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The Study of Parliamentary elites is characterized by its special
character, as It relates to a set of political determinants, variables
and factors related to the political field. Therefore, the Paper Will
present the functions and role of a class of parliamentary elites.
This Paper Will also attempt to define the functions and role of
elites in some organs of the House of Representatives, as well as
aspects of parliamentary action, especially some mechanisms of
control gouvernements work, such as the mechanism of oral and
written questions and exploratory mission.
This will enable elites to exercise their constitutional functions
and perform them in comparison with the rest of the elites and
the parliamentary group elected from local districts.
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النخبة الربملانية ابملغرب :حماولة يف حتديد الفعل الربملاين لنخب الدائرة الوطنية()2021-2016
بوسلهام عيسات
حممد الزجلي

3

4

امللخص:

تتسم دراسة النخب الربملانية بطابعها اخلاص ،ابلنظر الرتباطها مبجموعة من احملددات السياسية واملتغريات
والعوامل ذات الصلة ابحلقل السياسي ،لذلك فإن هذه الورقة حتاول مالمسة وظائف ودور فئة من النخب
وجلت جملس النواب عرب مدخل تشريعي أقره القانون التنظيمي جمللس النواب كما مت تغيريه وتتميمه،كما
ستسعى إىل حتديد جانب من وظائفها على مستوى بعض أجهزة جملس النواب ،فضال عن جوانب من
الفعل الربملاين النيايب والسيما بعض اآلليات من مراقبة العمل احلكومي كآلية األسئلة الشفهية والكتابية
واملهام االستطالعية ،مبا سيمكن من جهة رصد مسامهة هذه النخب على مستوى ممارسة وظائفها
الدستورية وتبني أداءها جلانب أداء ابقي خنب الفرق واجملموعة النيابية املنتخبني عن الدوائر االنتخابية
احمللية.
الكلمات املفتاحية :النخب ،الربملان ،املراقبة ،املهام.

املقدمة:
تتسم دراسة النخب الربملانية بطابعها اخلاص ،نظرا الرتباطها مبجموعة من احملددات السياسية ومتغريات وعوامل أخرى
ترتبط ابحلقل السياسي ،لذلك فإن هذه احملاولة اليت تسعى إىل مالمسة دوار فئة من النخب اليت وجلت جملس النواب عرب مدخل
تشريعي أقره املشرع على مستوى القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب رقم  27.11كما مت تغيريه وتتميمه ،خالل االنتخاابت
التشريعية لسنيت  2011و.2016
إن هذه احملاولة سرتكز على دراسة خنب الدائرة الوطنية الذين مت انتخاهبم يف الوالية التشريعية العاشرة ،2021-2016
واليت من شأهنا حتديد مكانتها هذه النخب وأدوارها ومتثيليتها على مستوى أجهزة جملس النواب.
وحيث إن دراسة أداء خنب الدائرة الوطنية على مستوى ممارسة مجيع الوظائف الدستورية املخولة للربملان يبقى أمراً صعبا،
فقد مت تسليط الضوء على جانب من ممارسة الدور الرقايب عرب الرتكيز على آلييت األسئلة الكتابية والشفهية وآلية املهام
االستطالعية .1مبا سيسمح بتتبع أداءها ومقارنته مع أداء خنب الدوائر احمللية.

املغربية aissatstudies2018@gmail.com،
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 أوال :خنب الدائرة الوطنية يف ضوء االنتخاابت التشريعية لسنة .2016 -اثنيا :متثيلية النخب على مستوى هياكل جملس النواب.

 اثلثا :األداء الرقايب لنخب الدائرة الوطنية مبجلس النواب.أوالً :خنب الدائرة الوطنية يف ضوء االنتخاابت التشريعية لسنة 2016
مكنت نتائج االنتخاابت التشريعية لسنة  2016واليت شارك فيها ما يقارب  24حزايً سياسياً ،اجملراة يف ضوء القانون
التنظيمي رقم  ،27.11من حصول مثانية أحزاب سياسية على جمموع املقاعد الربملانية احملددة برسم الدائرة الوطنية (تسعون
مقعدا) ،وهي نفسها األحزاب السياسية املمثلة على مستوى جملس النواب برسم الدوائر االنتخابية احمللية ،ما عدا الئحة فدرالية
الياسر اليت مثلث بنائبني انتخبا على مستوى الدوائر احمللية ومل تتمكن من احلصول على مقعد برسم الدائرة الوطنية.
ومن أجل تبني طبيعة النتائج ،جذير ابلذكر إىل أن جمموع املقاعد الستني ( )60املخصصة للنساء ،قد حصل منها حزب
العدالة والتنمية على ما جمموعه مثانية عشر مقعدا ()18؛ وحزب األصالة واملعاصرة على أربعة عشر مقعدا ()14؛ وحزب
االستقالل على سبع مقاعد ()07؛ حزب احلركة الشعبية مخس مقاعد ()05؛ حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أربعة
مقاعد ()04؛ حزب االحتاد الدستوري ثالث مقاعد ()03؛ حزب التقدم واالشرتاكية ثالث مقاعد (.)03
أما مقاعد اجلزء الثاين املخصصة للشباب واليت يبلغ عدده ثالثني مقعدا ( ،)30فقد مكنت من حصول حزب العدالة
والتنمية على تسع مقاعد ()09؛ حزب األصالة واملعاصرة على سبع مقاعد ()07؛ حزب االستقالل أربع مقاعد ()04؛ حزب
التجمع الوطين لألحرار ثالث مقاعد ()03؛ احلركة الشعبية مقعدين ()02؛ االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية مقعدين ()02؛
حزب التقدم واالشرتاكية مقعدين ()02؛ حزب االحتاد الدستوري مقعدين (.2)02
وقد أفرزت نتائج االنتخاابت املذكورة بناء على توزيعها حسب املتغري العمري ،ولوج ستة وعشرين ( )26انئبا وانئبة من
ذوي العمر أقل من  35سنة ،وولوج أربعة وثالثني انئبا(ة) ترتاوح أعمارهم ما بني  45-35سنة ،وولوج مثانية عشر ()18
انئبا(ة) يرتاوح سنهم ما بني  55-45سنة ،بينما شكلت الفئة اليت تبلغ أكثر من  55سنة ما جمموعه اثنا عشر ( )12انئبا(ة).3
وابلعودة للمتغري الثقايف ،فجدير ابلذكر إىل أن خنب الدائرة الوطنية يصنفون من الفئة ذوي التعليم العايل مبجموع مخسة
ومثانني( )85انئبا وانئبة أي ما نسبته  94.44%من جمموع املقاعد املخصصة للدائرة الوطنية ،بينما يصنف اخلمسة الباقون
من الفئات احلاصلة على مستوى التعليم الثانوي مبعدل .4 5.56. %
يستنتج انطالقاً من املعطيات املشار إليها أبن الدائرة الوطنية قد مكنت من وصل خنب برملانية يثل عمرها  45سنة وهي
نسبة تعادل ثلث املقاعد املخصصة للدائرة الوطنية ،مبا يتبني من خالله مسامهتها يف حتقق نوع من التشبيب للنخب املمثلة على
5

نود اإلشارة يف البداية أن احلدود الزمنية هلذه الدراسة تنطلق من بداية الوالية التشريعية العاشرة إىل حدود  14مارس .2021
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 فما هي األدوار اليت اضطلعت هبا خنب الدائرة الوطنية على مستوى أجهزة اجمللس؟ وماهي خمرجات األداء النيايب هلذه النخب؟بناء على ما تقدم ذمره ،ولإلجابة عن هذه األسئلة ،سيتم االنطالق من املداخل التالية:

Volume: 4

إن هذه احملاولة تنطلق من إشكالية جوهرية تتوخى البحث يف مسامهة خنب الدائرة الوطنية خالل الوالية التشريعية العاشرة
يف أجهزة جملس النواب ،وخمرجات ممارستها جلانب من الوظائف الدستورية املخولة للمجلس مبوجب دستور اململكة ومقتضيات
النظام الداخلي للمجلس.5
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مستوى جملس النواب ،فضال عن أمهية املتغري الثقايف ملسامهته يف تعزيز األداء النيايب للنخب الربملانية بشكل عام ولنخب الدائرة
الوطنية بشكل خاص.
اثنياً :متثيلية النخب على مستوى هياكل جملس النواب
يسعى رصد ومقاربة متثيلية خنب الدائرة الوطنية عل مستوى هياكل وأجهزة جملس النواب ،إىل حتديد حضورها على
مستوى مكتب اجمللس ورائسة اللجان النيابية الدائمة وجمموعات العمل املوضوعاتية وجلنة العرائض ابإلضافة إىل ترأس الفرق
الربملانية واجملموعات النيابية.
ومن ،مت فقد تبني من خالل تتبع تركيبة مكتب جملس النواب خالل الوالية التشريعية العاشرة  2021-2016وجود
ممثلي ثالثة أحزاب سياسية مت انتخاهبم برسم الدائرة الوطنية يف إطار اجلزء األول املخصص للنساء عن كل من حزب العدالة
والتنمية ،5وحزب التجمع الوطين لألحرار ،6وحزب االصالة واملعاصرة.7
وخبصوص الفرق واجملموعات النيابية ،فقد أفرزت االنتخاابت التشريعية لسنة  2016تشكيل ستة فرق وجمموعة نيابية
واحدة ،ونوااب ال ينتمون ألي فريق أو جمموعة نيابية .ولوحظ من خالل بنية هذه األخرية أبن انئبا برملانيا واحدا انتخب عن الدائرة
الوطنية يف جزئها الثاين املخصص للشباب متكن من رائسة الفريق الربملاين الذي ينتمي إليه.8
ويف مقابل ذلك متكنت انئبة مت انتخاهبا عن الدائرة الوطنية يف اجلزء األول املخصص للنساء من رائسة فريقها الربملاين،9
بينما ترأس ابقي الفرق الربملانية نواب مت انتخاهبم عن الدوائر احمللية .ونفس املالحظة ميكن اسقاطها ابلنسبة للجان الدائمة اليت
ترأسها نواب مت انتخاهبم عن الدوائر احمللية ابستثناء جلنة واحدة ترأستها انئبة مت انتخاهبا عن الدائرة الوطنية.10
أما ابلنسبة جملموعات العمل املوضوعاتية فيمكن تقدمي بعض اجلوانب اليت ختصها من خالل رصد عضوية وحضور خنب
الدائرة الوطنية على مستوى تشكيلها أو رائستها ،وذلك وفق التوزيع التايل:
11

 جمموعة العمل املوضوعاتية املتعلقة ابلقضية الوطنية
تتألف اجملموعة من ستة ( )06أعضاء ،وتضم يف عضويتها انئبتني األوىل مت انتخاهبا عن الدائرة احمللية 12والثانية مت
انتخاهبا عن الدائرة الوطنية ،13ابإلضافة لنائب برملاين انتخب عن الدائرة الوطنية.14
15

 جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة
تتألف اجملموعة من ثالثة عشر ( ) 13انئبة انتخني مجيعا عن الدائرة الوطنية ،ابستثناء انئبة واحدة مت انتخاهبا عن الدائرة
احمللية الفحص أجنرة ،وختضع رائسة هذه اجملموعة للتداول الدوري بني أعضائها.
 جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة ابلقضية الفلسطينية

16

تتألف اجملموعة من سبعة ( )07أعضاء ،وتضم يف عضويتها مخسة ( )05أعضاء مت انتخاهبم عن الدائرة الوطنية 17من
بينهن انئبني ( )02انتخبا عن الدائرة الوطنية.18
 جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة ابلشؤون االفريقية

19
20

تتألف اجملموعة من سبعة ( )07أعضاء ،من بينهما انئبتني مت انتخاهبما عن الدائرة الوطنية  ،وابقي األعضاء عن الدوائر
احمللية.
 جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم األويل

21

تتألف اجملموعة من ستة ( )06أعضاء مت انتخاهبم عن الدائرة الوطنية ،22ابستثناء عضو واحد مت انتخابه عن الدائرة
احمللية آبسفي.
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أما جلنة العرائض اليت مت إحداثها يف إطار تنزيل املقتضيات الدستورية اليت من شأهنا ترسيخ الدميقراطية التشاركية كخيار
أساسي يضمن مسامهة ومشاركة املواطنات واملواطنني يف تدبري الشأن العام ورسم السياسات ،وعمال مبقتضيات املادة  313وما
بعدها من النظام الداخلي جمللس النواب ،واليت تتألف من أربع أعضاء أحدمها مت انتخاهبا عن الدائرة الوطنية.25
اثلثاً :األداء الرقايب لنخب الدائرة الوطنية مبجلس النواب
تتخذ مراقبة العمل احلكومي أشكاالً وأوجهاً عديدة حسب ما أقرته الوثيقة الدستورية للمملكة لسنة  2011وما نص
عليه النظام الداخلي جمللس النواب ،ومن مت فإن حدود حماولة الرصد هاته سرتكز ابألساس على جانب من النتائج اليت مت التوصل
عليها على مستوى توظيف آلييت األسئلة الكتابية والشفهية وتفعيل املهام االستطالعية.
لذلك ،فقد ساهم خنب الدائرة الوطنية من خالل آلييت األسئلة الكتابية والشفهية ابعتبارها وجها من أوجه العمل الرقايب
ا لنيايب على عمل احلكومة ،يف تقوية أداء الفرق واجملموعات اليت انتخبوا عنها ،ومن مت ميكن التوصل إىل النتائج التالية وفق ما
يلي:
 -1األسئلة الكتابية:
 ُسجل ابلنسبة ملسامهة خنب الدائرة الوطنية ابلنسبة لفريق العدالة والتنمية ،نسبة جتاوزت أداء منتخيب الدوائر احمللية وذلكبنسبة بلغت  ، 54%بصرف النظر عن اإلشكالية تتعلق بتحديد صاحب السؤال ابلنظر لوجود أسئلة تطرح من قبل أكثر من
انئب وانئبة؛
 َساهم خنب الدائرة الوطنية ابلنسبة لفريق األصالة واملعاصرة بنسبة ختتلف عن تلك املسجلة ابلنسبة لفريق العدالةوالتنمية ،أي بنسبة  27%من جمموع األسئلة الكتابية رغم أن الفرق العددي بينهما من حيث عدد املقاعد احملصل عليها برسم
الدائرة الوطنية هو أربع ( )04مقاعد ،ومنه يظهر أبن مسامهة خنب الدوائر احمللية جتاوزت مسامهة خنب الدائرة الوطنية.
 يًسجل خبصوص مسامهة خنب الدائرة الوطنية لنخب الفريق االستقاليل عدم جتاوزها لنسبة 20%من جمموع األسئلةالكتابية ،بينما يالحظ أبن خنب الدوائر أكثري دينامية على مستوى توظيف هذه اآللية بنسبة تبلغ  80%من جمموع األسئلة
املطروحة.
 لًوحظ خبصوص وضعية فريق التجمع الدستوري وجود دينامية كبرية من قبل خنب الدوائر الوطنية ،حيث وصلت نسبةتوظيف األسئلة الكتابية ل  55%من جمموع األسئلة اليت طرحها ابقي أعضاء الفريق ،وعن وضعية الفريق فإن نسبة توظيف
األسئلة الكتابية من قبل خنب الدائرة الوطنية وصلت لنسبة  42%من جمموع األسئلة اليت طرحها ابقي أعضاء الفريق املنتخبني
عن الدوائر احمللية؛
وسجل ابلنسبة للفريق االشرتاكي ما نسبته 34%ابلنسبة لنخب الدائرة الوطنية ،مقابل مسامهة تتجاوز الثلثني لنخب
 ُالدوائر احمللية؛
 وخبصوص اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية فقد سجل لنخب الدائرة الوطنية نسبة  53%على مستوى توظيفاألسئلة الكتابية من جمموع مسامهات ابقي أعضاء اجملموعة.
240
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ترأس هذه اجملموعة السيد رئيس جملس النواب الدكتور احلبيب املالكي وتتكون من إحدى عشر ( )11عضوا جلانب
الرئيس .وقد متيزت هذه اجملموعة بتمثيل ثالث نساء انتخنب عن الدائرة الوطنية ،وهي متثيلية متميزة للنساء على مستوى هذه
اجملموعة ،سيما وأن األمر يتعلق حبضور نساء من ذوي الربوفايالت املهنية ذات الصلة مبوضوع عمل اجملموعة (طبيبة -صيدالنية -
ممرضة).24
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 -2األسئلة الشفهية:
 يتبني أبن خنب الدائرة الوطنية بفريق العدالة والتنمية قد سامهو بنسبة تبلغ حوايل 36%من جمموع األسئلة الشفهية اليتطرحها ابقي أعضاء الفريق املنتخبني عن الدوار احمللية ،وهي نسبة مهمة تتماشى وطبيعة البنية العددية هلذه النخب حيث إهنا
تعادل الثلث من حيث البنية العددية وكذا من حيث طبيعة األداء؛
 خبصوص وضعية فريق األصالة واملعاصرة يالحظ أنه خالفاً لوضعية األسئلة الكتابية ،فإن خنب الدائرة الوطنية األكثردينامية على مستوى عدد األسئلة الشفهية املطروحة بنسبة  81%من جمموع األسئلة اليت طرحها ابقي خنب الدوائر احمللية .وهو
ما يستنتج منه أبن خنب الدوائر احمللية تركز بشكل كبري على توظيف آلية األسئلة الكتابية الرتباطها بقضااي وشؤون دوائرهم
االنتخابية؛
 على خالف النتيجة املتوصل إليها ابلنسبة لنخب فريق االصالة واملعاصرة كوهنم يعتمدون بشكل كبري على آلية األسئلةالكتابية مقابل تسجيل تفوق خنب الدائرة الوطنية ،وخبصوص توظيف هذه اآللية يالحظ أبن خنب الدوائر احمللية ابلفريق
االستقاليل األكثر توظيفا هلذه اآللية بنسبة  ، 88%وهو ما يفسر نقل منتخيب هذه الدوائر ملختلف القضااي بدوائرهم احمللية
ومساءلة احلكومة عرب هذه اآللية؛
 فيما خيص آلية األسئلة الشفهية ،لوحظ أبن خنب الدوائر احمللية ابلفريق الدستوري تعتمد بشكل كبري على هذه اآلليةالرقابية ،حيث إن مسامهة خنب الدائرة الوطنية مل تتجاوز نسبة 29%من جمموع األسئلة اليت طرحها الفريق؛
 تعترب نسبة مسامهة خنب الدائرة الوطنية على مستوى الفريق احلركي هي األعلى بنسبة  64%بعد النسبة املسجلةابلنسبة لفريق األصالة واملعاصرة ،ابملقارنة مع مسامهة ابقي خنب الدوائر احمللية؛
 حقق خنب الفريق االشرتاكي املنتخبني عن الدائرة الوطنية مناصفة بنسبة  50%من حيث طبيعة األسئلة الشفهيةاملطروحة ،مع خنب الدوائر احمللية.
 بلغت مسامهة خنب الدائرة الوطنية ابجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية ثلث جمموع مسامهات ابقي أعضاء اجملموعة؛إن النسب املذكورة خبصوص مسامهة خنب الدائرة الوطنية ابلنسبة لكل فريق أو جمموعة جتعلنا ،نسجل وجود مشاركة هامة
من قبل خنب الدوائر الوطنية على مستوى األداء الرقايب عرب آلييت األسئلة الكتابية والشفهية ،مبا جعلها حتقق وتكمل األهداف
اخلاصة اليت ترمي إليها الدوائر احمللية عرب النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات واملواطنني ،فضال عن تعزيز وتقوية دور املؤسسات
واهليئات املنتخبة.
 -3املهام االستطالعية:
يراد ابلدور االستطالعي للجان كما هو منصوص عليه يف املادة  107من النظام الداخلي جمللس النواب تلك املهمة
املسندة إىل عضوين أو أكثر من أعضائها بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس جمموعة
نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة ،هبدف الوقوق على شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معني ،أو موضوع يهم اجملتمع ،أو يتعلق
بنشاط من أنشطة احلكومة واإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية ابتفاق مع مكتب جملس النواب .وقد حدد النظام الداخلي
للمجلس االجراءات والضوابط اليت حتكم املهام االستطالعية يف املواد 107و  108و  109من النظام الداخلي جمللس
النواب.26
لقد أجنز جملس النواب خالل الوالية التشريعية العاشرة ( )2021-2016ما يقارب مخسة وعشرون ( )25مهمة
استطالعية ،مشلت جمموعة من اجملاالت اليت هتم جمال تدخل اللجان النيابية الدائمة مبجلس النواب.27
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أما خبصوص عضوية هذه املهام فقد تبني أبن خنب الدائرة الوطنية برسم الوالية التشريعية العاشرة  ،2021-2016قد
متكنوا من عضوية املهام االستطالعية املنجزة من قبل اجمللس وذلك حسب التوزيع التايل:
 حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية :تسعة عشر عضوا ()19؛ حزب العدالة والتنمية :ستة عشر عضوا ()16؛ حزب األصالة واملعاصرة :أربعة عشر عضوا ()14؛ حزب التقدم واالشرتاكية :إحدى عشر عضوا ()11؛ حزب االستقالل :إحدى عشرة عضوا ()11؛ حزب االحتاد الدستوري :أربعة أعضاء ()04؛ حزب التجمع الوطين لألحرار :عضو واحد (.)01انطالقا من املعطيات املذكورة ،تبني أبن ممارسة املهام الرقابية أو االخنراط فيها ال يرتبط حبجم القوة العددية لكل فريق أو
جمموعة نيابية ،بقدر ما أن األمر يرتبط بطبيعة دينامية النخب اليت يتألف منها كل فريق أو جمموعة.
كما ميكن أن نستحضر يف هذا السياق ،طبيعة تدبري اإلدارة الداخلية لكل فريق أو جمموعة نيابية ،لكونه من بني
احملددات اليت من شأهنا املسامهة يف تفعيل الوظائف و األدوار النيابية الدستورية ،و لعل ذلك ما جتلى من خالل مسامهة خنب
الفريق االشرتاكي وخنب فريق التقدم واالشرتاكية مبجلس النواب ،إما عرب ترأس أو عضوية مقرر املهمة أو عضوية خمتلف املهام
االستطالعية املنجزة واليت سجلت عضوية الفريق االشرتاكي بنسبة 76%على مستوى جمموع املهام االستطالعية اليت أجنزت
خالل الوالية التشريعية العاشرة ،رغم أن عدد خنب الدائرة الوطنية املنتخبني عن الفريق االشرتاكي ال يتجاوز ستة أعضاء.
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من خالل تتبع مقرري املهام االستطالعية املنجزة تبني أبن مخسة ( )05مهام استطالعية قد آل منصب مقررها إىل خنب
مخس ة أحزاب سياسية مت انتخاهبم برسم الدائرة الوطنية ،وذلك عن كل من حزب االستقالل؛ وحزب العدالة والتنمية؛ حزب التقدم
واإلشرتاكية؛ حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية؛ حزب األصالة واملعاصرة.
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وقد تبني من خالل تتبع إسناد رائسة هذه املهام ،أبنه قد مت إسناد رائسة مهمتني استطالعيتني لنحب الدائرة الوطنية لكل
من حزب االستقالل وحزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية ،وإسناد رائسة ثالث مهام استطالعية لنخب ثالث أحزاب
سياسية وهي حزب العدالة والتنمية؛ حزب األصالة واملعاصرة؛ حزب التجمع الوطين لألحرار.
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خالصة:
مكنت الالئحة الوطنية منذ إقرارها من قبل املشرع يف سنة  ،2002من تعزيز حضور املرأة على مستوى بنية خنب جملس
النواب ،واستمرت هذه الدينامية بشكل أكرب خالل السياق االنتخايب لسنة  2011الذي شكل حمطة لتعزيزها بتخصيص ثالثني
مقعدا خمصصة للشباب ،وللشباب من كال اجلنسني يف سنة  ،2016وذلك من أجل حتقيق وتكميل األهداف اخلاصة اليت ترمي
إليها الدوائر احمللية عرب النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات واملواطنني.
وبناء على ما تقدم ،فقد تبني أبن أداء النخب الربملانية سواء املنتخبة عن اجلزء األول أو الثاين عن الدائرة الوطنية ،ال
يرتبط بطبيعة البنية العددية لنخب اجلزء األول والثاين وجودا وعدما ،أو ابلبنية العددية للنخب الربملانية اليت يتألف منها كل فريق
برملاين أو جمموعة نيابية ،بقدر ما أن األمر جياوز ذلك ،ليتأسس على إدراكها ألمهية ممارسة وظائفها الدستورية .فضال عن طبيعة
الربوفايالت اليت تتألف منها واليت تنعكس بشكل كبري على مستوى أدائها.
لذلك ،فإ ن التوقف عند أداء هذه النخب يف الوالية التشريعية العاشرة ،وحتديد متثيليتها على مستوى أجهزة جملس النواب
يبقى أمراً هاما يف مسار التجربة الدستورية النيابية ابملغرب ،سيما وأن األمر يتعلق بتجربة متميزة جاء هبا املشرع بعد دستور
 ،2011ومت تعويضها بتجربة الدوائر اجلهوية خالل االستحقاقات االنتخابية لسنة .2021
ولعل ذلك ما جاء به القانون التنظيمي رقم  04.21الذي يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق
مبجلس النواب ،والذي طرح تصورا بديال عن الدائرة الوطنية اليت أحدثت من أجل توفري اآللية التشريعية اليت ستسمح بضمان
ولوج املرأة للوظيفة االنتخابية الربملانية ،وإعطاء الفرصة للشباب ذكوراً وإاناثً من أجل االضطالع ابملهام التمثيلية النيابية.28
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املصدر :الدليل املرجعي لبنية ووظائف جملس النواب ،جملس النواب ،املركز الربملاين لألحباث والدراسات ،الوالية التشريعية -2016
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 يراد ابلدور االستطالعي للجان كما هو منصوص عليه يف املادة  107من النظام الداخلي جمللس النواب تلك املهمة املسندة إىل عضوين أو
أكثر من أعضائها بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو جمموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة ،هبدف
الوقوف على شروط و ظروف تطبيق نص تشريعي معني ،أو موضوع يهم اجملتمع ،أو يتعلق بنشاط من أنشطة احلكومة واإلدارات أو
املؤسسات واملقاوالت العمومية ابتفاق مع مكت ب جملس النواب ،وقد حدد النظام الداخلي للمجلس اإلجراءات و الضوابط اليت حتكم املهام
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