماعية؛ - 
نظاـ النقل؛ - 
عالقات الشغل، والضماف االجتماعي، وحوادث الشغل، واألمراض ادلهنية؛ - 
نظاـ األبناؾ وشركات التأمٌن والتعاضدايت؛ - 
نظاـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت؛ - 
التعمًن وإعداد الرتاب؛ - 
القواعد ادلتعلقة بتدبًن البيئة ومحاية ادلوارد الطبيعية والتنمية ادلستدامة؛ - 
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نظاـ ادلياه والغاابت والصيد؛ - 
ربديد التوجهات والتنظيم العاـ دليادين التعليم والبحث العلمي والتكوين ادلهين؛ - 
إحداث ادلؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانوف العاـ؛ - 
. أتميم ادلنشآت ونظاـ اخلوصصة- 

للربدلاف، ابإلضافة إىل ادليادين ادلشار إليها يف الفقرة السابقة، صالحية التصويت على قوانٌن 
تضع إطارا لألىداؼ األساسية لنشاط الدولة، يف ادليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

".  والثقافية
إذف، من خالؿ ىذا الفصل يتضح الدور الكبًن الذي يضطلع بو الربدلاف، وأيضا تنوع 

كما يتضح لنا أف القاعدة العامة ىي سلطة . ادلواضيع اليت يتدخل هبا الربدلاف من اجل التشريع فيها
سن التشريع العادي تعود دلؤسسة الربدلاف، فهناؾ العديد من االستثناءات الواردة على ىذه القاعدة، 
واليت دبقتضاىا خوؿ الدستور سلطة أو صالحية سن القانوف العادي للحكومة من جهة وإىل ادللك 

. من جهة أخرى
 اختصاص احلكىمُ يف سً التشريع العادٍ (2

 ما يعرؼ ابلقانوف أو خول الدستور املغريب للحكومة إمكانية سن التشريع العادي
. حالة التفويض وحالة الضرورة: دبفهومو الضيق وذلك يف حالتٌن، ومها

 ديكن أبنو يف الفقرة الثالثة منو، 70، نص الفصل ابلنسبة حلالة التفويض أو اإلذن- 
للقانوف أف أيذف للحكومة أف تتخذ يف ظرؼ من الزمن زلدود، ولغاية معينة، دبقتضى مراسيم "

ير أنو جيب عرضها غ. تدابًن خيتص القانوف عادة ابزباذىا، وجيري العمل هبذه ادلراسيم دبجرد نشرىا
على الربدلاف بقصد ادلصادقة، عند انتهاء األجل الذي حدده قانوف اإلذف إبصدارىا، ويبطل قانوف 

 دقة يف جفهناؾ العديد من القوانٌن اليت ربتا". .اإلذف إذا ما وقع حل رللسي الربدلاف أو أحدمها
. مر بقوانٌن ادلالية يف شقها ادلتعلق ابلضرائبأل خصوصا إذا تعلق ا،الصياغة



 األستاذَ بشرى اليًُ ------------------------------------------------- املدخل لدراسُ العلىو القاىىىًُ

 

16 
 

 من الدستور على 81 فقد نصت الفقرة األوىل من الفصل أما ابلنسبة حلالة الضرورة،- 
ديكن للحكومة أف تصدر، خالؿ الفرتة الفاصلة بٌن الدورات، وابتفاؽ مع اللجاف اليت يعنيها "أنو 

األمر يف كال اجمللسٌن، مراسيم قوانٌن، جيب عرضها بقصد ادلصادقة عليها من طرؼ الربدلاف، خالؿ 
 تصدر خالؿ الفرتة الفاصلة بٌن إف ففي حالة الضرورة  ديكن للحكومة ."دورتو العادية ادلوالية

الدورات وابتفاؽ مع اللجاف اليت يعنيها األمر يف كال اجللستٌن مراسيم قوانٌن، جيب عرضها بقصد 
. ادلصادقة عليها من طرؼ الربدلاف خالؿ دورتو العادية ادلوالية

 اختصاصات امللك يف سً التشريع العادٍ (3
للملك حق حل رللسي الربدلاف أو أحدمها بظهًن، " من الدستور، 51دبقتضى الفصل 

وبعد  "96 كما للملك أيضا دبوجب الفصل .98" و97 و96طبق الشروط ادلبينة يف الفصوؿ 
استشارة رئيس احملكمة الدستورية وإخبار رئيس احلكومة ورئيس رللس النواب، ورئيس رللس 

". يقع احلل بعد خطاب يوجهو ادللك إىل األمة. ادلستشارين، أف حيل بظهًن اجمللسٌن معا أو أحدمها
، النتخاب .والبد أف ذبري االنتخاابت التشريعية داخل أجل شهرين على األكثر من اتريخ احلل

 امللك هو من يقوم مبهام التشريع تالفيا للفراغ التشريعيوأثناء ذلك، . الربدلاف أو اجمللس اجلديد
.  من الدستور77 و76وذلك طبقا دلقتضيات الفصلٌن 

 ومل ذبرى االنتخاابت التشريعية حالة انتهاء الوالية الربملانيةوللملك حق التشريع أيضا يف 
وىو ديارس ىذه السلطة ابعتباره . يف وقتها احملدد العتبارات تتعلق ابلظروؼ السياسية للبالد

 من الدستور، 42وضامن دواـ استمرار الدولة حسب ما نص عليو الفصل " ادلمثل األمسى لألمة"
حبيث حيق لو ازباذ التدابًن التشريعية الضرورية، وخاصة تلك اليت ال تكتسي طابعا أتسيسيا، بل 

. ذات طبيعة عادية او اليت تكتسي طابعا استعجاليا
حينما ذبتمع بيده السلطتٌن التشريعية - إضافة إىل احلاالت السالفة، ديكن للملك 

 من الدستور، وذلك 59وىذه ادلهاـ موكولة إليو دبوجب الفصل .  يقـو دبهاـ التشريعأف- والتنفيذية
يف حالة االستثناء، كأف تكوف حوزة الرتاب الوطين مهددة، أو وقع من األحداث ما يعرقل السًن 
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، بعد استشارة كل من رئيس بظهًنويعلن ادللك حالة االستثناء . العادي للمؤسسات الدستورية
احلكومة ورئيس رللس النواب ورئيس رللس ادلستشارين، ورئيس احملكمة الدستورية وتوجيو خطاب 

 اليت يفرضها الدفاع عن الوحدة اإلجراءاتويف حالة االستثناء، خيوؿ ادللك صالحية ازباذ  .لألمة
. الرتابية، ويقتضيها الرجوع يف أقرب اآلجاؿ إىل السًن العادي للمؤسسات الدستورية

 العادٍ   التشريعمشطرَ سً- بـ

اقرتاح القانوف العادي، قبل أف : تتلخص ادلراحل اليت دير منها سن التشريع العادي يف اآليت
يعرض على الربدلاف من أجل التصويت عليو، مث أتيت بعد ذلك مرحلة التصديق أو اإلصدار، وأخًنا 

 .  مرحلة النشر يف اجلريدة الرمسية
إما مشروع قانوف : وىي على نوعٌن حبسب اجلهة اليت تتوىل طرحو :مرحلُ االقرتاح -1

 Projet de) فمشروع القانون. ( من الدستور1. فق  78. ؼ)وإما اقرتاح أو مقرتح  قانوف 
Loi)اقرتاح أو مقرتح أما .  ىو الذي يصدر عن رئيس احلكومة أو عن وزير آخر يف حكومتو
رللس : ، وىو الذي يتقدـ بو أحد أعضاء أو فرؽ الربدلاف بغرفتيو(Proposition de Loi) قانون

. النواب وادلستشارين
وذبدر اإلشارة، على أف مشاريع القوانٌن تودع ابألسبقية لدى مكتب رللس النواب، غًن 

أف مشاريع القوانٌن ادلتعلقة على اخلصوص ابجلماعات الرتابية، وابلتنمية اجلهوية، وابلقضااي 
 .( من الدستور78.  من ؼ2فق). االجتماعية فتودع ابألسبقية لدى مكتب رللس ادلستشارين

وللحكومة دبوجب الدستور، أف تدفع بعدـ قبوؿ كل مقرتح تعديل ال يدخل يف رلاؿ 
 أايـ، 8القانوف، ويف حالة اخلالؼ يعرض على احملكمة الدستورية اليت عليها البت داخل أجل 

 .( من الدستور79. ؼ)بطلب من أحد رئيسي اجمللسٌن أو من رئيس احلكومة 
تودع مشاريع القوانٌن لدى األمانة : مرحلُ الدراسُ، واملياقشُ، والتصىيت- 2

العامة للحكومة لتوزع على كل القطاعات الوزارية وإبداء مالحظاهتا خبصوصها، بعد ذلك تعرض 
مشاريع القوانٌن على اجمللس احلكومي وبعد مصادقة ىذا األخًن عليو يعاد إىل األمانة العامة 
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أما مقرتحات .  للحكومة اليت تقـو بتدوين التعديالت وادلالحظات مث ترسلو إىل غرفيت الربدلاف
القوانٌن فتعرض على اللجاف ادلختصة اليت يستمر عملها خالؿ الفرتات الفاصلة بٌن الدورات 

. وللوزراء حق حضور جلسات كال اجمللسٌن واجتماعات جلاهنما.  ( من الدستور80.ؼ)
وعندما تنتهي اللجنة ادلختصة من دراسة مقرتح قانوف أو مشروع قانوف، يضع مكتب كل 

ويتضمن ىذا اجلدوؿ مشاريع ومقرتحات القوانٌن، ابألسبقية وفق . رللسي الربدلاف جدوؿ أعمالو
. الرتتيب الذي ربدده احلكمومة

وبعد افتتاح ادلناقشة، للحكومة أف تعارض يف حبث كل تعديل مل يعرض من قبل على 
وبعد انتهاء ادلناقشة . اللجنة اليت يعنيها األمر، كما لكل انئب أو فريق بردلاين التقدـ ابقرتاح تعديل

يتم تداوؿ مشروع القانوف بٌن غرفيت الربدلاف، من أجل التوصل إىل ادلصادقة على نص واحد، حبيث 
. يتداوؿ كل رللس يف النص الذي صوت عليو اجمللس اآلخر يف الصيغة اليت أحيل هبا إليو

وجمللس النواب التصويت النهائي على النص الذي مت البت فيو، وال يقع ىذا التصويت إال 
ابألغلبية ادلطلقة ألعضائو احلاضرين، إذا تعلق األمر بنص خيص اجلماعات الرتابية، واجملاالت ذات 

 .الصلة ابلتنمية واجلهوية والشؤوف االجتماعية
عقب تصويت الربدلاف بغرفتيو لفائدة مقرتح أو مشروع قانوف، : مرحلُ التصديق -3

لذا يعترب التصديق ىو موافقة ادللك على . يعرض بصيغتو النهائية على ادللك من أجل التصديق عليو
دبعىن يصدر صاحب اجلاللة بواسطة ظهًن . التشريع، بوضع الطابع الشريف عليو فيصبح قانوان

ولكن إذا ما رفضو ادللك، فإنو يعيد إحالتو . شريف يتضمن األمر ادلوجو إىل احلكومة لتنفيذ القانوف
على الربدلاف ولو أف يطلب من كال رللسي الربدلاف أف يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقرتح قانوف 

 . ويطلب ادللك قراءة جديدة لو خبطاب ملكي وال ديكن أف ترفض ىذه القراءة اجلديدة

يف ىذه ادلرحلة علينا التمييز بٌن الدستور والقانوف التنظيمي والقانوف : مرحلُ اإلصدار- 4
فبالنسبة لكل من الدستور والقانوف التنظيمي فيحتاجاف إىل اإلصدار لكي تنفذ، بينما . العادي
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، فال تتمتع هبذه ادليزة دبعناىا الدقيق إذ تصدر مباشرة (ادلراسيم أو القرارات الوزارية)التشريع الفرعي 
. يف اجلريدة الرمسية

وإصدار القانوف، ىو األمر ادللكي ادلوجو للحكومة بتنفيذ القانوف، وىو اختصاص للملك 
يصدر ادللك األمر بتنفيذ القانوف :" من الدستور 50وحده فقط، وىو نفسو ما نصو عليو الفصل 

، وذلك هبدؼ إضفاء الشرعية "خالؿ الثالثٌن يوما التالية إلحالتو إىل احلكومة بعد سباـ ادلوافقة عليو
ويتم إصدار القانوف . عليو وكذا إيذاان بوجود قانوف جديد، لذا ادللك ىو من يعطي األمر بتنفيذه

، ويوقعو ابلعطف رئيس احلكومة طبقا للفقرة "ظهًن اإلصدار"يسمى " ظهًن شريف"دبوجب 
.  من الدستور42األخًنة من الفصل 

واستكماال لشكليات إصدار القانوف، تقـو األمانة العامة للحكومة ابلسهر على هتييء 
وقد حدد الفصل . النصوص القانونية اليت صدر خبصوصها ظهًن اإلصدار وعليها الطابع ادللكي

 من الدستور أجال إلصدار التشريع يف ثالثٌن يوما التالية لإلحالة إىل احلكومة بعد سباما ادلوافقة 50
بينما إذا تعلق األمر بقانوف تنظيمي، فال يصدر األمر بتنفيذه دبوجب الفقرة األخًنة من . عليو

.  من الدستور، إال بعد أف تصرح احملكمة الدستورية دبطابقتو للدستور85الفصل 
ىي مرحلة أساسية يف مسطرة سن التشريع، إذ من خالذلا يتم إعالـ : مرحلُ اليشر- 5

. الناس بوجود القانوف، وابلتايل يصبح ملزما وحينذاؾ، لن يعذر أحد جبهلو للقانوف
وعليو، ال يكفي صدور القانوف يف شكل مكتوب بعد استنفاذه دلختلف ادلراحل القانونية، 

كما ال يكفي علم اجلميع بوجوده وإلزامهم بو من الناحية القانونية، إذا مل يكن منشورا بشكل 
ينشر القانوف الذي صدر األمر بتنفيذه ابجلريدة الرمسية للمملكة خالؿ أجل أقصاه شهر "و. قانونية

. ( من الدستور50الفقرة الثانية من الفصل  )" ابتداء من اتريخ ظهًن إصداره
والوسيلة القانونية الوحيدة ادلعتد هبا ىي اجلريدة الرمسية، حبيث وإف صدر يف أي جريدة 

وىذا نفسو ما أكد عليو القضاء ادلغريب من . أخرى أو يف وسائل اإلعالـ فال يعترب القانوف منشورا
 والذي اعترب اجلريدة الرمسية ىي الضمانة الوحيدة لتبليغ 3/11/1972خالؿ قرار لو صادر بتاريخ 
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النصوص القانونية إىل علم األفراد واجلماعات، كما يستحيل على احملاكم تطبيق نصوص مل تطلع 
 .مسبقا على فحواىا من خالؿ نشرىا يف اجلريدة الرمسية

ودبجرد نشر القانوف يف اجلريدة الرمسية يصبح قاعدة قانونية واجبة التطبيق وانفذه يف مواجهة 
ادلخاطبٌن هبا، إال أنو غالبا ما تشًن ىذه النصوص القانونية إىل أجل معيٌن لبدء العمل هبا أو 

. نفاذىا
التقيني : املبحث الثالث

تقـو  ىو عملية ذبميع النصوص القانونية ادلتعلقة بفرع قانوين معٌن يف مدونة واحدة،
السلطة التشريعية إبصداره يف شكل تشريع بعد ترتيبها وتبويبها وإزالة ما قد يشوهبا من غموض 

. وتناقض بٌن نصوصها
والتقنٌن دبعناه االصطالحي، ىو ذبميع رمسي من جانب الدولة للنصوص التشريعية اخلاصة 

ويتمتع التقنٌن بنفس . بفرع من فروع القانوف، أو تشريع جامع ذلذا الفرع، صادر عن ادلشرع نفسو
ادلزااي اليت يتمتع هبا التشريع، إىل جانب أنو من خالؿ عملية التجميع يسهل الرجوع إىل اجملموعة 

الواحدة ادلتعلقة بفرع قانوين يف أقل مدة وأبقل جهد، كما تؤدي إىل التناسق وعدـ التعارض 
.  والتناقض بٌن النصوص القانونية؛ ومن ىنا تظهر األمهية الكبًنة لعملية التقنٌن

وذبدر اإلشارة، إىل أنو ال يعترب تقنينا ذبميع النصوص القانونية من بعض الفقهاء 
. القانونيٌن، فهذا العمل ال يرقى إىل مصاؼ التقنٌن

كما أف التقنٌن ال يعين حشو النصوص أو إضافة أخرى لنصوص التشريع، بل ىي عملية 
 ".مدونة"لتنظيم النصوص القانونية وترتيبها بشكل زلكم ليتم درلها يف كتاب واحد يصطلح عليو بػ 
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 التشريع الفرعٌ أو الالئحٌ: رابعالاملطلب 

يطلق عليو أيضا القانوف الفرعي ويسمى أيضا الئحة، أو مرسـو تنظيمي، أو نص تنظيمي، 
وىو يتميز عن القانوف التنظيمي وعن التشريع العادي أبنو يصدر عن السلطة . أو مقرر تنظيمي

بعبارة أخرى، التشريع الفرعي ىو رلموع القواعد القانونية اليت . ال عن الربدلاف (التنظيمية)التنفيذية 
. زبتص بوضعها السلطة التنفيذية أو احلكومة وفقا للمقتضيات الدستورية اليت تنص على ذلك

وأثناء قياـ احلكومة هبذه ادلهمة، يطلق عليها اسم السلطة التشريعية الفرعية، لكوهنا تقـو 
دبهمة التشريع على سبيل االحتياط وبطريقة اثنوية متفرعة عن األصل، كما تسمى السلطة التنظيمية 

وقد حدد الدستور ادلغريب اجلهة اليت زبتص ابلتشريع . المتالكها صالحية وضع النصوص التنظيمية
 ديارس رئيس احلكومة السلطة التنظيمية، وديكن لو أف يفوض بعضا 90الفرعي، إذ حسب الفصل 

وربمل ادلقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس احلكومة التوقيع ابلعطف من . من سلطو إىل الوزراء
 .لدف الوزراء ادلكلفٌن بتنفيذىا

على أف ىذا ال يعطي للحكومة حقا مطلقا للتشريع، بل ال يسوغ ذلا إصدار لوائح أو 
ومن مت، فهي تسن قوانٌن فرعية يف . نصوصا تنظيمية يف ادليادين اليت تدخل يف اختصاص التشريع

. ( من الدستور72. ؼ)كل اجملاالت األخرى اليت تدخل يف صالحيات السلطة التنظيمية 
 :أىىاع التشريع الفرعٌ:  الفقرَ األوىل

. ظهائر شريفة؛ أو مراسيم ملكية؛ أو قرارات وزارية: يصدر القانوف الفرعي يف شكل
الظهًن اصطالح مغريب ال صلد مقابال لو يف أي بلد آخر،  :الظهائر الشريفُ - أ

ذلك أنو موروث ثقايف جيد جذوره من األندلس، وانتقل منها إىل ادلغرب يف عهد ادلرينيٌن، مث 
وذبدر اإلشارة إىل أف الدستور األوؿ للمغرب الصادر سىن . استعملو السعديوف وبعدىم العلويوف

لكن اصطالحا آخر عوضا عنو استقاه من أدبيات القانوف " ظهًن" مل يستعمل عبارة 1962
على أف ىذه العبارة عادت للظهور ". Décret royal" ادلرسـو ادللكي"الفرنسي وىو اصطالح 

 كاصطالح أصيل 1971، فأعاد إحياءىا من جديد دستور 1969 و1968من جديد سنيت 
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وأثناء تعديل دستور . بعد ذلك تناقلتو الدساتًن والقوانٌن الالحقة. من صميم الرتاث الثقايف ادلغريب
حيث تلقت اللجنة اليت كلفها صاحب اجلاللة بتعديل " ظهًن" اثًن جدؿ حوؿ اصطالح 2011

 .الدستور اقرتاحات متباينة وصلت إىل حد اقرتاح حذفو أو حصره يف اجملاالت الدينية فقط
وذبدر اإلشارة، إىل أف الدستور مل يتضمن أي تعريف ذلذا ادلصطلح، ونفس الشيء ابلنسبة 

للقوانٌن اليت ربمل ىذا االصطالح، فقد ثبت أف الظهًن يف معناه االصطالحي القانوين يدركو 
. فالظهًن حيمل معىن األمر الصادر عن ادللك والواجب التنفيذ. القانونيوف جيدا دوف حاجة لتعريفو

فعرب اتريخ ادلغرب، كاف الظهًن دبثابة وثيقة مسلمة من قبل السلطاف وسبنح صاحبها حقا 
إذا ما أظهره حلاكم أو لعامة الناس وجب أف -   ادلوقع خبتم السلطاف-وكاف حامل الظهًن . وامتيازا

الطابع " الظهًن عبارة أو تتضمن الوثيقة أفوجرى العرؼ . حيرتموا مضمونو وينفذوا مقتضياتو
 Firman ou " فرماف"وهبذا ادلعىن، يشبو الظهًن إىل حد كبًن اصطالح ". الشريف

Farman » وادلستمد جذوره من الدولة العثمانية اإلسالمية الذي يستعمل يف عدد من البلداف 
... . والفارسية

 تصاغ مقدمتو حبسب تعابًن زلددة، وقد تتضمن Acte royalإذف، الظهًن قرار ملكي 
، مضافا إليو "1"وحيمل الظهًن دائما رقم . مفردات إضافية دقيقة ىي اليت ربدد فئة الظهًن ودرجتو

رقماف آخراف أحدمها للسنة اإلصدار واآلخر رقم ترتييب، مث التاريخ اذلجري وادليالدي للموضوع، 
 بتنفيذ القانوف رقم 1424 من ذي احلجة 12 صادر يف 22-04-1ظهًن شريف رقم : مثال
 فرباير 5 ادلوافق لػ 1424 ذو احلجة 14الصادرة بتاريخ . ر.ج) دبثابة مدونة األسرة 07-03

2004) .
للظهًن معىن ادلصادقة واإلصدار على اعتبار أف ادللك ىو رئيس الدولة، فإنو يتخذ قرارا 

 للقانوف الذي صادؽ عليو الربدلاف، فيقاؿ صادؽ ادللك على اإللزاميةملكية دبقتضاىا دينح القوة 
يصدر : " من الدستور احلايل50فبمقتضى الفصل . القانوف وأصدر أمرا إىل احلكومة بتنفيذ القانوف

. ادللك األمر بتنفيذ القانوف خالؿ الثالثٌن يوما التالية إلحالتو إىل احلكومة بعد سباـ ادلوافقة عليو
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ينشر القانوف الذي صدر األمر بتنفيذه، ابجلريدة الرمسية للمملكة، خالؿ أجل أقصاه شهر ابتداء 
. ، وتتم ادلصادقة بوضع الطابع الشريف"من اتريخ ظهًن إصداره

للظهًن أيضا معىن مقرر تنظيمي، دبعىن أف ادللك ديارس أيضا إضافة إىل ما سبق، من 
أو قرارات ملكية تندرج يف إطار مقررات تنظيمية، كالتعيٌن يف  (ظهائر)خالؿ إصداره مراسيم 

 ...الوظائف ادلدنية والعسكرية والتوقيع على ادلعاىدات غًن ادلالية الصيغة
ويسوغ للملك أف يفوض للوزير األوؿ، التوقيع ابلعطف على الظهائر التنظيمية، ما مل تتعلق 

بتعيٌن الوزراء والقضاة ورئيس احملكمة العليا وأعضاء احملكمة الدستورية، أو حل الربدلاف، أو إعالف 
... . حالة احلصار، أو مراجعة الدستور 

ابلتايل، حيمل الظهًن مضموان تشريعيا أو تنظيميا، ويكفي االطالع على ىذا ادلضموف 
فعند صدور ظهًن التصديق على قانوف صادر عن الربدلاف أتيت الصياغة ... دلعرفة درجتو ورلالو

وعند إصدار القانوف العادي تضاؼ لفظة ظهًن فيكوف لو معىن وضع الطابع ادللكي أي . سلتلفة
. التصديق واإلصدار

 املراسًه والقرارات احلكىمًُ- 2

ىي اليت تصدر عن احلكومة ابعتبارىا السلطة التنفيذية والتنظيمية، فتصدر ادلراسيم الوزارية 
. والقرارات الوزارية وأيضا ادلناشًن والدورايت

 وىو يصدر إما عن رئيس احلكومة أو أي وزارة أخرى يف شكل مشروع مقرر :املرسوم الوزاري- أ
يف ىذه احلالة من لدف الوزراء ادلكلفٌن بتنفيذ  (أي نيابة عن رئيس احلكومة)تنظيمي وتوقع ابلعطف 

 مجادى األوىل 6 صادر يف 367-02-2مرسـو رقم : مثاؿ. ادلقررات الوزارية اليت صدرت عنهم
دبثابة النظاـ األساسي اخلاص دبؤسسات الرتبية والتعليم العمومي،  (2002 يوليوز 17) 1432

 .( ...2004 ديسمرب 23 الصادر يف 675-04-2كما وقع تغيًنه وتتميمو ابدلرسـو رقم 
ىي اليت تصدر عن وزير واحد أو عدة وزراء أو عن جهات مفوض ذلا ذلك : القرارات الوزارية- بػػ

ودرجة القرارات . يف أمور تنظيمية أو لتنفيذ ظهائر أو قوانٌن أو مراسيم وتصدر يف اجلريدة الرمسية
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الوزارية أقل من درجة ادلراسيم الوزارية كما أف رلاؿ تطبيقها أضيق ذلك أف رلاؿ تطبيقها ىو الوزارة 
 إىل جانب الرقم الرتتييب وسنة اإلصدار مث أييت التارخيٌن 3وىي تتميز حبملها رقم . اليت أصدرتو

وديكن أف يكوف القرار إداراي أو فرداي وليس قانونيا كتعيٌن شخص يف منصب أو . اذلجري وادليالدي
 .وعندىا ال يصدر ابلضرورة يف اجلريدة الرمسية... ترقية موظف 

الت ادلراد تنظيمها وذبمع أكثر من وزارة، فتصدر القرار مشرتكا بٌن أكثر اوقد تتداخل ادلج
. من وزارة وحينها حيمل توقيعات كل الوزراء ادلعنيٌن ابلقرار

 ىي ليست قوانٌن، ولكن رلرد تفسًن من اإلدارة دلضامٌن القانوف من :املناشري والدورايت- جػػ
منشور صادر عن وزارة : أجل توحيد تطبيقو بٌن اجلهات، وليس لو القوة االلزامية اليت للقانوف مثال

 . بشأف التنظيم اجلديد للحالة ادلدنية2003 ماي 8 بتاريخ 82الداخلية رقم 


