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 مقدمة: 

  ف��وس  تداعيات  ظل  ��  سيما  ذلك،  لتحقيق  الس��  واإلدارة  السياسة  واجب  ومن  لألفضل  يُتوق   أن  لإل�سان  يحق        

  با�حق   مساس  من  ذلك  �عنيھ  وما  و�شره،  املوت  من   ا�خوف  وسبب  عاملية،  جائحة  إ��  تحول   الذي  )19(�وفيد   املستجد   �ورونا

 وا�حر�ات   ا�حقوق   من   كث��  عن   تنازل   حيث  العادية،  ا�حاالت  ��  ليقبلھ  يكن  لم  ما  لقبول   اإل�سان  واستعداد  ا�حياة،  ��  ا�جما��

 املعمور. دول  ب�ن شد��ا �� اختلفت  مركز�ة إدار�ة بُنظم  وقِبل بل الص��، العام األمن لصا�ح وا�جماعية الفردية

  اإلدار�ة،  ال��تيبات  ومعها  القانونية  ال��تيبات  ملراجعة  مدعوا  نفسھ  وجد  إذ   اإلطار،   هذا  عن  املغر�ي  اإلداري   النظام  يخرج  لم

 قوي.  مركزي  نظام إ��  أفضت ال�ي

 ال��ابية  ا�جماعات  تدخل   الضروري   من  �ان  فهل   لألزمة؛  اإلداري   النظام  هذا  معالم  حول   التساؤل   طرح  إ��  يدفع  الذي  األمر

  كيف   املكتمل؟  وغ��  العام  ش�لها  ��  ولو  املستخلصة  الدروس  ��  وما   ممكنا؟  �ان  فهل  ضرور�ا  �ان  و�ن  �ورونا؟  جائحة  تدب��  ��

  من   �ان  هل   لصا�حھ؟  تميل   الالمركز�ة  و��ن   بينھ  املعادلة  يجعل   وأن  للواجهة،  وقوة  �سرعة   العودة   املركزي   اإلداري   النظام   استطاع

  العمق   كشف  إداري   بتمر�ن  مررنا  اننا  القول   يمكن  هل  عليھ؟  �ان  مّما  أفضل  �ورونا  جائحة  ظل  ��  إداري   نظام  تصور   املمكن

  مستقبال؟ إليھ ال�جوء يمكن لألزمات إداري  لتنظيم نموذج  عن ُمعلنا املغر�ي، ال��ا�ي اإلداري  للتنظيم ا�حقيقي

  إعادة   أفق   استشراف  محاولة  مع   األزمة،  تدب��  إبان  املركز�ة  عودة   م��رات  رصد   إ��   الدراسة  هذه   ��دف   املنطلق،  هذا   من

 ا�جائحة. درس  من �ستفيد المركزي  إداري  نظام بناء
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 للدولة املركزي  ال��اث  من يمتح ا�جائحة لتدب��  إداري  تنظيم  األزمة: تدب��  إبان  املركز�ة  عودة م��رات  األول:   املستوى 

  النموذج  غرار  ع��  املغرب،  بأن  األو��  تتعلق  اإلطار؛  هذا  ��  إغفالهما  يمكن  ال  أساسيتان  نقطتان  هناك  أن  إ��  �ش��  بداية

ب  ما  موحدة  دولة  الفر���ي_  اإلداري 
ّ
  ��   ذلك  ووجود   الدولة،  ع��  للوالية  سابق  وجود   من  ع��ا  ي��تب  وما  الفيدرالية  استبعاد   عنھ  ي��ت

  ع��   فضال  .1والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  أي  املعيار�ة  السلطة  ��  للدولة  ترابي�ن  بمنافس�ن  االع��اف   وكذا  "الدس��ة"،  عمق

مركزة"  �عملية   تقوم   ال�ي   ��   املركز   ��   الدولة  �ون 
ّ
  موضوع   باألساس  �ان  حيث   باملغرب،   الالمركز�ة  تار�خ   ��   ذلك   ثبت  وقد   ،2"الال

 وال��اب.  املركز ب�ن وتوافق  تفاوض

  �شأن   متوافق  تدب��ا   سوى   ال��اية  ��  �عِن   يكن   لم  فهذا  ا�حر  التدب��  أقرت  عندما  الدولة  ب�ون   الثانية  النقطة  تتصل

  إن   ثم  أخرى.   جهة  من  واملنتخب�ن  جهة،  من  والعمال)  (الوالة   الداخلية  وزارة   ب�ن  وقرارات)  مقررات  موارد،  (اختصاصات،  مخرجاتھ

  مضادة  وسلطة  مقابال  سوى   اإلدار�ة  املراقبة  تكن  لم  البداية  ��  إذ   ،3الفر�سية  املمارسة  غرار  ع��  مش��ك  تدب��  هو  ال��اية  ��  األمر

 ا�حر.  للتدب�� مغر�ي  نموذج بلورة قصد  طو�ال اليزال املسار أن ع�� القص��ة املمارسة أبانت ا�حر، للتدب��

 القانونية   اإلم�انية  استحضار  يكفي   إذ  للدولة،  املركزي   العمق   ال��ابية  ل�جماعات  التنظيمية  للقوان�ن   متمعنة  قراءة  تكشف

  أن   �ع�ي  ما  حلها،  حال  ��  ا�جالس  لتسي��  مؤقتة  �جنة  �شكيل  أو  ا�جالس  حل  كذاو   �حلول   مجاليا  ��  املركز�ة  للسلطة   ا�خولة

 "االبن".  بمثابة �� ال��ابية ا�جماعات وأن  "األب" هو  الذي املركز هو التدخل  أصل

  املوحدة   الدول   لسياق  املشابھ  املغر�ي  السياق  خارج  جهو�ة  أو  المركز�ة  ممارسة  ��  تفك��  �ل  أن  ببساطة  �ع�ي  هذا،

   ا�جهو�ة   الدول   أو  املتحدة،  والواليات  أملانيا  قِبيل:  من  بالفيدراليات  مقارنة  خاصة  أف�ار،  مجرد  و�بقى  متناسبا  ي�ون   لن  كفر�سا،

Etats régionalisésعاقد   ووجود  املركز   ع��  للواليات  تار�خية  أسبقية  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  وال�ي  مختلفة؛  لظروف  مدة  منذ  املعتمدة�  

 املوارد.  أو االختصاصات �شأن نزاع ثار �لما والواليات  املركز ب�ن الفصل �� متخصصة محكمة  مع األساس، هذا  ع�� دستوري

  

 
1 -Autonomie limitée ou autonomie contrôlée. Voir Abdelaziz Lamghari : "Le statut d'autonomie et ses implication sur le système politique Marocain" in le statut 

d'autonomie régionale en droit comparé publication REMALD N° 63 2009 P 21   
2- " L’Etat central demeure، puisque c'est à partir de lui qu'on " décentralise» voir Renaud Denoix de Saint Marc " l'Etat» Que sais-je? Puf 2017 

 . 2011أنظر كتابنا " تأمالت �� ا�ح�امة والتنمية ال��ابية " مطبعة سبارطيل طنجة  -33
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 مركز�ة  قضايا الك��ى  القضايا أوال:

  ظل  ��  ليختلف  األمر   يكن  ولم   للدولة،  كرئيس  للملك  محفوظا  مجاال  �انت  عموما،  الك��ى   القضايا  أن  مالحظة  يمكن

  �ش�ل   والالمركز�ة  املركز�ة  السلطات  اختصاص  من  باألساس   واألو�ئة  ال�حة  مسائل  القانونية،  النصوص  وتجعل  .�ورونا  جائحة

 .4وعامليتھ الوضع خطورة إ��  بالنظر  تكمي��،

 و�يطاليا  �الص�ن  الدول   من  الكث��  �انت  ،2020  مارس  بداية  املغرب   ��  �ورونا  بف��وس   اإلصابة  حاالت  أو��   ظهور   عند 

  ضعيفة  بإم�انيات  لدولة   بالنسبة  السيما  الف��وس   خطورة   ع��  أشر  ما  وهو  الوضع،  ع��  سيطر��ا  وتفقد   تتخبط   وفر�سا  و�سبانيا

  اتخاذ   استوجب   بل  ،5فحسب  العمومية  ال�حة  جانب  ��م  �سيطة  قرارات  يتطلب  لم  األمر   لكن  املغرب.   مثل   ال�حة  مجال  ��

  املساجد   إغالق   مثل  من  ك��ى   قضايا  جانب   إ��   واإل�سان،  االقتصاد   ب�ن  االختيار  ��  وا�حسم   ا�حدود   إغالق  قبيل  من  ك��ى   قرارات

 يتم   لم  الالزمة   بالصرامة  والبحر�ة  وا�جو�ة  ال��ية  ا�حدود   إغالق   أن  كيف  الحظنا  لقد   االقتصاد.   ا��يار  خطر و   وا�جامعات  واملدارس 

  إحداث   تم  كيف  والحظنا  للمغرب.  قر�ا  األشد  والدول   ا�جوار  دول   وخاصة  املعنية،  الدول   ورؤساء  امللك  ب�ن  �شاور   ع��  بناء  إال

  .6�ورونا ملواجهة درهم مليار 10  يقارب كب��  بمبلغ صندوق 

 ال��ابية  ا�جماعات  حساب  ع�� املركز  يناصر  إرث القانونية ال��سانة ثانيا:

  مسؤولية   العمومية  ال�حة  ومصا�ح  سلطات  عاتق  ع��7العالجات  و�عرض  ال�حية  باملنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون   يضع

 ومت�املة   مش��كة  سياسة  ون�ج  ال�حية  املنظومة  تنظيم ب  مطالبة  ف�ي  للمواطن�ن،  ال�حية  والوقاية  العالجات  ضمان   ��   كب��ة

  اليقظة  آليات  و�عمال  ،ل�حدود   العابرة  أو   الداخلية  سواء  ال�حية  األخطار  وم�افحة  رصد   خالل  من   ال�حية   الوقاية   لضمان

  خط��.  بمرض املصاب�ن ومعا�جة  ا�خالط�ن عزل  ف��ا بما الالزمة، الوقائية اإلجراءات �ل وتفعيل   ،الص�� واألمن

  فاملرسوم   مركزي؛  شأن  واألو�ئة  ال�حة  أن  سيكشف  ال�حية،  لإلدارة  املنظمة  والقرارات  للمراسيم  سريع  تصفح  مجرد   إن

  و�عمل   املواطن�ن،  ب�حة  املتعلقة  ا�ح�ومة  سياسة  وتنفيذ  بإعداد   املعنية  ��  الوزارة  يجعل  األول   فصلھ   ��  8ال�حة  لوزارة  املنظم

  وزارة   ملصا�ح  والهيك��  اإلداري   التنظيم  أن  كما  واالجتماعية.  والعقلية  البدنية  الس�ان  سالمة  ع��  املعنية  الوزارات  مع  باتصال

  وكذا   ال�حية   واملراكز   املستشفيات   تنظيم  حدد  قد   9االستشفائي  التنظيم   مادام   كذلك،   ترابيا   متدخلة  جعلها  ال�حة

 باألو�ئة.  ا�خاصة اإلدار�ة الشرطة لعمل عاّما إطارا10 7196مرسوم  يبقى بينما م��ا. �ل اختصاصات

 املركز�ة  للدولة كب��ة  فعل إم�انيات ال�حية الطوارئ  قوان�ن تفتح ثالثا:

  و�ؤطر   يدعم  �شري��  ضابط  وفق  لكن  "،  اإلدار�ة  "القيادة  توحيد  اقت��ى  مما  و�فعالية،  �سرعة  تتحرك  أن  للدولة  البد  �ان

 . 11األزمة  إلدارة  املعياري   بالنظام  �سميتھ  أن   يمكن  ما   ظهر  حيث  ال�حية،   الطوارئ   حالة  مع  واملتناسبة  الالزمة  القواعد   إنتاج

 
مارس عن ف��وس �ورونا   11دو��، وأعلنت ��  رسميا عن أن تف��ي الف��وس �ش�ل حالة طوارئ �حية عامة تبعث ع�� القلق ال  2020يناير    30أعلنت منظمة ال�حة العاملية ��    -4

 جائحة عاملية، واعتمدت املنظمة �� ذلك، ليس ع�� طبيعة الف��وس، لكن بدرجة القلق ا�جغرا�� مع شعور الدول والناس �عدم ا�حصانة منھ. 19تحت �سمية �وفيد 
 أو إنفلونزا ا�خناز�ر.  H1N1كما حدث إبان ف��وس  -5
امل  -6 املبلغ  تجاوز  ا�ح�وموقد  تفعيل  وقبل  املواطن�ن  مساهمة  قبل  معروف�ن،  أعمال  ورجال  شر�ات  قبل  من  بمبالغ �خمة  املساهمات  تقديم   �� سرعة  ولوحظ  بكث��  آللية ق��ح  ة 

 من الدستور.  40التضامن اإلجبار�ة بموجب الفصل 
 3469ص  2011يوليوز  21بتار�خ  5962ج ر عدد -ل�حية و�عرض العالجات املتعلق باملنظومة ا 09.34بتنفيذ القانون اإلطار رقم  2011يوليوز  2ظه�� شر�ف  -7
 2110، ص 4286�� شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال�حة، ا�جر�دة الرسمية، عدد  1994نوفم��   21مرسوم   -8
 1693ص   5524ج ر عدد - 2007أبر�ل  13املنظم بمرسوم   -9

 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصر�ح ببعض األمراض واتخاذ تداب�� وقائية للقضاء ع�� هذه األمراض 1967يونيو  26مرسوم مل�ي  -10
الظروف    -11 بنظر�ة  لها  عالقة  ال  هنا  الطوارئ  أن  إال  ال�حية  الطوارئ  استعمل  املغرب  أن  فرغم  الطارئة،  الظروف  مصط�ح  إقحام  ير�د  من  القضاء هناك  لدى  املعروفة  الطارئة 

، أن ي�ون هناك نص صر�ح يحدد مجالها، اإلداري. فهذه نظر�ة قضائية فقهية وليست قانونية، ومن ثم ف�ي مبادئ عامة وليست بالضرورة قانونية أي ال يحتاج القا��ي، ل�ي يأخذ ��ا
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  يحبل   الف��وس  لكن  ا�حاضر،  لتدب��12-إليھ  ومشار-  موجود   هو  ما   يكفيھ  ال  األزمة  تدب��  قواعد  إلنتاج  التشري��  فاإلطار

  استجد   �لما  ا�خطط  �غي��  ��  املرونة  ع��  بل  فحسب،  التوقع  ع��  ليس  كب��ة  قدرة  كذلك  وضبطھ  تدب��ه  وسيتطلب  باملفاجآت،

 املستقبل.  إدارة أي  أمر؛

 ، 13ال��ا�ي  املستوى   ع��  وممثل��ا  الداخلية)  (السيما  املركز�ة  السلطات  عودة  مداخل  مالحظة  من  سلفا،  إليھ  أشرنا  ما  مكننا

 عندما   لكن  املست�جلة.  والدولة  اإلداري   الضبط   ودولة  14االجتماعية  والدولة  االقتصادية  والدولة  ال�حية  الدولة  عودة   ثم  ومن 

  �ع�ي  ماذا  ا�جائحة؟  تدب��  عملية  من   املنتخبة   ال��ابية  ا�جماعات  إخراج   ذلك  �ع�ي  فهل  15للمجتمع،  كحضن  الدولة  عن   نتحدث 

 إهمالها؟  �ع�ي  وماذا  األزمة؟ ظل  �� ال��ابية ا�جماعات  بأدوار االع��اف

  اختصاص و   ،املركز  الختصاص  املنظمة  القوان�ن  و��  الدستور   ي  ف�ورونا  جائحة  إدارة  اختصاص  يحدد   قانو�ي  نص   �غيب

  ب�ن   ا�ح�ومة  (أصدرتھ  ش�لھ  ��  تنظيميا  �ان  و�ن  مضمونھ  ��  �شري��  نص  وهو   ،بقانون   املرسوم  بصدور   لكن  ال��ابية.  ا�جماعات

  الضروري   من  هل  إذن؟  ال��ابية  ل�جماعات  بقي  فماذا  ال��ا�ي.  ا�جال  ��   وممثل��ا  املركز�ة  السلطات  لصا�ح  األمر   حسم  تم  الدورات)،

 طر�قة؟ و�أية  ممكن؟ ذلك  وهل إشراكها؟

 ال��ابية؟  ا�جماعات إشراك" الضروري  " من هل  را�عا:

  الثقة   منسوب  وضعف   وا�خالفات،  التجاذبات،ب  ومليئ  طو�ل  والالمركزي   املركزي   ب�ن  �خالفا   تار�خ  بأن  األولية  القراءة  تو��

  ع��   الوقوف  يمكن  محلية.  �انت  ولو  ح�ى  العامة  للشؤون  والتق�ي  اإلداري   التدب��  مستوى   ع��  الالمركزي   خ��ة  عدم  من  وا�خاوف 

 بداية   ��   إال  وا�جهو�ة  الالمركز�ة  عمليا   تدخل   لم  ال�ي   فر�سا،  غرار  ع��   املغرب   ��   وا�جهو�ة  الالمركز�ة  مسار   خالل   من   ذلك 

 الثمانينات.

  التنظيم  أن  ع��  مرة   ألول   يكشف  حيث   األخ��ة،  فقرتھ  ��   األول   فصلھ  ��   2011  دستور   ��  جديدة   صيغة   املغرب   اعتمد 

  المتالك  كب��ا   حافزا  �ان   ذلك  أن   اعتبار  يمكن   التفاصيل،  ��  الدخول   دون   املتقدمة،  ا�جهو�ة  ع��  يقوم  المركزي   للمملكة  ال��ا�ي

  أو   جاهز  بنموذج  األمر  يتعلق  يكن  ولم  الدستور،  من  146  الفصل  رسمھ   ما  وفق  املغر�ية  ا�جهو�ة  آفاق  استشراف  ��  أك��  جرأة

 اللثام   أماط   قد  ا�جائحة  ��  املتمثل  االستثنائي  الظرف  لكن  العادية،  الظروف  ��  ذلك  �ان  و�ن  مع�ن،  ظرف  ��  للتنفيذ  قابل  حكم

 أهمها:  األمور، من كث�� عن

 الوضع؟  مع والفيدراليات ا�جهو�ة األنظمة  �عاملت كيف  :أوال

  الدول   أك��  و�سبانيا   فإيطاليا  البتة،  سهال  والفيدراليات،  بل  وا�جهو�ات  الالمركز�ة  النماذج  تفعيل  حول   النقاش   يكن  لم

  أن  إ��  ا�حلل�ن  من  الكث��  يذهب  الدولة؟  من  البطيئة  الفعل  ردود   �سبب   ذلك  �ان  هل  املتضرر�ن،  أك��  من  �انتا  أورو�ا  ��  جهو�ة

 بما  سريعا  املناسب  الفعل  رد   يكن  لم  ا�خطر،و  حجم  مع  وتناس��ا  التداب��  توحيد  وعدم  القرارات  تجا�س  عدم  �سبب   �ان  ذلك

 
ألطراف بإثار��ا أمام القا��ي العادي واإلداري، الذي وحده لھ السلطة التقدير�ة �� األخذ �ع�ن االعتبار توافر لذا ف�ل املنازعات، بما ف��ا التعاقدية ومش�لة اآلجال باألساس، �سمح ل

القاهرة ع�� �ل قضية معروضة أمام، ع�� الرغم مما يثار من خالف حول تفاصيلها وما �ستث�ى م��ا، وكذا الق القانون حالة الظروف الطارئة أو ح�ى  إ�� ذليمة   ك األستاذ. كما �ح 

 2020أبر�ل  دراسة مقارنة منشورة �� مؤلف جما��-عالقة التداب�� املتخذة بمنظومة حقوق اإل�سان -االس��اتيجية الوطنية مل�افحة ا�جائحة-ا�ختار العيادي " اإلطار القانو�ي 
 ، مشار إليھ1967يونيو  26املرسوم املل�ي ل   -12
الطوارئ ال�حية    3املادة  -13 الوط�ي ملواجهة تف��ي �ورونا   2020مارس    23ل    292.20.2مرسوم رقم  -من مرسوم إعالن  ال��اب  أرجاء  الطوارئ ال�حية �سائر  بإعالن حالة  يتعلق 

 2020مارس  24ليوم  6867ج ر عدد  19�وفيد 
 من مرسوم إعالن الطوارئ ال�حية 5املادة   -14
عندما صرح أن الدولة �� حضن ا�جتمع   24ركز�ة لألزمة. أنظر مثال ا�حوار مع األستاذ حسن أور�د ع�� جر�دة اليوم  ال حظنا �� البداية ا�حماس الكب�� والدعم الواسع لإلدارة امل   -15

 و�ذا تر�خ ذلك فهو مكسب كب�� 
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  هو   وقتا،  ذلك  وتطلب  سهال  املستقلة  ا�جهات  إشراك  دون   الدولة  اشتغال  يكن  لم  ا�جهو�ة  التقاليد  و�حكم  ال�ارثة.  الستباق  يكفي

 أك��.  الف��وس انتشار  سرعة ��  مساعد عامل  بالتأكيد

  ع��   تتوفر  والية  ف�ل  الالندر؛  نظام  إ��  �عود   الو�اء،  مع  التعامل  ��  فيدرالية  كدولة  أملانيا  نجاح  أن  املهتم�ن  �عض  �عت�� 

 معا�جة   ��  التفاوض  ترجيح   يجيد  �ونھ  ��  تتج��  األملا�ي  الفيدرا��   النظام  قوة  نقطة  أن  بيد  واسعة.  واختصاصات  كب��ة  إم�انيات

 و�رث   في��،  ماكس  منذ   إذن  األملانية  العقالنية  ��  حرفي��ا.  من  أك��  والنصوص  الدستور   بروح  عمال  والواليات  املركز  ب�ن  املشا�ل

 الكب��ة  واملرونة  للتوافق،  الناظمة  للمبادئ   بل  ال��ا�ي،  للتنظيم  املنظمة  القواعد  إ��  التجر�ة  نجاح  �عود   ال  .كما16التعبوي   �سمارك

 �أملانيا،   فيدرالية  ليست  أ��ا  رغم  ال���غالية  التجر�ة  نجاح  سر   نفس  وهو  وا�حز�ية،  السياسية  االنتماءات  عن  النظر  �غض  للواليات

 مؤقتا.  املعارضة عن وتخلت  ا�ح�ومة رئيس مع  �عاو��ا عن املعارضة ع��ت عندما السيما األملانية العقالنية روح امتلكت  لك��ا

 مركز�ا،  األزمة  إدارة   فضل   من  وحده   هو   املركز   يكن  فلم  الرئا��ي،  الفيدرا��   النموذج  ذات   األمر�كية  املتحدة  الواليات  ��   أما

 الفيدرالية.  اإلدارة  عل��ا  تتوفر ال�ي الكب�� اإلم�انيات �سبب بذلك، طالبت من  ��17 كذلك، الواليات بل

  

 
 يضاف إ�� ذلك أصالة مبدأ التفريع من األسفل إ�� األع�� �� املمارسة قبل النص.أنظر: -16

« Colloque sur les possibilités et les limites du fédéralisme » DGCL / Rabat 1989 

 رغم ظهور نوع من املزايدات الصغرى عند اتخاذ التداب�� الوقائية ا�حلية إبان جائحة �ورونا.
17-"l’annonce récente de trois groupes d’États (la Californie, l'Oregon et Washington ; une coalition de sept États du nord-est ; et une alliance du Midwest) de 

vouloir collaborer activement à une reprise économique coordonnée, qui pourrait se faire via des «pactes interétatiques " . Voir le point de vu du juriste 

américain Christopher De Muth dans le Wall Street Journal.dans l'article très intéressant de Bernard Sananès, le président du cabinet d’études et de conseil 

ELABE. 

 املية الع ال�حة ومنظمة الص�ن، مع وصراعھ لألزمة تدو�لھ �� السيما األزمة، تدب�� �� الفيدرا�� املركز دور  تقليص دعوات ل�ل ومتجاهال قو�ا ترامب األمر��ي الرئيس ظهر



 كورونا: زمن ��  باملغرب ال��ا�ي اإلداري  التنظيم

 لالمركز�ة ثالث طر�ق بناءل فرصة إ�� لألزمة إداري  نظام من

ة   ا

 

 

 

7 

 والتفس��ات؟ ا�خالصات �� ما  :ثانيا

  دولتية"،  ا�جماعات"التحت  ت�ون   أن  ضرورة  ع��  اتفاق  هناك  مليكن  الوضعيات،  لهذه  قراءة  خالل  من  أنھ،  القول   يمكن

 عرفت  للدول   ال��ابية  لتنظيماتا  أن  كما  �ورونا.  مواجهة  من  األول   الصف  ��  جهو���ا،  مستوى   �ان  وكيفما  �سمي��ا  �انت  كيفما

  وتراجعت   الواليات،  مع   والتشاور   التنسيق  ع��   تقتصر   جهو�ة  دول   مستوى   إ��   الفيدراليات  تراجعت   ثّم   ومن   املركز،   لصا�ح  تراجعا

  للقواعد   املعياري   اإلنتاج  حيث   اإلدار�ة،  الالمركز�ة  من   قليال  أك��  درجة  إ��  األزمة  إدارة  من   الثا�ي  النصف  ��  ا�جهو�ة  الدول 

 .18املركز بيد السياسية والقرارات 

  خطوات   تراجعت  وفر�سا،  �املغرب  وا�جهو�ة  الالمركز�ة  نحو  �سيطة  خطوات  األخ��ة  الف��ات  ��  حققت  ال�ي  الدول   بينما

 اإلشارة  سبقت  كما-  ودعمها  املركز�ة،  املمارسة  عمق  ذلك  ��  ساعد  وا�جهو�ة.  الالمركز�ة  خارج  نفسها  وجدت  أ��ا  إال  فقط،  �سيطة

  أن   ذلك  األزمة.  بداية  ��  إليھ  ا�حن�ن  ظهر  بل  عنھ،  التخ��  يصعب  إرثا  ش�ل  الصلة،  ذات  القانونية  القواعد  من  مهم  منتوج-ذلك  إ��

  أو  املعينة،  لإلدارات  الداخلية   ال��اتبية  داخل  سواء  طية،الب��قرا  باإلجراءات  ومثقل  ثقيل  أنھ  أظهر  النماذج  لهذه  اإلداري   النظام

  عكس  ا�حركة  ثقيلة  جعلها  واملساطر  الهيا�ل  حجم  و�خامة  التثاقل  هذا   املراقبة.  �سلطات  عالق��ا  ��   أو  نفسها  املنتخبة  اإلدارات

 بيانھ.  سيأ�ي  كما ا�حجم، لهذا تخفيفھ هو الطوارئ  �حالة القانو�ي اإلطار بھ قام ما أو�ح  ولعل  األخرى، ا�جهو�ة النماذج

  األمان"   «بممرات  �سميھ  أن  يمكن  ما  الدستور،  ��  عل��ا  املنصوص  الطوارئ   وحالة  ا�حرب  حالة  االستثناء،  حالة  �ش�ل

 دائما   الدولة  تحتفظ  ال��ا�ي   املستوى   ع��   "السلط"  ب�ن  التوازن   سياق  ��   بينما  الدولة،  ��دد   أخطار  حدوث   حال  ��  للمركز   بالنسبة

 قد  كما  مباشرة  ت�ون   قد  السلط  هذه  .19الرؤساء  محل  ا�حلول   وسلطة  ا�جالس  حل  �سلطة  هنا  نذكر  املركزي،  �عمق  الالمركزي   ��

ر  مباشرة،  غ��  ت�ون 
ّ

 وتأط��   ا�جماعات  توجيھ  أجل  من  الداخلية  وزارة  السيما  املركز�ة  اإلدارات  تصدرها  ال�ي  بالدور�ات  هنا  فنذك

 �جالس  بالنسبة  ��يء  �ل  �ع�ي  أن  حد  تصل  مركز�ة إيديولوجية  حمولة  من  والتأط��  التوجيھ  مفهوم  يحملھ  أن  يمكن  ما  مع  حرك��ا،

 يمل�ون   موظف�ن  مقابل  ��  ذلك،  ع��  قدرة  أو  تفاوضية  قوة  تراكم  ولم  وهشة،  �جينة  بتحالفات  و�عيش   ضعيفة  ولدت  منتخبة

 والقرارات.  املقررات وت��ة إبطاء أو  و�سريع  املوارد  تحر�ك مفاتيح

 وال   إشراكها،  عدم   ذلك   أن  دون   ضروري،  غ��  أمر    ترابيا  لألزمة  ال��ابية  ا�جماعات  "  قيادة  "  أن  القول   يمكن  ذلك،  رغم

 التالية   املراحل  تدب��  ��  أدوارها  تقو�ة  أو  بم�ان��ا،  لها  االحتفاظ  ضمانات  أن  �ع�ي  قد  بل   ممكن،  غ��  األمر   أن   نفهم  أن  ذلك  �سمح 

  �ل   ع��   ال��ا�ي  ا�خصاص  ��خيص   أي   املسببات،   رفع   ��  هو   ا�حل  أن   ع��   األمر  يحمل  بل   االعتبار،  �ع�ن   أخذها  يجب  لألزمة

 ال��ابية  ا�جاالت   ترتيب  ��  ل�جماعات  القانو�ي  التدخل  إم�انيات  ودعم  والبنيات،  املرافق   ��  مجا��   و�نصاف   عدالة  من  املستو�ات،

  ولقد   الالزم�ن،  واليسر  باملرونة  لألزمة  استثنائي  نظام  إ��  عادي  تدب��  نظام  من  لالنتقال  ال�افية  بالقوة  االستعداد   ثم  لها،  ا�خاضعة

 للمستقبل.   إداري  نظام لبناء كمرجع اعتمادها وجب اإلدار�ة، ا�حركة وزن  تخفيف  �� نجاحها الب��وقراطية ا�حمية أثبتت

 

 

 

 
الفصل    -18 إ��  البداية  منذ  �جأ  الذي  االش��ا�ي سا�ش��  بزعامة  مدر�د،  لتداب��  برشلونة   �� االنفصا��  الزعيم  مقاومة  الطوارئ    116رغم  حالة  بإعالن  لھ  �سمح  الذي  الدستور  من 

االنفصا��   التوجھ  برشلونة يحكمها ذووا  ال�حية.وألن جهة  األخ��ة  -والطوارئ  �عد األحداث  ا�جهو�ة  -2019سنة  السيما  الن�عة  ا�حديث عن مخاوف  عوض   Régionalismeفيمكن 

 .Régionalisationا�جهو�ة 
 .رغم أن القوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابية حاولت أن تحيط ذلك بضمانات قضائية -19
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 ال��ابية ل�جماعات القادمة  األدوار  باستشراف ويسمح  امل�انة حفظ  يرا�� لألزمة  ال��ا�ي التنظيم الثا�ي:   املستوى 

 الذمة؛   ومليئة  متقدمة  جهو�ة  استشراف   ��  ا�جرأة   ذات   ��  واالستمرار  بالدستور   االل��ام  باختصار،  امل�انة  بحفظ   هنا  �ع�ي

  ركز  املغرب   أن  البيان  عن   وغ�ي   .20ف��ا  تتدخل  سياسية  مسائل  فهناك  الالمركز�ة  حول   ا�جدل   ��  حاسمة  ليست   التقنية  فال��اه�ن

 ا�جهو�ة،  حول   االستشار�ة  امللكية  ال�جنة  إ�شاء  تار�خ   2010  منذ  لكن  ا�حلية،  للديمقراطية  كخيار  مدة  منذ  الالمركز�ة  ع��  كث��ا

  اس��اتي��   خيار  املتقدمة  ا�جهو�ة  أن   تب�ن  ، 2011  دستور   ��  ووضوحا  تفصيال   أك��   بش�لب  وا�جهة  ا�جهو�ة  ع��   التنصيص  و�عد 

 ا�جهة  لرئيس  االعتبار   �عيد   كما  أعضا��ا،  انتخاب  عند   املباشر  االق��اع  اعتماد  ��   املتمثلة  الديمقراطية  عنصر  يرا��   للدولة

   بالصرف. وآمرا ا�جهو�ة ا�جالس ملقررات تنفيذية كسلطة

  والثقافية،   والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  ملشا�لھ  حديث  وكحل  للمغرب  كقاطرة  ا�جهات  ع��  كب��ا  الرهان   �ان  لقد

  بناء   يمكن  كيف  آخر   و�مع�ى  الرهانات،  تلك  عن   التخ��   أو   املكتسبات   هذه   ��   التفر�ط   عدم  حديث   إداري   نظام  بناء  يقت��ي   وعليھ

 21ا�حلية؟ الديمقراطية عن أصالة التخ�� دون  مست�جلة جائحة لتجاوز  مؤقت إداري  نظام

 ، 22أسوء   هو  ما  املغرب  وجنبت  ،19�وفيد  لف��وس  الو�ائية  بالوضعية  التحكم  ��  الساعة  �حد  العمومية  السلطات  نجحت

 ضرور�ا   املنتخبة  ا�جماعات  دور   يكن  أ��لم  �ستنتج   ثّم   من   األزمة،  ��ا   أدار   ال�ي  الطر�قة  ع��  دولية  إشادة  ع��   املغرب  وحصل  بل

 إشراك   تم  لو   ممكنا  األفضل  تصور   �ان   فهل  والقلق،  ا�خوف  وسيطرة   ا�جائحة  بداية  ��   ا�خطر   وطبيعة  الزمن  عامل  إ��  بالنظر

 املطلو�ة؟ والشروط القدرات باستيفاء مشروطة إم�انية هناك تكن ألم األزمة؟  إدارة �� ال��ابية ل�جماعات فع��

 23ا�جماعات؟  إشراك  املمكن  من �ان هل

  ك��ى   وأجهزة  بنيات  ولد��ا  األو�ئة،  مواجهة  ��  تجارب  ع��  تتوفر  ال�ي  تلك  ف��ا  بما  الدول   �جميع  مفاجئة  ا�جائحة  �انت

 الوقت  نفس   ��   لكن  ل�جائحة،  موحد  تدب��  ��  ال��ابية  ا�جماعات  إلدماج   وقت   هناك  يكن  لم  فإنھ  وعليھ،  عالية.  إم�انيات  وذات 

 ا�جديدة.  والب��وقراطية املركز�ة الن�وعات و�غذية للوراء العودة أجل من  الظرفية استغالل من  مخاوف  هناك �انت

  ا�جيد  الفعل  شروط  قراءة  يلزم  كما  وسياقھ،  الفعل  ورد   وظروفھ  الفعل  ب�ن  التمي��   يقت��ي  نظرنا  ��  العقال�ي  التحليل  لكن

  ع��  الالممركزة واملصا�ح ا�حلية السلطة رجال  ��م كما املنتخب�ن  ��م وهذا  واملوضو��،   الذا�ي ب�ن  للفصل مراعاة  �� السيئ والفعل

 اإلم�انيات  ع��  تتوفر  ال   أل��ا  ��ا،   ال��وض   ال��ابية  ا�جماعات  ع��   يصعب   القضايا  �عض   هناك  أن   االعتبار  ��   أخذا  ،سواء  حد 

 األ�خاص   ��خ��  أو  ا�حدود،  ع��  ال�حية  املراقبة  �إجراءات  ذلك:  لت��جم  الكب��ة  األموال  أو  الضرور�ة  وا�خ��ات  التقنية

  ع��   ضدا  السليم،  للتعقيم   الالزمة  املواد   أسعار  تنظيم  ع��  القدرة  وال  الضرور�ة،  وا�حاليل  األدو�ة  بتخز�ن  األمر  أو  واملمتل�ات،

 األسعار...ا�خ. وحر�ة املنافسة قوان�ن

  كما   الص��،  ا�جال  لتدب��   اإلدار�ة  أو   التقنية   القدرات  ناحية  من   مؤهلة  غ��  ال��ابية  ا�جماعات  أن   إ��  أيضا  التنو�ھ  يجدر

 ا�جماعات  من   فكث��  باملغرب.  عشر   االثنا   ا�جهات  مستوى   ع��  ولو  األزمات   تدب��  مخططات  وتنفيذ  لوضع   قدرات  ع��  تتوفر   ال  أ��ا

  مجموع  ��جيل  إ��  يؤدي  ما  االستثنائية،  با�حاالت  بالك  فما  العادية  ا�حاالت  ��   العمل   شروط  أد�ى  ع��  تتوفر  ال  القرو�ة

   قبيل: من مالحظات،

 
 331ص  2001- 1املؤسسة ا�جامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط ترجمة منصور القا��ي. -دلفولفيھ وجورج فودال" القانون اإلداري " ا�جزء الثا�ي  -20
 ذلك أل��م ملزمون بتقديم ا�حساب أمام الناخب�ن �� الديمقراطيات الغر�ية، أو يف��ض ذلك ع�� األقل بالنسبة لنا -21
 حسب ما صرح بذلك مرارا السيد سعد الدين العثما�ي رئيس ا�ح�ومة -22
 . نتحدث هنا عن اإلم�انية �عد أن تحدثنا عن الضرورة -23
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 لھ وداعمة  للمركز  مكملة  ال��ابية ا�جماعات  أوال:

 مرحلت�ن:  ع��  املركز�ة، اإلدارة أدوار  وتدعم تكمل  أن ال��ابية ل�جماعات يمكن كيف نتصور  أن يمكن

  عل��ا  تتوفر  ال�ي  والصالحيات  االختصاصات  ��  ما  حول   سؤاال  طرحنا  إذا  حيث   :الص��  وا�حجر   الطوارئ   ف��ة  إبان  أــ

  وقف   أو   املصاب�ن   ملعا�جة  سواء  تفعيلها،  يتم   لم  لكن  ا�جائحة،  م�افحة  ��  إعمالها  حال  مهمة  ست�ون   و�انت  ال��ابية  ا�جماعات

  الطوارئ   اح��ام  لفرض  ��م  خاصة  عمومية  قوة  ع��  يتوفرون  ال  ورؤسا��ا  ال��ابية  ا�جماعات  أن  ا�جواب  ل�ان  الو�اء؟  انتشار

  دامت   ما  الو�ائية،  ا�حالة  بتتبع  خاصة  بنيات  أو   العمومية  وا�خت��ات   املستشفيات   ع��   مباشرة  إدارة   لد��م  يكن  ولم  ،24ال�حية

 الالممركزة.  ومصا�حها املركز�ة األجهزة صالحيات من

  ظروف   نتيجة  باألساس  تكن  لم  متعددة،   العتبارات  بالصرف"  "األمر  صفة  لتفعيل  ال�افية  األموال  توفر  عدم   عن   فضال

  مصدرها   �ان  ل�جماعات،  العادية  املوارد   مجموع   درهم  مليار   42,8  مبلغ  من   %66,5  أن  الستنتاج  األرقام  قراءة  يكفي  إذ   ا�جائحة.

  املا��   للمركز  ال��ابية  ا�جماعات  تبعية  يؤكد  هذا  أن  فيھ  شك  ال  ومما  .2020  ��  األمر   يتغ��  ولم  2019  بالنسبة  (املركز)  الدولة

  ع��   والضر�بة  املضافة  القيمة  ع��  الضر�بة   مبلغ  أن  الوا�ح  ومن   . Charl Debbach  ديباش  شارل   حسب  Dépenseure  "كمنفق"

  االقتصادي   القطاع  بتقلص  ستتأثر  �و��ا  ��  سيجادل  أحد  وال  املوارد،  لهذه  الفقري   العمود   �ش�ل  الدخل  ع��  والضر�بة  الشر�ات

 ا�جائحة. نتيجة بالبلد

  إجما��   ع��  ستؤثر  محالة  ال  املمتل�ات  ومداخيل  الذاتية  ا�جبائية  املوارد  فإن  املركز،  من  ا�حولة  املوارد   واقع  هذا  �ان   و�ذا

  ساهمت  قد  ا�جهات  أن  علما  ،25الصدد   هذا  ��  واالجتما��  االقتصادي  ل�خصاص  بالنظر  عموما  ال��ابية  ل�جماعات  الذاتية  املوارد 

 �ورونا.  م�افحة صندوق   �� مهمة بمبالغ

  تحمل26  دور�ة  الداخلية  وزارة  أصدرت  وغايتھ  منطلقھ  ومن  �عديلها،  أو  إلغا��ا  دون   القوان�ن  تجاهل  اختار  املركز   أن  و�بدو

 لألبناء  يمكن  وال  ��خاء"،  بصرفھ  يقومون   األبناء  بينما  املال،  األب   يتسول   أن   "يمكن  ال  أنھ  مضمو��ا  ال��ابية  ل�جماعات  رسائل

  أسست   ت�ون   قد   الذي   الصر�ح)  (غ��  األسا��ي   املنطلق  هو   هكذا   الرخاء،  وقت  ��  صرفھ  اعتادوا   كما  الضيق  ف��ة  ��  املال  صرف 

  حالة   إعالن  مرسوم  من   3  باملادة  قانونيا  �عليلها  قبل  مبدئيا  قرارا��ا  واملالية،  الداخلية  وزار�ي  السيما  املركز�ة،  السلطات  عليھ

  ��ا   ا�جاري   والتنظيمية  التشريعية  النصوص  �ل   ع��   ضدا  واملست�جلة،  االستثنائية  للتداب��  امع  �إطار  بقانون   واملرسوم   الطوارئ،

 العمل. 

 ��   العمل  بھ  ا�جاري   القانو�ي  ل�حصر  وخالفا  بدقة،  ال��ابية  ا�جماعات  أموال  صرف  مجاالت  الداخلية  وز�ر  حدد   لقد

 ال��ابية  ا�جماعات  لنفقات  األمثل  التدب��  حول   الداخلية  وز�ر  دور�ة  جاءت  اإلجبار�ة"،  "النفقات  يخص  فيما  التنظيمية  القوان�ن

  مثال  م��ا  الو�اء؛  محار�ة  تقتض��ا  ال�ي   االست�جال  ضرورة  مع  يتناسب  ما  م��ا  اإلجبار�ة  للنفقات   جديدة  بالئحة  202027  سنة  برسم

  العمال  مع  بتشاور   إعدادها  يتم  الئحة  ��م   است�جاال،  أك��  لك��ا  ضرور�ة  نفقات  وم��ا  والتعو�ضات...،  �األجور   الضرور�ة  النفقات 

 
عمول بھ، قصد ضمان تطبيق قراراتھ "يجوز للرئيس أن يطلب، عند االقتضاء، من عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثلھ، العمل ع�� استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع امل  -24

 113.14من القانون التنظي�ي املنظم ل�جماعات  108ومقررات ا�جلس " املادة 
عفي من تطبيق ا�جزاءات عن األداء املتأخر �سبب توقف اآلجال طيلة مدة الطوارئ ال�حية، وهو من شأنھ أن �  الصادرة عن وزارة الداخلية،  2020ماي    11كما أن الدور�ة بتار�خ    -25

 يؤجل استفادة ا�جماعات ال��ابية من مواردها
ظر ا�جماعات ال��ابية وعل��ا التشدد �� النفقات، وال مجال لإلسراف. و�� هذا السياق صدر عن رئيس ا�ح�ومة منشور رقم صرح وز�ر الداخلية أمام ال��ملان بأن سنوات �جاف تنت  -26

اعات ال�حة واألمن  حول التدب�� األمثل لالل��ام بنفقات الدولة واملؤسسات العمومية خال ل ف��ة الطوارئ ال�حية. وال �ستث�ي من هذه التداب�� قط  2020أبر�ل    14بتار�خ    2020/ 05

 والداخلية و�دارة الدفاع الوط�ي
 2020أبر�ل  15بتار�خ  6578دور�ة رقم  -27
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  ��   تدخل  ال   ال�ي  األخرى   االختصاصات  �ل   تجميد   عمليا  �ع�ي   ما   العامة.  ا�خز�نة   إ��   التا�ع�ن  العمومي�ن   للمحاسب�ن  إرسالها  و�تم

  جديدة  اشتغال قواعد ووضع  مباشر غ�� �شريع إ�� إداري  توجيھ مجرد  من  الدور�ة  يرفع  ما وهو  بالدور�ة. ا�حصورة ا�جاالت سياق

 املنافع   ب�ن  املوازنة  إطار  و��  القصوى   للضرورة   النص28  "تتجاهل"  أ��ا  نقول   دعنا  أو  التنظي�ي  القانون   ��  عل��ا  املنصوص  تلك  غ��

 واملضار. 

  من  بنوع  تدب��ها  يلزم  انتقالية  مرحلة  الف��ة  هذه   اعتبار  يمكن  :ال�حية  الطوارئ   حالة  بقاء  مع  الص��  ا�حجر   �عد-ب

   ذلك:  يتطلب العقال�ي، والتشارك  ا�حذر

 من  ال��ابية  ا�جماعات  م��انيات  ترتيب  إعادة  إ��  والعودة  باألولو�ات:  مباشرة  صلة  ذات  وصالحيات  اختصاصات  تفعيل-1

  �ع�ي   ذلك   إن  أك��،  املتضررة   أ��ا  ثبت  ال�ي  والقطاعات  للفئات  االجتما��   والدعم  االقتصادي  اإل�عاش  مجاالت؛  اس��داف   خالل

 ال�ي  والصالحيات  االختصاصات  ��  ما   سؤال:   عن  باست�جال  وا�جواب  وصالحيات،  اختصاصات  من  حاليا  املتاح  إطار  ��   التصرف

 قيمة   تقديم  ع��  قدر��ا  ال��ابية  ا�جماعات  ستثبت  فعليا  مضمونا  و�عطا��ا  إعمالها  تم  إن  وال�ي  ال��ابية  ا�جماعات  عل��ا  تتوفر

 وا�جوائح؟  األزمات تدب�� مجال �� مضافة

 االقتصادية   ل�حياة  تدر�جية  عودة  من   ذلك  �عنيھ  وما  ال�حية  الطوارئ   حالة  بقاء  مع  الص��   ا�حجر   رفع   تدب��  يبقى

  دور  سوى  ال��ابية ل�جماعات فيھ ي�ون  لن  الطبي��،  الوضع  نحو انتقالية مرحلة ا�حر�ات، ببعض  والسماح والتنقالت   واالجتماعية

  إعالن   مرسوم  حددها  كما  و�الغات  ومناش��  ودور�ات  قرارات  من  الالممركزة  واإلدارات  ا�ح�ومة  طرف  من  اتخاذه  سيتم  ملا  املنفذ

 مجال  ��  مهمة  صالحيات  من  ا�جما��  ا�جلس  لرئيس  التنظي�ي  القانون   بھ  يحتفظ  مما  الرغم  ع��   ال�حية،  الطوارئ   حالة

 مختلفة. بـأش�ال ال��ابية ا�جماعات ع�� كب��ة "وصاية" استمرار  سنشهد و�التا�� .29اإلدار�ة الشرطة

افق  جيد  استثمار   -2   ال��ا�ي   التدب��  يرا��   أن  يقت��ي  ما   وهو   الدولة:  إدارة  ومناطق  ال��ابية  ا�جماعات  أقاليم  لتو

 العماالت،  األقاليم،  والدوائر،  القيادات  املقاطعات،  (ا�جماعات،  متعددة  �سميات  تحمل  مناطق  قسم ي  للدولة،  ترابيا  تقطيعا 

 والعماالت   األقاليم  ومجالس  الواليات  مع  تتوافق  فا�جهات   الدولة.  إدارة  منطقة  مع  تتوافق  ترابية  جماعة  و�ل  30الواليات)  ا�جهات،

 القيادات.  مع تتوافق وا�جماعات وألقاليم العماالت مع تتوافق

  قد   بالذات  األزمات  ف��ة  ��  أنھ  غ��  املع�ي،  ال��ا�ي  ا�جال  يدبر  من   حول   االختصاص  لتنازع   "ساحة"ل  �ش�  أن  شأنھ  من  وهذا

 سيطرح   الذي  األمر  وظروفھ،  خصوصياتھ  وفق  تدب��ه  حسن  وُ�يسر  ال��اب  ��  التحكم  �سهل  إيجابيا  عنصرا  املساحة  تلك  �ش�ل

  ور�ح  األولو�ات  تحدي   رفع  أجل  من  والتجا�س  اإلدار�ة  ال��اتبية  تت�اثف  و�التا��  التفاهم،  خدمة  ��  ال��اتب   لي�ون   التفاوض   تحدي

  ع��   وتقفز  والقطاعية،  اإلدار�ة  التخصصات   تتجاوز   31جديدة"  عرضانية  "مشا�ل  ��  بما  واألو�ئة  ا�جوائح   ضد  املعركة  رهان

 32 وال��ابية.  اإلدار�ة ا�حدود 

 
 �ن ا�جاري ��ل العمل وذات الصلةمادام األمر معلال ب��اغماتية إدار�ة ومحدود زمنيا، أي س��ول بزوال السبب وهو حالة الطوارئ ال�حية، وال تن�خ أو تل�� صراحة القوان -28
منھ، من صالحية   110مع مراعاة صالحيات األمن العمومي و��خ�� األ�خاص واملمتل�ات ال�ي تبقى بموجب املادة    14-113من القانون التنظي�ي ل�جماعات    100املادة  بموجب    -29

 عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنھ
 ولم يتطرق للوالية �وحدة ترابية تا�عة لوزارة الداخلية ح�ى أن مرسوم إعالن حالة الطوارئ استعمل �� مادتھ الثالثة وا�� ا�جهة، -30

31 -Dans ce cadre voir " Jean-Pierre Gaudin " L'action publique. Sociologie et politique" Dalloz 2004 
تتباين أهمية تدخال��م حسب درجة املص�حة املنتظرة والتار�خ الرمزي والعاطفي لهم، وكما    -32 قال أحد ا�ختص�ن فالتدخل ال يمارس ع�� تراب موجود بل هو الذي  " املتدخلون 

 "L’action ne s'exerce pas sur le territoire ،elle le crée"يخلق هذا ال��اب."

  70أنظر كتابنا " تأمالت �� ا�ح�امة والتنمية ال��ابية " مشار إليھ ص 
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ن  مما  ا�جهو�ة،  اليقظة  تفعيل   تم  ما  إذا  إال  يتأ�ى  لن  سلفا،  إليھ   أشرنا  ما  أن  القول؛  ونافلة
ّ

  توظيف  من   والعمال  الوالة   يمك

 وتقييمها   املعطيات  تجميع   خالل   من  القيادة   لوائح   ووضع   املعني�ن،   وتحديد  املتدخل�ن  �عدد  تدب��  ��  ل�ح�امة  اإلدار�ة  اآلليات

  حسب   االنتخابات  أن   ذلك  املنتخبة.  ا�جالس  إشراك  يتم  أن  يجب  كما  التقنيون   يحضرها   لليقظة،  جهو�ة  �جان  داخل   وتتبعها

  األول   الفصل   ��  بل  الدستور   بنود  ضمن  أصبحت  ال��ابية  الالمركز�ة  والبنيات  الديمقراطي،  التمثيل   أساس  ��  املغر�ي  الدستور 

  يتم  أن   يتطلب   التشاور   وقيم   الديمقراطية  الثقافة  من  أد�ى  حد   ع��   فا�حفاظ  للدولة،  األساسية  األمور   من  الكث��  يؤطر   الذي   منھ

  بدون   الدولة  مشا�ل   تحل  أن  يمكن  الدولة  بأن  انطباع  إعطاء  يتم  ال  ح�ى   إهمالها،  وعدم   ال��ابية  الدستور�ة  املؤسسات  استشارة

 .33املنتخب�ن أع�ن  عن و�عيدا ترابية جماعات

  "املناطق  إدارة  يتطلب  وهذا  ال��اب،  نفس  داخل  املتدخل�ن  ل�افة  بالنسبة  العمل  تدب��  ��  ا�حكمة  يقت��ي  التدب��  حسن   إن

  توحيد ع��   وذلك   املد�ي،  وا�جتمع   ا�خاص  والقطاع  واملنتخب�ن   وممثليھ  املركز  ب�ن  السيما  العمومي   التدب��  ��  املعروفة  الرمادية"

  و�دون   هكذا   العامة:  من   أسبق  واملتخصصة  ا�حلية  الشرطة  من   وأو��   أشمل  الوطنية  اإلدار�ة  لشرطةاألن  اإلدار�ة،  الشرطة  قيادة

  ب�ن   الطوارئ   حالة  إعالن  ومرسوم  بقانون   املرسوم  أقامھ  الذي  التوزيع  بمالحظة  االكتفاء   يمكن  القانونية،  التفاصيل  إ��  الرجوع

 اإلدار�ة. الشرطة تداب�� يخص فيما والعمال  الوالة وصالحيات ا�ح�ومة من �ل  صالحيات

  عامة   أ��ا  كما  الزمن،  ��  كذلك  وموحدة  املطلو�ة،  اإلجراءات  ��   موحدة  ف�ي  الوط�ي،  ال��اب  �افة  ��م   الوطنية  فالتداب��

 اإلدار�ة  للشرطة  يمكن  هل  لكن  الص��.  ا�حجر   خالل  إليھ  ال�جوء  تم  ما  مثل  ل�جميع  ملزمة  أخ��ا  و��   الوط�ي،  ال��اب  ل�ل  وشاملة

  إ��   ذلك  يؤدي   أن   يمكن  أال  الو�اء؟  تف��ي  وقف  �غاية  املركز�ة  السلطة  حددتھ  عما  إضافية  أو   مختلفة  أخرى   تداب��  اتخاذ  ا�حلية

 ال��اب؟ نفس  داخل املتدخل�ن ب�ن الصالحيات وتداخل خالفات

 اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  ممارسة  حقها  من   كسلطات  ا�جماعات  ورؤساء  والعمال  الوالة   ب�ن  التمي��   يجدر  ، السياق  هذا  ��

  اتخاذ  من  واألقاليم  العماالت  وعمال  ا�جهات  والة  ال�حية   الطوارئ   حالة  إعالن  مرسوم  من  3  املادة  مكنت  فقد  ؛القانون   بموجب

  الص��   العام  النظام  حفظ  و��  الغاية،  الص��؛  ا�حجر   مدة  أي  ترابيا   موحد  وهو  الزمن،  بتوافر:  مشروطة  لكن  واسعة  قرارات

  األمر  تطلب  إن  أو  اختياري   بحجر  أمر  حمائية،  أو  وقائية  توقعية،  إما  وت�ون   اإلجراءات  طبيعة  ذلك؛  ��  االنحراف  يجوز   ال  و�التا��

  �شرط   مفتوح  االج��اد   باب  أن  غ��  مذ�ور،  هو  ما  وفق  �عليل  يلزمھ  قرار  ف�ل  و�التا��  مؤقتة.  قيود   وضع  أو  إجباري   بحجر  أمر

 املالءمة. شروط وكذا  اإلداري  القضاء  ��  عل��ا املتعارف القرار شرعية  شروط مراعاة

  لصا�ح   معركة  ��   بل   حرب،  أو   طوارئ   حالة  أو  استثناء  حالة  أمام   لسنا  أننا  يو�ح  أن   حاول   القانون   أن  ذلك  من   نفهم

 عل��ا   ينب��  وال  بالغاية  ملزمة  نفسها  العمومية  السلطات  أن  كذلك  �ع�ي  كما  .34نفسھ  الف��وس   غ��  أحد  ضد  وليس  العامة  ال�حة

  يتم  أن  القانون   إنفاذ   ح�امة  باب  من  �ستحسن  بل  النص،  ��  ا�حددة  تلك  غ��  لغاية   استعمالها  ��  االنحراف  أو  سلط��ا  تجاوز 

 .35نص �ل غاية  طبعا ومناطھ القانو�ي العقل  وتحكيم  النص روح وفق  التنفيذ 

 
لديات �� ردها ع�� منشور رئيس ا�ح�ومة الذي طالب البلديات بانتظار قرارات املركز، بناء ع�� �عليمات رئيس الدولة ال�ي ع��ت عن هذا املوقف ال�ونفدرالية التو�سية لرؤساء الب33

قر  و��ن  و�ي��ا  البلديات  ب�ن  متناسقة  غ��  تداب��  اتخاذ  البلديات ع��  الدولة �سابق  أن الحظت  �عد  القرار،  إ�� مركز�ة  العودة  املركز تحث ع��  السلطة  السيد ارات  أنظر تصر�ح  �ة. 

 ا�ح�ومة. عدنان أبو عصيدة رئيس الكنفدرالية للعر�ي ا�جديد ع�� املوقع االلك��و�ي للعر�ي ا�جديد، والذي اعت�� فيھ املنتخب�ن ليسوا أجراء لدى 
ة وع�� اطالع بلوائح منظمة ال�حة العاملية. لذلك ف�ل التداب�� �عت�� تم توقيع املرسوم بالعطف من طرف وز�ر ال�حة والذي سبق أن أشرنا إ�� أن وزارتھ تضم مدير�ة لعلم األو�ئ  -34

 �� نظره ضرور�ة وال غ�ى ع��ا، أو بدو��ا لن يتم محاصرة تف��ي الف��وس 
مع ا�حاالت القليلة ال�ي عادة ما ي�ون خرقها   وهو ما تحاول رئاسة النيابة العامة أن تدافع عنھ من خالل بالغا��ا وتؤكد من خاللھ ترجيحها للمتا�عة �� حالة سراح، والتشدد فقط  -35

 �حالة الطوارئ ال�حية مرفوقا بجرائم أخرى أو بظرف مشدد 



 كورونا: زمن ��  باملغرب ال��ا�ي اإلداري  التنظيم

 لالمركز�ة ثالث طر�ق بناءل فرصة إ�� لألزمة إداري  نظام من

ة   ا

 

 

 

12 

 القانون   لهم  خول   فقد  ،جماعتھ  ��  للدولة  موظف  وصفة  الس�ان  ممثل  صفة  ب�ن  يجمعون   ا�جماعات  رؤساء  أن  و�ما

  والنظافة   ال�حية  الوقاية  ميادين  ��  خاصة  منھ،  100  املادة  بموجب  اإلدار�ة  الشرطة  مجال  ��  الصالحيات  من  مجموعة  التنظي�ي

  األمر   أو   األذن  ��  تتمثل  فردية،  شرطة  تداب��  و�واسطة  تنظيمية  قرارات  اتخاذ   طر�ق  عن   وذلك   املرور،  ومالءمة   العمومية  والسكينة

 مؤسسات  رخص  و�حب   العمومي،  امللك   احتالل   رخص   �حب  قبيل:  من   عديد   الصالحيات   من  عدد   ع��   بناء  .و�مكنھ  املنع  أو

 النظافة   يخص   ما  �ل  ع��   والسهر  املطلو�ة،  ال�حية  باإلجراءات  تل��م   لم  حال  ��  الو�اء  بنشر  ��ديدا   و�ش�ل  مضرة   �عت��

 الضرور�ة.  ال�حية الشروط يرا��  �ش�ل والصناعية وا�حرفية التجار�ة األ�شطة وتنظيم  والتعقيم،

  لتواكب   واملسارح...،  �املقا��  للعموم   املفتوحة  ا�حالت  ونظافة  �سالمة  املتعلقة  الضوابط  مفهوم   توسيع  ضرورة   مع

 السيما   الص��  العام  األمن   حفظ  لغاية  ضرور�ا  ذلك  �ان  �لما  وا�جوالن  الس��   تنظيم  ��   واملساهمة  ا�حالية،   ال�حية  املستجدات 

  مخاوف   وتخفيف   ال�حية   السالمة   ع��   االطمئنان   ليطال  العامة  السكينة  مفهوم  توسيع   ع��   عالوة   التنقالت...إ�خ.   من   ا�حد

  ونقل   األجرة  وسيارات  والعر�ات  ا�حافالت  وقوف  ومحطات  الطرقية  ا�حطات  ومراقبة  وغ��ها،  واملواسم  األسواق  ارتياد   من  الناس

   .36ا�جنائز وتنظيم البضائع،

  أو��،  بدرجة  والعمال  الوالة  توالها  بل  ا�جماعات،  رؤساء  طرف  من   تفعيلها  يتم  لم  عديدة،  صالحيات  هناك  أن  إذن   يظهر

  النفق   من  ا�خروج  بداية  فإن  القيادة،  ووحدة   حزم  من   ذلك   يتطلبھ  وما  ا�جائحة  بداية  ف��ة  ��  كب��  حد  إ��   مقبوال  ذلك  �ان  و�ذا 

 القانونية  املسؤوليات  ترتيب  مع  ا�حلية  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  ��  ا�جالس  رؤساء  إلدماج   أفضل  صيغة  عن  البحث  يجعل  املظلم،

 كسلطة  ورؤسا��ا  املنتخبة  ا�جالسو   ترابيا  التنفيذية  السلطات  ب�ن  املسؤولية  تقاسم  شرطي:  وفق  وذلك  ،  واإلدار�ة  والسياسية

 يتم   بحيث - عل��ا التدرب األقل ع��  أو - جيدة  ممارسات بناء تقت��ي فا�ح�امة ديمقراطية. داللة لھ ��يء  ال��ابية للمجالس تنفيذية

  السريعة   بالوسائل  اتخاذها  املزمع  بالتداب��  ا�جلس  لرئيس  األول   ال��ا�ي  املسؤول  إخبار  وكذا  بالعطف،  القرارات  �عض  توقيع

  ا�خاطر   ع��  بناء  الدولة  ملسؤولية  جذر�ة  مراجعة  بالتأكيد  األمر  سيتطلب  .37املتقدمة  الالمركز�ات  �ل   ��  يقع  كما  وااللك��ونية

  العلمية  ا�حقائق  بجهل  التبصر  وعدم  اإلهمال  فيھ  يختلط  ظروف  ��  قرارا  اتخاذه  عند   اإلداري   للمسؤول  ا�جنائية  املسؤولية  وكذا

  من  اإلعفاء  ب�ن  أخرى   �عبارة   أوfaits" des moments au scientifiques connaissance "les38  الف��وس  �شأن  تناقضها  أو

  بالعفو   �س�ى  ما  ع��  اإلدار��ن  حصول   أو  التامة  وا�حصانة  التبصر   عدم  أو   اإلهمال  إثبات  صعو�ة  �سبب  املسؤولية

 . " Autoamnistie"التلقائي

  يتم  ما  مع   متوافقة  أوال  ا�جماعات،  رؤساء  يتخذها  ال�ي  اإلدار�ة  الشرطة  تداب��  ت�ون   فيأن  فيتمثل   الثا�ي،  الشرط   أما

 معها. تتعارض ال أي والعمال،  الوالة طرف  من  اتخاذه يتم ما  أو  املركزي  املستوى  ع��  اتخاذه

 
�� توقيف قائد امل�حقة اإلدار�ة املعنية، و�الحظ كذلك36 البيضاء بصالة ا�جنازة ع�� أحد ج��ا��م  الدار  �� مدينة  �ون  أن أقر�اء املتوفون، عادة ما �عت�  �سبب قيام �عض الس�ان 

� نتائج ع�� مستوى حسم معركة القضاء ع��  تداب�� السلطة مبالغ ف��ا خاصة �� املناطق غ�� املو�وءة. وا�حال أن درجة األلم ست�ون كب��ة لو ثبت أن �ل تلك اإلجراءات لم تؤدي إ�

الف��وس الناس يتقبلون دفن املو�ى �سبب  إ�� أن سماحة اإلسالم جعلت  أث��ت مشا�ل أك��،   الو�اء. كما تجدر اإلشارة  �� فر�سا والدول الغر�ية  باعتبارهم شهداء وتيس�� ا�جنائز. 

يد ومخاطر نقل العدوى، وامليت السيما أن هناك �عدد وتنوع �� طقوس الدفن (حرق ا�جثث مثال)، كما طرح الفصل ب�ن املتو�� �سبب الف��وس مع ما �ع�ي ذلك من مضاعفة ��د

 خاطر مضاعفة انتشار الف��وس �سبب التجمعات الناتجة عن ا�جنائز تدفع إ�� منعها كذلك والتعامل معها بنفس ا�حذر. بدون عالقة بكرونا، غ�� أن م

Voir. Lisa Carayonle " Adaptation des normes funéraires dans le cadre de l’urgence sanitaire " DAlloz le 17 avril 2020 
37- 12A propos de l'ordonnance.n° 2020-391, 1er avr. 2020, JO 2 avril. Voir Marie-Christine de Monteclerle " Adaptation des institutions locales à la crise 

sanitaire" Dalloz 9 avril 2020 
سيما تلك ال�ي لم تكن متضررة منذ هذا موضوع وطرحت إش�الية مدى مسؤولية املنتخب ع�� األضرار ال�ي سيتسبب فيھ رفع ا�حجر الص�� �ش�ل غ�� موفق �� �عض املناطق، ال   -38

 :طرح بقوة �� فر�سا وطالب من خاللھ املنتخبون بإعفا��م من املسؤولية ال�خصية لذلك. يراجع

Pierre Januelle " Irresponsabilité pénale des élus : explication d’un débat confus" Dalloz8 mai 2020 

https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/lisa-carayon
https://www.dalloz-actualite.fr/document/ord-n-2020-391-1er-avr-2020-jo-2-avr
https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/pierre-januel
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 الغاية  مع  يتعارض  وال  ا�ح��  بالسياق  معلال  و��ون   39الرئيس  اختصاص  ��   يدخل  اتخاذه  املراد   التدب��  ي�ون   أن  ثانيا،

 40ا�حلية. الساكنة  ب�ن  الف��وس انتشار من ا�حد ومناطھ  الص��، العام  النظام حفظ و�� الك��ى 

  منتخبة   ا�حلية  اإلدار�ة  السلطات  عن   الصادرة   اإلدار�ة،  للتصرفات   النبيلة  والغايات  ا�حسنة  النيات  أن  �ش��   أن   يبقى 

 بھ  املسلم   من  ي�ون   لذلك  إداري،  عمل   أي  ��  واملف��ضة  ا�حتملة  االنحرافات  من  ا�حد  أجل  من  لوحده  يكفي  ال  معينة،   أو  �انت

 مضادة.  سلطة تواجد

 ال�حية  الطوارئ  وحاالت العادية ا�حالة  �� Contre pouvoirاملضادة السلطة حضور  ضرورة ثانيا:

  أي   أمام  والوقوف  وا�حر�ات  ا�حقوق   لضمان  أساسية  وسيلة  ليش�ل  ودستور�ا،  مبدئيا  مهمة  ضمانات  ع��  القضاء  يتوفر

  شروط   توف��  عن  مسؤولون   الس�ان  ممث��  أن  كما  تنفيذها،  أو  واإلجراءات  التداب��  وضع  عند  سواء  للسلطة  محتمل  تجاوز 

  كقيمة   الديمقراطية  جوهر   �ش�ل   وهذا  األزمات،  وقت  ��  ح�ى  ا�ح��  االهتمام  ذات  القضايا  حول   والسل�ي  ا�حر  والتداول   املناقشة

 مسبق.  تقييم �ل عن  النظر �غض نبيلة

 السيادة  أعمال وتوسيع القضاء - 1

  أو   املوت  "  ��م  ما  �ل  و�صارع  ا�جماعة  أمام  يختفي   ا�جما��  ا�خوف  وضعية  ظل  ��  الفرد   أن  بامللموس  تأكد  ا�جائحة  ف��ة  ��

  املنتخب�ن،   وليس  واملتخصص�ن  ا�خ��اء  يرسمها  واملستقبل  ا�حاضر  ��  ا�جتمع  وصورة  ا�جماعة  مص��  أن  أيضا  وظهر  ".  املوت   �شر

 أف�ارها. تن�يل �عرقل بما تقوم وال وتنفذ   �ساعد أن �� هو  واإلدارات العمومية السلطات دور   وأن

  أتيحت   �لما  اإلدارة   تداب��   يراقب  بل   جدا،  االست�جالية  بالقضايا  إال  فر�سا  ��   ح�ى   اإلداري   القضاء  ��تم   لم  ا�جائحة  أوج  ��

  ال   بل  اإلدار�ة،  السلطات  وتداب��  اإلدارة  مخاوف  ل�ل  تفهما  يبدي   أن  القضاء  حاول   ذلك  رغم-حال  �ل  ع��  قليلة  و�� -الفرصة  لھ

 �لما   الظروف  تتطل��ا  ال�ي  األمور   ب�ل  القيام  ع��  وعزمها  اإلدارة  وعود   ��  يثق   أن  سوى   آخر  حل  أي  أحيانا  اإلداري   القضاء  يجد

 لألوضاع   تقديرها   ��   و�ثق   الظرفية  صعو�ة  يقدر   اإلداري   فالقضاء  .41ذلك  إم�انيات  توفرت   �لما  وكذا   حد��ا،  خفت  أو   اشتدت 

  الص��   ا�حجر  تداب��  تطبيق  ��  اإلدارة  لتشدد   أحيانا  متفهما  يبدو   الزجري   القضاء  أن  كما  اتخاذها.  �ع��م  ال�ي  التداب��  �ل  ��  وكذا

 عموما.  ال�حية  الطوارئ  وحالة

 
 113.14من القانون التنظي�ي  110مع مراعاة صالحيات العامل أو من ينوب عنھ �� مجال الشرطة اإلدار�ة بموجب املادة  -39
اتخاذ قرار بإغالق ا�حالت �� الثامنة ليال، �� ح�ن أن قرار ا�حافظ �ان هو العاشرة ليال، فهل �عت�� ذلك م��را أم ال؟  طرحت حاالت عملية �� فر�سا حول أحقية رئيس جماعة ��    -40

 اعت�� القضاء اإلداري أن ذلك ممكن �لما �انت ا�خاطر مضاعفة وهو ما يختلف من منطقة ألخرى.

 ت��ه القضاء قرارا مبالغا فيھ، ومن شأن فرضھ حرمان أطر ال�حة وأطر الصف األول ملواجهة �ورونا من الكمامات.كما طرحت قضية فرض الكمامات �� مقاطعة بقرار بلدي، مما اع

مي��ا غ��  ، وما إذا �ان ذلك �ش�ل ذلك تيطرح سؤال ما إذا �انت �عض القرارات ا�ختلفة حسب تباين مخاطر تف��ي الو�اء بالنسبة لبعض الفئات أو املناطق بناء ع�� معطيات إدار�ة

�� منطقة خالية من الو�اء، أال �عت�� هذا م��ر، أم ال؟ �� �عض املناطق مثال يتم مصادرة دراجات املواطن�ن و�� وسيلة التنقل األساسية، �إجراء عقا�ي ع�� خرق الطوارئ ال�حية.  

 الس�ان وهوما فاقم من الظروف املزر�ة لهم؟  التدب�� غ�� متناسب ومبالغا فيھ، السيما أنھ �سبب �� فرض أداء رسم ا�حجز البلدي ع��
ولوا  -41 االصطنا��  التنفس  بتجه��ات  بدءا  الضرور�ات  جميع  من  الذا�ي  االكتفاء  ع��  تتوفر  ال  نفسها  وجدت  الدول  �ل  أن  إ��  اإلشارة  يتم  الف��وس هنا  و��خيص  التحاليل  زم 

ع ا�� وز�ر ال�حة أكد أن هناك مجهودات لتوف�� اللوازم ال�حية وتواصل مع الشر�ات ا�ختصة، وأ��ا �عمل ع��  والكمامات.�� قرار است�جا�� �جلس الدولة الفر���ي �عد االستما 

 هذا القرار أن يفرض ع�� ا�ح�ومة تقدير الظروف واإلم�انيات املتوفرة من أجل حسن استعمالها. و�� سلطة تقدير�ة ال �ستطيع القا��ي مناقش��ا لكن استطاع مجلس الدولة ��  

 توضيح �عض املقتضيات الواردة �� نص إعالن حالة الطوارئ ال�حية وكذا فرض الشفافية و�عالم الناس باإلجراءات والعقو�ات.  

 Voir : Conseil d'Etat- ordonnance du 22 mars 2020 
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  أن  غ��19.42  �وفيد   بمواجهة  املباشرة   الصلة  ذات   واإلدارات  العمومية  للسلطات  أخضر  ضوء  بأنھ  البعض   فسره  ما  ذلك

 السلطة  تحدها  والسلطة  مطلقة  مفسدة  املطلقة  فالسلطة  االستثنائية،  الظروف  ��  وال  العادية  الظروف  ��  ال  �ستقيم  ال  األمر   ذلك

  أن  .كما 43ال�حية  الطوارئ   حالة  حول   لليقظة  شب�ات  إحداث  وسيلة  النماذج  �عض  اختارت  لهذا  مونتسكيو.  ذلك  إ��  سبق  كما

 فيھ   وتتباين  باملوضو��   الذا�ي   ف��ا  يختلط   مادة  ويش�ل  اإلعالمية  للواجهة  �عود  وا�حر�ات  ا�حقوق   حول   النقاش  جعل  الوضع  هذا 

 وتتضارب.  التقديرات

  �خص  حرمان   حال ��  عنھ  امل��تبة والنتائج   الطوارئ  حالة إعالن من  موقفھ  عن  اإلعالن  فرصة املغر�ي اإلداري  للقضاء أتيح

   بالغ   (  بالغات  بمجرد  �ان  الطوارئ   إعالن   أن  ولو  املغر�ية   ا�حدود  إلغالق   نظرا  44بلده  تجاه  رحلتھ  ومواصلة  التنقل   ��  حقھ  من

 القانو�ي   النقاش  عن  النظر   و�غض   . ال�حية)  الطوارئ   حالة  بإعالن  الداخلية  وزارة   و�الغ  ا�جو�ة  الرحالت  بتعليق  ا�خارجية   لوزراة

 ساير   املغرب  ��  اإلداري   القضاء  أن  هو  ��م  الذي  فإن  اإلداري،  القضاء  رقابة  من  تخرج  ال�ي  السيادة   أعمال  مفهوم  حول   والفق�ي

  من   األو��   املراحل  ��  السيما  بالتشدد   بإلزامها  بل  عل��ا،  التشويش  �عدم  وال��امھ  قرارا��ا   ��  الدولة  بدعم  والقا��ي  العام  التوجھ

  ع��   املصادقة  �عد  �لمتھ  يقول   أن  الدستوري  للقضاء  يتأ�ى  ولم  األزمة،  زمن   العمومي  الفعل   ةلدول   دعمھ  خالل  من  45ا�جائحة. 

 47الفر���ي. الدستوري للمجلس خالفا بذلك، الدستور  لهم �سمح  ممن بإحالة 46قانون  بواسطة  بقانون  املرسوم

  ضرورة  ستطرح  48ا�خاصة،   ا�حياة   حماية  ��   وا�حق   والعامة  الفردية  ا�حر�ات  من   ل�حد   بالنسبة  القادمة   التحديات  إن

  ح�ى  بل  واإلجراءات.  للوضعيات  الذا�ي  والتقدير   والتنفيذ  التشريع  لوحدها   تحتكر   أن  لإلدارة  يمكن  فال   ،49اإلداري   للقضاء  العودة 

 قائما. ا�حقوق  رن�ن يبقى لكن شيشرون)،  قال  (كما املدافع  صوت  أمام القوان�ن صوت يتوارى  ا�حروب  حالة ��

 

 
42-  " Plus de 90 % de ces requêtes ont été rejetées ، dont l’essentiel au «tri»، c’est-à-dire sans débat ni audience. « Pour ce faire, il a souvent pris appui sur des 

déclarations ou promesses du gouvernement, même en l’absence de tout élément de concrétisation. Logiquement, cette absence de contrôle du juge 

administratif sur l’action du gouvernement soulève de nombreuses questions, tant il paraît protecteur de l’action étatique ».Voir. Jean-Marc Pastorle " 

Coronavirus : l’État doit préciser ses mesures restrictives" in Dalloz 22/3/2020. 
43-produit, mercredi 29 avril, une note dans " Le Réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire, qui regroupe des universitaires, associatifs, avocats et magistrats, a  

laquelle ils entendent veiller au respect des droits fondamentaux en cette période d’état d’urgence sanitaire."voir Julien Muchiel "’état d’urgence sanitaire, ses 

possibles dérives et la nécessité d’un contrôle in Dalloz le30 avril 2020. 
شروط االل��ام الص��    داري �� مرحلتھ االبتدائية أن املع�ي يحق لھ ا�خروج من تلك الوضعية الشاذة والدخول لل��اب املغر�ي مادامت السفارة الليبية ضمنت �لاعت�� القضاء اإل   -44

حية هو عمل من أعمال السيادة و�التا�� يخرج عن نطاق واالحتياط الالزم ح�ى ال ينقل العدوى، لكن محكمة االستئناف لم �ساير نفس املوقف واعت��ت أن إعالن حالة الطوارئ ال�

لظروف االستثنائية اآلنية  �� دعوى أخرى رقابة القضاء اإلداري جر�ا ع�� ما هو متعارف عليھ �� القضاء والفقھ اإلدار��ن، وهو املوقف الذي سار عليھ القضاء اإلداري من مدخل ا

" منشور �� مؤلف جما�� ماي   19�خارج. أنظر ذ.صا�ح ملزو�� " تأمالت حول �عض إش�اليات القضاء اإلداري �� زمن �ورونا �وفيد  للمطالبة بالسماح بدخول مواطن�ن مغار�ة من ا

2020 
 أنظر ما قلناه سابقا ع�� موقف مجلس الدولة الفر���ي �� رده ع�� مطالب جمعية ونقابة األطباء الشباب  -45
املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ  )  2020مارس    23(    1441من رجب    28الصادر ��    2.20.292يق��ي باملصادقة ع�� املرسوم بقانون رقم    23.20القانون رقم    بمقت��ى46

 .ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا
47Conseil constitutionnel .17 Juin 2020 N°2020-849 QPC ".... justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et que, par les modalités qu’il a retenues, il n’en 

résulte pas une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage. » 
 ك ما طرحھ استعمال طائرة الدرون ملراقبة خرق ا�حجر الص�� ونظام تتبع ا�خالط�ن، كذل Télémédecineالسيما �عد ما أصبح �س�ى بـ -48
ف49 قرارات  �سبب  األفراد  وحقوق  بحر�ات  املساس  يمكن  ال�حية..،  الوقائية  التداب��  وفرض  والتحذير  واإلنذار  التوعية  حمالت  إ��  ترغم فباإلضافة  الئحية)   ) تنظيمية  او  ردية 

دات �حية مخصصة لذلك، مع حرمانھ من الز�ارة، كما يمكن فرض ا�حجر الص�� ع�� األفراد، وارتداء الكمامات وا�خضوع اإلجباري املصاب�ن ع�� العزل الص�� �� منازلهم أو �� وح

هذا الغرض، م�حات ة، فنادق مجهزة لللتحاليل، كما يمكن املساس بحرمة املسكن من خالل الدخول إليھ  واقتياد املصاب أو ا�خالط�ن لھ إ�� الوحدات ا�خاصة ( مستشفيا عمومي

املدينة وخارجها، التنقالت داخل  ا�حد من   ، للعدوى  نقلها  التخلص من األدوات املشتبھ  أو  للم�ان،  ، و�عقيم إجباري   (.. للمصاب�ن  أو    مخصصة  التجارة والصناعة  ا�حد من حر�ة 

 للتداب�� املتخذة، وكذا اعتماد تقنيات التكنولوجية لتتبع ا�خالط�ن ورصد حرك��م  إخضاعها لقيود، ال�جوء إ�� التقنيات ا�حديثة ( طائرات الدرون) من أجل رصد ا�خالفات

https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/jean-marc-pastor-0


 كورونا: زمن ��  باملغرب ال��ا�ي اإلداري  التنظيم

 لالمركز�ة ثالث طر�ق بناءل فرصة إ�� لألزمة إداري  نظام من

ة   ا

 

 

 

15 

 ظر��  وخوف بنيوي  وهن �حية املنتخبة ا�جالس - 2

  لعدم   قبول   هناك  يكن  لم  لكن  الو�اء،  ضد  املعركة  يقود   الذي  هو  اإلدار�ة  األنظمة  �ل   ��  املركز  أن  ع��  إجماع  شبھ  هناك

 استثمار  قصد  اإليجابية  القيم  واستثمار  األولو�ات،  ترتيب  بإعادة  يتعلق  إذن  فاألمر  معها.  التنسيق  أو  استشار��ا  أو  إشراكها

 �عزلها  لوحدها  دولة  خلو  بل  برمتھ،  البلد  خلو  بدون   شيئا  �ع�ي  ال   الو�اء  من  والية  خلو  أن  ذلك  متقاسم،  رهان  ر�ح   أجل  من  املش��ك

 ترابيا،   ا�ح��  50العمومي  الفعل   ةدول  ع��  بتوافق  يتعلق  األمر  إن  �عا�ي.  مجاورة  أخرى   بلدان  مادامت   كث��ا،  يفيدها  وال  العالم  عن

 يلزم:  معاكس �ش�ل ال��اب دولنة يتم ال  وح�ى العمومي، الفعل ترابية ومركزة أحادية �ع�ي أنھ ع��  يقرأ  أن  يجب ال لكن

  وتكريس   الديمقراطية  القيم  ع��  وا�حفاظ  العناية  معناه  األد�ى،  با�حد  ولو  ال��ابية  ا�جماعات  �سيان  عدم  أن  اعتبار-أ

 وممارسة. نصا الدستور�ة املؤسسات تفعيل مجال �� املكتسبات

  يد   ��  السلط  جمع  ع��  خطرا  �ش�ل  ،51مثال   با�ح�ومة  عالقتھ  ��   ال��ملان  غرار  ع��  ال��ابية  ا�جماعات  إشراك  عدم   أن  كما

  ��   و�ساعد  تراقبcontre pouvoir  مضادة  سلطة  �غييب   خالل  من  جوهرها  الديمقراطية  املمارسة  و�فقد  التنفيذية،  السلطة

  بقدر   حقيقي  إدماج  عن  حديث  ي�ون   لن  بدو��ا  وال�ي  ،  للعموم  والرسمية  ال�حيحة  واملعطيات  املعلومات  وتوفر  ا�جما��  التقييم

 وتضاعف   الثقة  منسوب  تذبذب  و�التا��  غموض،  إ��  األزمة  واشتداد  الوقت  مرور   مع   يتحول   قد  عقال�ي،  غ��  انقياد   فقط  هو  ما

 إ�حاحا. أك�� وأصبحوا أك��، طالبوا �لما الف��وس من ا�خوف من الناس تخلص ف�لما52الزائفة. واألخبار اإلشاعات

  جدوائيتھ،  �عدم   االنطباع   و�عطاء  ا�جائحة،  تدب��  ساحة  من   ��ائيا  يختفي   ال  �ي   وسيلة  عن  سيبحث  بدوره   واملنتخب 

 السياسية   الصورة  عن   سيدافع  أي  وا�خطط،  التدخالت  وتقييم  العمومية  السياسة  ووضع  القرار  اتخاذ   ��  بموقع  سيطالب

 التدر�جية   العودة  بداية  مع  أك��  ذلك  يظهر  قد   والب��وقراطيون،  التقنيون   رسمها  ال�ي  التقنية  الصورة  مقابل  ��  والتداب��  للمشاريع

  وتنازع  والقرارات   الصالحيات  لتداخل  ساحة  ال��ابية  ا�جماعات  /  ال��ابية   الدوائر   تتحول   وقد  ولإلدارات.  للناس  الطبيعية  ل�حياة

 مغاير.  سياق ظل ��  ا�حر التدب�� ملبدأ تدب��ية قراءة �� التفك�� يتطلب مما  االختصاصات،

 ا�حر للتدب��  السليم والفهم نيةالعقال  القراءة مساحة استثمار   -3

  محددة(املساواة،   مبادئ  أساسھ  وموجھ  عام  دستوري  كمبدأ   الدستوري  النص  ثنايا  ��  53ا�حر  التدب��  مبدأ   وجود

 القوان�ن   ��  و�عده  والن�اهة)،  الشفافية  القانون،  سيادة  وا�حاسبة،  والشفافية  الديمقراطية  قيم  تكريس  ا�خدمات،  استمرار�ة

  التدب��   مبدأ   تطبيق   بحسن  املتعلقة  ا�ح�امة  قواعد  اسم  تحت  للتطبيق   وقابلة  محددة   كقواعد  ال��ابية  ل�جماعات  التنظيمية

 
50-  " L'étatisation " de l'action publique territoriale ou étatisation des territoires ? 

 هذا املفهوم تم تداولھ بقوة �� النموذج الفر���ي
قانون")، ما فائدة عودتھ؟ ما ��   طرح نقاش حول عودة ال��ملان لالشتغال �عد ��اية عطلة ما ب�ن الدورات، (وال�ي شرعت ف��ا ا�ح�ومة قانون حالة الطوارئ ال�حية، "مرسوم  -51

نون أي ا�خاص بم��رات حالة الطوارئ ال�حية والتشريع �� زمن صيغ اشتغالھ �ش�ل غ�� حضوري؟ ما �� صيغ التشريع واملناقشة والتصو�ت؟ ما �� حدود التشريع وفق مرسوم قا

راقبة ا�ح�ومة �� مجال تدب�� ا�جائحة، الطوارئ ال�حية �جاالت ال ��م ا�جائحة؟ كيف يمكن تحييد النقاش وعدم �سييسھ أو استغاللھ �� حملة انتخابية سابقة ألوا��ا من خالل م

 االجتماعية؟ كيف يمكن تجنب تحو�ل النقاش إ�� مجرد مزايدات سياسية؟ السيما ما يتعلق با�جوانب االقتصادية و 
استعمال مقتضيات تبسيط    �عض املمارسات السيئة ال�ي يتم ��جيلها من قبيل: استغالل املساعدات االجتماعية (القفة) من أجل حمالت انتخابية واستقطاب سيا��ي، سوء  -52

والقفة   التعقيم  مجال   �� العمومية  فرصة الطلبيات  �ش�ل  بالعكس  بل  ال��ابية،  ا�جماعات  فائدة  عدم  لتعميم  سببا  �ش�ل  أن  يمكن  ال  الداخلية،  وز�ر  دور�ة  حددتھ  مما  وغ��ها 

 لتنظيف ا�جماعات من السلو�ات السيئة من خالل محاسبة دقيقة وعامة وصارمة ضد جميع ا�خالف�ن. 
والذي أثار نقاشا فقهيا كث��ا ولم ي��ه القضاء ال دستور�ا وال إدار�ا. و�مكن العودة لصعو�ة البحث عن   2011رة �� دستور  والذي أقره الدستور املغر�ي ع�� غرار الفر���ي ألول م  -53

 " le besoin d'autonomie n'est pas considéré comme une liberté à gagner ou une ressource à développer  ،mais un droit qui devrait être accordé»االستقاللية  

Michelle Larivery " Transfer et enquête de l'autonomie" Volume 5 N° 2 -2001 
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  ليس   إذ  املشرع.   ير�د  كما   بالضبط"   ما  شيئا  �ع�ي   أن"  مرتبة  إ��  الكث��،  يظن   كما  ��يء"  �ل  �ع�ي  أن  مرتبة"  من  أنزلھ  ذلك  �ل   .54ا�حر

 collectivité décentralisée  المركز�ة  أو  مستقلة  جماعات-  ا�جهات  السيما-ال��ابية  ا�جماعات  �ون   ب�ن  نفصل  أن   عمليا  السهل   من

ou autonome.  واملمارسة  القوان�ن  فإن  المركز�ة،  ترابية  وحدات  من  أك��  أ��ا  منھ  يفهم  الدستور   من  األول   الفصل  �ان  فإن  

 autonomieorganisée،autonomie  واالستقاللية،  ا�حصر  والتحديد/   التنظيم  ب�ن   رفيع   خيطا  هناك  أن   أظهرت   العملية
55 relative autonomie et contrôlée 

  التدب��   حر�ة  �ع�ي   ال   الفر�سية  املمارسة  غرار  ع��  ا�حر   التدب��  تن�يل   أن  املمارسة،  خالل   ومن  عمليا   املغر�ية   التجر�ة  أثبتت 

administration libre  املش��ك  التدب��  فقط   بل  administration-Co56.   يكفي   ال  وتنفيذه   القرار   واتخاذ   االختصاص  تفعيل  إن   ��  

  هللا   عبد   للمفكر  سبق  وقد  املمارسة.  أثبتتھ  ما  نظري   ��  ذلك  باألساس.  تفاوض  نتيجة  بلهو  املوارد،  وال  الصالحيات  حجم  ذلك

  من   أك��  لها  عبارة  و��  منفصل،  ليس  لكنھ  مستقل  القضاء  أن  إ��  نبھ   أن  القضائية  السلطة  استقالل  عن  حديثھ  عند  العروي

  قد  "   االستقاللية   "   املوحدة،   الدول   ��   املراقبة  لوجود   امل��ر   هو  ا�حر  التدب��   وجود  أن   ع��   الفر�سيون   املنظرون  دافع   وقد   57داللة.

 م��ما   �ل   من  بالغاية  بل   باملصط�حات  بتالعب   يتعلق  ال   فاألمر  مراقبة"،  استقاللية  "   وصف   عل��ا  ينطبق  قد   كما  "،  محدودة   "  ت�ون 

   املنتخبة. ا�جالس وأ�خاص  ألعمال والقضائية اإلدار�ة باملراقبة القيام أو االختصاصات ممارسة عند سواء

  مع   واملتناسب   املناسب  وا�حل  مخرجاتھ،  �شأن  ومتفاوض   مش��ك   تدب��  أنھ  ع��   ا�حر  التدب��  فهم  �ستحسن  ذلك،   ل�ل

 التنافر.  عوض التجا�س وتحقيق الظرفية،

   الطوارئ  حالة رفع �عد ال��ابية  ل�جماعات أفضل م�انة استشراف -4

  ف��ذه  ي�ون   وعموما،  األسا��ي.  املرجع   هو   ع��ا  الرس�ي  اإلعالن   فإن  "،  ال��اية  "   مفهوم   ضبابية  عن  يقال  أن  يمكن   ما  رغم

 االختصاصات  تفعيل   قصد   أك��   ا�جال   سي�ون   ،58�ورونا  أزمة  تجر�ة  من   املستخلصة  الدروس  الستثمار  أك��  وقت   الف��ة

  تفعيل   ع��  بناء  االختصاصات  من  فيھ  التصرف   يمكن  فيما  بجدية  والتفك��  العام،  الدرس  االعتبار  �ع�ن  األخذ  مع   والصالحيات

 واالختالالت  الفوارق   لت�حيح   املركز�ة  الدولة  وتتدخل  بوضوح،  املسؤولة  ��  ال��ابية  ا�جماعات  يجعل  59التفريع،  ملبدأ   حقيقي 

 لالختصاصات   ا�جما��   والتقييم   التجر�ب  مبدأ   ع��  و�ناء  �عقالنية   التصرف   ��  �سرعة  الشروع   يجب  ال��ابية.   املناطق  ب�ن   الكب��ة

 والثقافية.  االجتماعية ا�جاالت �� السيما ال��ابية ا�جماعات إ�� الدولة من للنقل القابلة

 بھ  القيام يلزم اإللك��ونية اإلدارة مستوى  ع�� مهم عمل-1

  صالحيات   تجميد   أن  ثبت  فقد  ال��ابية؛  ل�جماعات  بالنسبة  اإلدار�ة  املساطر  ع��  املادي  الطا�ع  ونزع  �عد،  عن   العمل  دعم

  هذا   ع��  ��جل  كب��  وثقا��   تق�ي  خصاص  �عد،  عن  أو   اف��اضيا   ح�ى   بل  حضور�ا،  ا�عقادها  استحالة  إ��   �عود  �ان  ا�جالس

 شروطھ   غياب  ��  و�سرعة  وج��  ظرف  ��  لألزمة  إداري   نظام  إ��  عادي  إداري   نظام  من  االنتقال  السهل  من  يكن  لم  لذلك   املستوى،

 التقنية. 

 
 14-111وا�جهات   14-113والقسم الثامن بالنسبة ل�جماعات  واألقاليماملنظم للعماالت  14-112القسم السا�ع من القانون التنظي�ي 5454

55- Abdelaziz Lamghari op cit P 20 
56-" Co-administration plus que libre administration " 

 2009املركز الثقا�� العر�ي -عبد هللا العروي " من ديوان السياسة " -57
عا��ا عند صناعة ال�ي يلزم مرا  و�ن �انت تداعيات األزمة ستخيم ظاللها ع�� الزمن اإلداري والسيا��ي واالقتصادي ملدة قد تطول، و�التا�� سي�ون عنصر الضغط من العوامل  -58

 واتخاذ القرارات وكذا وضع السياسات، وهو ما سيدفع باألساس إ�� مراجعة برامج العمل والتنمية بالنسبة ل�جماعات ال��ابية. 
والصالحيات ". أنظر مقالنا حول " الضوابط   هذا املبدأ يقصد بھ " ما �ستطيع املستوى اإلداري ال��ا�ي األد�ى القيام بھ ي��فع عنھ األع�� �� إطار التوزيع الشر�ف لالختصاصات  -59

 .201القانونية لنموذج ا�حكم الذا�ي وا�جهو�ات السياسية " منشور با�جلة املغر�ية للسياسات العمومية 
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  كذلك  بل  ،60الفعل  ع��   القانونية  باإلم�انية  األمر   يتعلق   فال  املستقبلية،   لألزمات   �ستعد  إداري   نظام  ل�ل  مهم  درس   وهذا

 الفعل.  ع��  بالقدرة

 متطور  إداري  نظام بناء إعادة قصد الو�اء  زمن ��  اإلداري  للنظام املؤقتة "ا�حمية" استثمار -2

  من   كث��  ��  والتنفيذ   التدخل  سرعة  هو  كب��ة،  بنسبة  ف��ا  والتحكم  ا�جائحة  م�افحة  إدارة  قوة  نقط   من  أن  ظهر   لقد

 �ورونا،   محار�ة  صندوق   من  ال�حة  لوزارة   ا�خصصة  االعتمادات  وصرف  اعتماد   عند  الب��وقراطي  التثاقل  ذلك  يظهر  لم  ا�حاالت،

 ال�ي  الوثائق  من  الكب��  الكم  ذلك  يظهر  لم  أيام،  10  يتجاوز   لم  وج��  ظرف   ��  ميدا�ي  مستشفى  بناء  البيضاء  الدار  جهة  واستطاعت

 والتأش��... واملصادقة الوصاية �� نحتاجها

  وزارة  دور�ة  بموجب  لها  ا�حددة  ا�جاالت  ��   العمومية  بالطلبيات   يتعلق  ما  �ل   ��  ال��ابية  ا�جماعات  مستوى   ع��

 العمال،   مع   بتوافق  والضرور�ة  املست�جلة  النفقات   لوائح   وحصر   ميسر،  �ش�ل   االعتمادات  تحو�ل  مسطرة   يخص  وما  .61الداخلية

  النوايا،  صفاء  وكذا   السلطة،  ورجال  املنتخب   ب�ن  الثقة  إعادة  شر�طة  ممكنة،  األمور   من  الكث��   أن  ع��   وأبن  فائدتھ  أظهر   ذلك   �ل

 62والصارمة. لةالشام وا�حاسبة البعدية املراقبة تقو�ة ضرورة مع  العمل، وصدق

 املستقبل  ��  املشا��ة ل�حاالت استعدادا   ال��ا�ي البناء �� النظر  إعادة-3

  وصالحيا��ا   اختصاصا��ا  أن   معناه  وهذا  كب��،  �ش�ل   مواردها  تضررت   ال��ابية  ا�جماعات   أن  الص��  ا�حجر   ف��ة  ��   ظهر

  �عد   دقيق  لتقييم  يحتاج  الذي-  ا�جبائي  للضرر   ا�حقيقي  ا�حجم  عن  النظر  �غض  عم��.  بل  املرة،  هذه  نظري   �ش�ل  ليس  ستتقلص

 ال��ابية. التنمية ع�� صعبا  سي�ون  األيام من  القادم فإن-ا�حجر رفع

  والتعاون   التضامن  مبدأي   سمو  إحياء  من   ،  العالم  دول   با��  غرار   ع��   للمغرب   بالنسبة   بد  هناك  يكن  لم  أنھ  القول   خالصة

 �أس�ى  ا�حياة  ��   ل�حق  ��ديدا  �ش�ل  ما  أي   ،   "  املوت  وانتشار  "املوت   وهو  واحد   عدو  ملواجهة  وذلك  القانونية،  القواعد  �ل  ع��

  "   لالمركز�ة  ثالث   «مستوى   ��  التفك��  ع��   اآلن   منذ   العمل   نظرنا  ��  يقت��ي   ذلك   استشرا��،  بمنطق   التفك��   يجب  لذلك   ا�حقوق، 

 ال��ا�ي  والبعد   ال��ابية  ا�جاالت  تموقع  ويعيد   ،  املمارسة  خالل  من  املفاهيم   قراءة  ألزمة   و�نتبھ  املكتسبات  �ل   االعتبار  �ع�ن   يأخذ

 عموما.  العمومي والفعل العمومية للتدخالت 

  خطت   ال�ي  التجارب  ضوء  ع��   ممكن  هو  مما  بأك��  ا�جماعات  مطالبة  يمكن  ال  �ورونا،  ف��وس   م�افحة  ف��ة  خضم  ��

  عناصر   ��  البحث   فقط  ليس  للقانو�ي  يمكن  وعليھ  سنة.  30  من  أك��   منذ  املغر�ية  الالمركز�ة  �جلتھ  مما  بكث��  أك��  خطوات

  والضروري   الواجب   ب�ن   يم��  أن   عليھ  ذلك،  من   أك��  القانو�ي  العقل  يتطلب   و�نما  واملناش��،  الدور�ات  ف��ا   بما  القرارات  شرعية

  أن   للقانو�ي  يمكن  ال  ، La raison juridique "القانوني�ن  والروح  العقل  غاية  بدون   يناقش  أال   كث��ة  أحيانا  عليھ   واملمكن،  واملست�جل 

  هو   هذا   مناسبة  �حيح.  والعكس   .63فعاليتھ  خارج  الفعل  �شرعية   تقنع   أن  يكفي  فال   الضرور�ة،  للس��ورة   القانون   عرقلة  ي��ر

 �ورونا.   مواجهة  من  ا�حاسمة  الف��ة  إبان  ال��ابية  ا�جماعات  �حركة  املباشر  وغ��  املباشر  التجميد  حول   أث��  فيما  التفك��

 ح�ى:  وترا�ي إداري  تنظيم بناء استشراف ع��  العمل نظري  �� ويستحسن

 
رقم    -60 اإلدارة  و�صالح  واملالية  االقتصاد  وز�ر  منشور  ع��  باألساس  الوقائ   ��   2020مارس    16بتار�خ    1/2020نحيل  التداب��  باإلدارات موضوع  "�ورونا"  و�اء  انتشار  خطر  من  ية 

 العمومية وا�جماعات ال��ابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية 
 مشار إل��ا سابقا  -61
واملوضوعية، �� أفق العمل ع��    �عد ��اية ا�جائحة يبقى من الضروري القيام بتقييم شامل وتدقيق واف ل�ل العمليات قصد الوقوف ع�� اإليجابيات ورصد السلبيات الذاتية   -62

 ت�حيحها بجرأة كب��ة. 
63- Voir. Jaques Chevalier " Science administrative" Thémis droit Puf éd 4 - 2007 
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  دور�ات  قانونية نقاش إ��  فالعودة  ،ال��ابية  ا�جماعات داخل ا�جما�� للتفك��  ديمقراطية �آلية التداول   تجميد يتم ال  -أ

 ونظر�ا  قانونيا  مهم  ا�جهات،  ذلك   �عد   ور�ما  واألقاليم  والعماالت  ا�جماعات  دورات   ا�عقاد  استحالة  �شأن  الداخلية  وزارة  موقف

 تم   لو  64ممكنا  �ان   االختصاصات  تفعيل   حول   وا�جماعات  الدولة  ب�ن  نزاع   ��  فالفصل   ا�حا��.   الظرف  ��   عمليا  مفيد   غ��  لكنھ

  الصفة  يقت��ي   اإلدار�ة  ا�حاكم   أمام  الطعن   إن  ثم  الدستور�ة.  ا�حكمة  اختصاصات  ضمن   ذلك   ع��  2011  دستور   ��   التنصيص 

  داخ��  عمل   الدور�ات  هل   ال��ابية؟  ا�جماعات   مع   للمتعامل�ن   القانو�ي  املركز   يمس  إداري   قرار  الدور�ة   وهل   ذلك  ��   واملص�حة

  ا�حر  التدب��  منحت  �لما  عادة  الدولة  عليھ  تحصل  الذي  املقابل  إطار   ��  ل�جماعات  الدولة  مراقبة  عالقة  ع��  يتأسس  و�جراء

 65ل�جماعات؟

  بالغ   صدر  ا�جائحة،  لتداعيات  ا�حلية  باإلدارة  الداخلية  وزارة  الستفراد   املوجهة  االنتقادات  تزايد  وأمام  التخبط،  هذا  أمام

  مجالس   لرؤساء  املغر�ية  وا�جمعية   املغرب،  جهات  وجمعية  ال��ابية)  ل�جماعات  العامة  املدير�ة  الداخلية  وزارة  ب�ن  66مش��ك

 واالستثنائية   العادية  الدورات  عقد   ا��   العودة  بإم�انية  �سمح   ا�جماعات،  مجالس  لرؤساء  املغر�ية  وا�جمعية  ،واألقاليم  العماالت

  ��   االجتماعات  تمر  ح�ى   ا�حلية  اإلدار�ة  السلطة  قبل   من   املقررة   الوقائية  التداب��  �افة  اتخاذ   ع��  ا�حرص   مع   حضوري   �ش�ل

  النظر   و�غض   االح��از.  مبدأ   و�را��  ،2020  يونيو  9  مرسوم  مع  ين�جم  اإلجراءات  من  التخفيف  هذا  أن  واعت��ت  الظروف.  أحسن

  عن   املسؤولية  بتقاسم  سيسمح  مما  الساحة  إ��  ال��ابية  وا�جماعات  املنتخب�ن  �عيد  مضمونھ  فإن  عليھ،   واملوقع�ن  البالغ   ش�ل  عن

 .   والعتاب املسؤولية لوحدها  وتتحمل   منفردة قرر��ا  قد للداخلية التا�عة السلطات أن يبدو   ال�ي األخطاء ح�ى ور�ما النجاح

  و�حتفظ  املنتخب  �شرك  لألزمة  إداري   نظام  تدب��  ��  بالداخلية  امل�لفة  للسلطات  الكب��  التخبط  �عكس  عموما  لكنھ

 والعملية   القانونية  الصعو�ة  من  أن  كما  .67ال��ابية  وا�جماعات  بالداخلية   امل�لفة  وزارة  إشراف  تحت  والعمال  للوالة  بالقيادة

  املقبلة   العادية  الدورة   يخص  البالغ  ليبقى  واألقاليم،  للعماالت   بالنسبة  و�ونيو   ل�جماعات  بالنسبة  ملاي  العادية  الدورات  استدراك

 غ��. ال ل�جهات

  تجاوز   يتطلب  ما  غالبا  ،امل�ي   والتكو�ن  والتعليم   ال�حة  مجال  ��   فعلية  اختصاصات  ال��ابية  ا�جماعات  تتو��  أن -ب

  عافيتھ.  دةاستعا   أجل  من  تطول   قد  لف��ة  ال��ا�ي  يحتاج  إذ   �ورونا،  حالة  ��  حدث  ما  وهو  انتقالية،  بمراحل   املرور  ضرورة   األزمات،

 التخفيف  مع   ال�حية،  الطوارئ   حالة  ع��  اإلبقاء  تم   ،العادية  ل�حالة  العودة   قبل  اليةاالنتق   للمرحلة  املركزي   التدب��  خالل   فمن

 ال��ابية. السيطرة عن  خروجھ أو الف��وس، من ثانية موجة عودة  مخافة وذلك ،68الص�� ا�حجر إلجراءات التدر��� 

 
 ا�خطاب املل�ي عشية االستفتاء أشار إ�� هذا االختصاص وهو ما لم يظهر �� بنود الدستور   -64
اوز؟ هل ��م ا�جهة مصدرة الدور�ة وهل الدور�ات الصادرة �� زمن �ورونا وال�ي تخص ا�جماعات ال��ابية �ستو�� شروط قرار قابل للطعن �سبب تجاوز السلطة؟ وأي نوع من التج  -65

إضافة مقت��ى غ��   من مرسوم إعالن حالة الطوارئ؟ أم ��م وجھ مخالفة القانون بما فيھ مساس بمادة صر�حة �� قانون تنظي�ي هو أس�ى من قانون عادي؟ أم ��م  3ة  بموجب املاد

ور�ة ملزمة ل�جماعات ال��ابية أصال ح�ى تصل إ�� مرتبة  موجود، أال وهو تأجيل دورات عادية، حصر القانون التنظي�ي " ا�خاص" با�جماعات ال��ابية عددها وتوقي��ا؟ وهل هذه الد

العامل داخل األجل املطلوب ( إ��  �� الدور�ة أل��ا   20قرار إداري؟ ماذا لو لم يتم اح��امها وتم تقديم طلب  �� نظري يمكن الطعن  بناء ع�� الدور�ة؟ هنا فقط  العامل  يوما) ورفض 

 ,CE  ،Sect. 18 décembre 2002غرار ما أعاد توضيحھ قرار �جلس الدولة الفر���ي    �التنظي�ي. ع�نھ اعتمد دور�ة و�� أقل من القانون  أنتجت قرارا إدار�ة يتسم بتجاوز السلطة أل 

Dame Duvignères, requête numéro 233618 ' 
 2020يونيو  12بالغ صدر يوم ا�جمعة  66
،ح�ى يرا�� �عد التواصل �� مهام الوزارة  من خالل مدير�ة التواصل ، وكذا   2020يناير    30صادر ��     2-19-1086رقم  رغم مراجعة املرسوم املتعلق بتنظيم وزارة الداخلية بمرسوم    67

 إعطاء مع�ى قانو�ي ولفظي ملصط�ح ا�جماعة ال��ابية، يبدوا أن تفعيلھ زمن ا�جائحة �ان مهمال.
رقم    -68 مدة    2020يونيو    9بتار�خ    406.20.2مرسوم  بتمديد  �وفيداملتعلق  �ورونا  ف��وس  تف��ي  ملواجهة  الوط�ي  ال��اب  أرجاء  بمجموع  الطوارئ  حالة  مفعول  و�سن   19سر�ان 

   3394مكرر ص  6889عدد   2020يونيو  9مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة ��ا ج ر 
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  إطار  ��  ال��ا�ي  مجالهم  داخل  تداب��  ذ واسعة التخا  صالحيات  مخول�ن  الواجهة  ع��   والعمال  الوالة  حافظ  ،املرحلة   هذه   ��و

 السلطات  قدر��ا   كما  الو�ائية  ا�حالة  ع��  بناء  2و  1  منطقت�ن  إ��  املغرب   بتقسيم  69والداخلية  ال�حة   لوزارة  املش��ك  البالغ 

  الرفع  من  الرغم  وع��  .70املباشرة  الصلة  ذات  للوزارات   وممثل�ن   الوالة  رئاسة  تحت  ا�جهو�ة  لليقظة  �جان   إحداث   مع   ا�ختصة. 

  طبي��   �ش�ل  العمل  و�التا��  للف��وس،  ��ائي  لذهاب  عاملي  تأكيد   ح�ن  إ��  السائد  هو  ا�حذر  فإن  ال�حية،  الطوارئ   �حالة  الرس�ي

   و�تدرج.

 املالية   قوان�ن  ألن  ذلك  العمومية،  والسياسات  القرار  مركزة   ��   االستمرار  لوقف  ال�حية  الطوارئ   مرسوم  يال يكف  ،وعموما

  وستبقى   ،2020  لسنة  �عدي��  مالية  قانون   تقديم  معھ  ينتظر  مما  كب��  �ش�ل  تقلصت  فاملوارد   �سهولة،  العادي  إيقاعها  �ستعيد  لن

 إل��ا،   املشار   واالبن  األب   عالقة  بحكم  ال��ابية  ا�جماعات  ع��   وكذا   الدولة  ع��   سلبية  و��   ،2021  ملالية   بالنسبة  سلبية  الفرضيات 

  املؤكد   من  با�جهات،  ا�خاصة  االجتما��   والتأهيل  التضامن  صناديق  ح�ى   ال��ابية.  ل�جماعات  املا��   االستقالل  ضعف  �عكسها  وال�ي

   وغ��ها. ا�جالية  الفوارق  محار�ة  برنامج  ومعها كث��ا  ستتضرر  أ��ا

  االشتغال  �ع�ي   ما  محدد،   سقف  تحت   ي�ون   لالشتغال  ال��ابية  ا�جماعات  وعودة   الطوارئ   حالة  رفع  أن   �ع�ي  هذا   �ل   إن

  القوان�ن  بموجب  ال��ابية  ا�جماعات  اختصاصات  ترجمة  مستوى   ع��  ال��ا�ي  العمومي  الفعل   يكتمل  ال  و�التا��  �افية،  موارد   بدون 

 ال��ابية  ا�جماعات  من  ذلك  �ل   يتطلب  الشر�اء،  وسياسة  القطاعية  ا�خططات   ومراجعة  املا��   ا�خصاص  أن  ع��  فضال  التنظيمية.

  واإلقليمية. ا�جهو�ة تنمي��ا برامج  أو  عملها برامج  �� ا�جذر�ة النظر إعادة ع��  االنكباب ضرورة

  يمكن   هنا و   . )2022  �عد  ما   (أفق  ا�جائحة  زوال  �عد  واالقتصادية  املالية  العافية  اس��جاع  من   بد   ال   املس��،  نفس   و�� 

  تتو��   أنب  اإلسراع   ع��  ال��ك��   خالل  من   تتأسس  املتقدمة،  وا�جهو�ة  لالمركز�ة  الثالث  الطر�ق  بناء  ��  الشروع  بداية  عن  ا�حديث

 والتقييم  التجر�ب  ملن�جية  اح��ام  ��   والتعليم  ال�حة  قبيل:   من  سواها،  دون   71ل�جهات  حصر�ا  مهمة  اختصاصات  نقل   الدولة

  للتجه��ات   ا�جهوي   البعد   يخص  فيما  األساسية  البنيات  مستوى   ع��  القاعدي  العمل   أن  أثبتت  فالتجر�ة  والعل�ي.  املوضو��

 ا�جهو�ة،   الديمقراطية  يخدم  وهذا  الساكنة،  أمام  فعليا  مسؤوال  ا�جهوي   ا�جال  جعل  ��  حاسمة  مسألة  والتعليمية،  ال�حية

 با�حاسبة. املسؤولية ر�ط و�ز�ي

 72االجتماعي�ن  والتأهيل  واملساعدة  التطبيقي   العل�ي   البحث  اختصاص  نقل  ��  �سرع  أن  الدولة  من   ُينتظر   ذلك،  إ��  إضافة

  هو   ما  ل�ل  فور�ا  نقال  النقل  هذا  �عد  الدولة  وتتو��  التعاضد،   إطار  ��  سو�ا  العمل  و�مك��ما  واألقاليم،  والعماالت  ا�جهات   من  ل�ل

 الدولة   ووحدة  التفريع  مبدأ  ع��   بناء  الدولة  ال��ام  مع  ومعطيات)،  ووثائق  ومالية،  �شر�ة  (موارد   باختصاصا��ا  للقيام  ضروري 

  للتتبع   مؤشرات  وفق  والضعف  ا�خصاص  �غطية  ��   والتعليم  ال�حة  من  ترابيا)  وجد   (أينما  املغر�ي  املواطن  حقوق   وضمان

  و�البعد  العل�ي  بالبحث  واالقتصاد   املال   ف��ا  يلتقي  ا�جهو�ة  ال��ابية  للتنمية  قو�ة  شب�ات  بتشكيل  سيسمح   ما  وهذا  ا�جهوي.

 العملية.  صلب  �� وحقوقھ املواطن يضع ا�جهوي، العمومي  للفعل االجتما�� 

  املنصوص 74  التداول   قواعد  إدارة  وحسن  ��يئة  إعادة  االعتبار   �ع�ن  ذيأخ  ،الطوارئ   بحالة  73خاص  باب  إدراج  يتم  أن-  ت

 ثابت  عاملي   ��ديد  أي  ف��ا  بما  الطارئة  الظروف   ع��  و�ناء  القانو�ي،  النص  من  أك��  القانو�ي  العقل  إعمال  ع��  بناء  ،قانونيا  عل��ا

 
 والذي صدر عشية املرسوم  -69
املنتخب�ن، مما جعل نوابا برملاني�ن �سألون وز�ر الداخلية عن ا�خلفيات وامل��رات. وتم ضمان حضورهم فيما �س�ى    من املؤاخذات ع�� �شكيلة هذه ال�جان عدم السماح �عضو�ة  -70

 بال�جان االقتصادية ال�ي من مهامها ضمان العودة التدر�جية للنشاط االقتصادي. 
 كما تم التأكيد ع�� ذلك �� مخرجات مناظرة أ�ادير حول ا�جهو�ة -71
 ظهر من خالل جائحة �ورونا أن مش�ل االقتصاد غ�� املهي�ل واملساعدة االجتماعية تحتاج إ�� تنظيم وهي�لة وضبط كب��ين -72
ا�جماعات ال��ابية، ختصاص ال�حة إ��  عوض التعديالت ال�ي تق��حها �عض الفرق ال��ملانية للقوان�ن التنظيمية، م��ا مق��ح فر�ق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب �شأن نقل ا  -73

 وهو ما ال �ستقيم مع هذه الظرفية، ف�ل إصالح لھ زمن مع�ن بحجمھ ومداه وأثره.
74 -Aménagement des règles délibératives  
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 ال��ابية،   جماعاتل�  الثالث   التنظيمية  للقوان�ن  الناظمة  القوان�ن  و�معية  الظرفيات.  مع  75التكيف  مبدأ  إضافة  الص��.   العام  لألمن

 ال��ابية   تدخالت ال  هندسة  قواعد  �غي��  أو  مؤقتا  استبدالها  عوض  القانونية  القاعدة  تجاهل   مبدأ  �عتمد  أن  يمكن  الدولة،  و�دارات

 76ال��ابية. وا�جماعات الدولة ب�ن

  واعتماد  ،77ال�حية  الطوارئ   حالة  إعالن   ف��ا  بما  الطارئة  الظروف   حالة  تحقق  عند   املصا�ح  ب�ن  املوازنة  نظر�ة  �عمالو 

  ،اإلداري   القا��ي   رقابة  تحت  معلل  مرسوم   وفق   ال��ابية،  ا�جماعات  ب�ن  ا�جهة  نفس  وداخل   ا�جهات  ب�ن  اإللزامي  التضامن   مبدأ 

  تحت   اإلسبا�ي  النموذج  �عتمد  كما  الطوارئ،  وحاالت  العادية  ا�حالة  ب�ن   التمي��  مع  التضامن   إطار  ��   االستقاللية   قراءة  وكذلك 

 االستثنائية  ا�حاالت  ��   استثمارها  واملطلوب  العادية،  ا�حالة  ��  اإلم�انية  تلك  التعاضد  مبدأ  و�منح   التضامنية.  االستقاللية  مس�ى 

 الزامي.  �ش�ل

  وعمال   الوالة  مسؤولية  تحت  ال��ا�ي   ستوى امل  ع�� pilotage  القيادة  توحيد  األفضل  من   ،اإلداري   الالتمركز   مستوى   ع��-  ج

  من  أك��  اإلدار�ة  القيادة   قدرات   واعتماد  حاليا،  املتوفرة   والتقنية  القانونية  الدعامات  استثمار  خالل   من   واألقاليم،  العماالت

  التداولية  وا�جالس   (القضاء  املضادة   السلطة   مستوى   تقو�ة  إ��   إضافة  املناصب.  هذه   تو��   عند  78واإلدار�ة  السياسية  املهابة

  التمركز لل  السريع   التن�يل  تقت��ي   اإلدار�ة  فالقيادة   ؛ال��ابية  لإلدارة   والشفاف   العمومي  للتقييم   فضاءات  وابتداع  املد�ي)،  وا�جتمع

 الطوارئ.  بحاالت خاص قسم ��  ا�حصيلة.) نظر�ة (تكييف،  أعاله إل��ا املشار املبادئ ليتضمن �عديلھ ضرورة مع اإلداري،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 -Adaptation avec les circonstances  

ا�جها    76 تدخل  قواعد  توقف  لم  ف�ي   ، القاعدة  هذه  اعتمدت  االسبانية  التجر�ة  أن  القول  حالة يمكن  ع��  بناء  مركز�ة  تدخالت  بموجب  ع��ا  با�خروج  سمحت  لكن  املستقلة،  ت 

جهوي والتدخل املركزي، فإن وقع فالغلبة االستنفار املعلنة. مما يطرح فقط تدب�� التناسبية ب�ن القرارات املركز�ة والهدف ا�خاص لالستنفار، وكذلك عدم التعارض ب�ن التدخل ا�

 ظرف مقنع ومتناسب.للمركزي �لما �ان مح�وما ب
77 -La théorie de bilan  القا��ي اإلداري �� مجال نزع امللكية من أجل املنفعة العامة  دى و�� معروفة أك�� ل  
 Décentralisation et déconcentration au Maroc et la France " REMALD 1994»الباحثالفر���ي  Alain Claisseكما �ان يقول دائما  78
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 خاتمة

 لصا�ح  الفرد  معها  تراجع   عامليا،  ممركزة  األصل  ��   �انت   ، 19  �وفيد  ف��وس   انتشار  من   ا�حد  وتداب��   ال�حية  التداب��  إن

رك  الذين  ال�حة،  خ��اء  لصا�ح  ا�جميع  وتخلف  ،ا�جماعة
ُ
  الص��،   (ا�حجر  الدول   ِقبل  من  بھ  القيام  يجب  ما  لتحديد  ا�جال  لهم  ت

 والسلطات  التنفيذية  السلطات  تتو��  أن  ع��  ودوليا...).  داخليا  التنقالت  من  ا�حد  للكمامات،  إجباري   ارتداء  االجتما��،  التباعد

  إ��   أدى   مما  وال��ديدات،  وا�خاطر  االست�جال  ودرجة  ظرفية   �ل  تتطلبھ  ما   تنظيمو   و�شريع  اإلجراءات،  هذه  تنفيذ   العمومية 

 اإلدار�ة. الشرطة وتداب�� التنظيمية السلطة ت�خم

  للمركز  بقوة  للعودة  األقرب  �انت  املركز�ة،  من  وكب��  عميق  إرث  ع��  تتوفر  وال�ي  املوحدة  األنظمة  ذات  للدول   بالعودة

 (إيطاليا  السياسية  وا�جهو�ة  األمر�كية..)  املتحدة  الواليات  (أملانيا،  الفيدرالية  األنظمة  ذات  الدول   ح�ى  بل  واملغرب..)،  (فر�سا

 مالية  وقوة   جهوي   وارث  األحزاب  جهو�ة  لوجود  بالنظر  البداية،  ��  للواجهة  املركز  عودة  بقبول   تردد  �عد   األخ��  ��   سلمت  و�سبانيا)

 جهو�ة.

  ، كمنقذ  النف��ي  واستعداده  والتقنية،   املالية  ياتھو�م�ان  املركزي   إرثھ  استثمر  داخليا،  �ورونا  أزمة  لتدب��  قيادتھ  ��   املركز  إن

  ��   ح�ى  مجاليا  تواز��ا  وعدم   ال�حية  األنظمة  ضعف  ظل  ��  السيما  أك��،  �ارثة  تجنب  تم  بموج��ا  مهمة  نتائج   تحقيق  أجل  من

 فالفعالية  األمامي،  ا�خط  ع��   واملنتخب�ن  ال��ابية  ا�جماعات  دخول   ضرور�ا  يكن  لم  أنھ  التجر�ة  أثبتت   و�ذلك   الفيدرالية.  الدول 

 والعمال  الوالة  السيما  ال��ا�ي،  الصعيد  ع��  وممثل��ا  املركز�ة  العمومية  السلطات  ��ا  قامت  ال�ي  اإلجراءات  اقتضتھ  ما  اقتضت

 العمومية. ال�حة وزارة وممث�� 

 لبناء  فقط  درسا  ي�ون   قد  بل  اإلدار�ة،  املركز�ة  إ��  العودة   هو  للمغرب  األمثل  النظام  أن  هذا،  �ع�ي   ال  أن  مراعاة  ينب��  لكن

 وشروطھ  ظروفھ  مادامت  كذلك   االستثناء  و�بقى  الطارئة،  الظروف  استدعتھ  م�ى  بھ  العمل  يمكن  ،لألزمة  استثنائي  إداري   نظام

 قائمت�ن.

  ب�ن  املتبادلة  املراقبة   آليات   تفعيل  يتم  حيث   مضادة،  سلطة  حضور   ضرورة   مراعاة   إ��   "األزما�ي"  اإلداري   النظام  هذا  يحتاج

  اإلداري   القضاء  ع��  الدائم  والرهان   وا�ح�ومة،  ال��ملان  ب�ن  وطنيا  يقع  ما  غرار  ع��   ا�حلية،  العمومية  والسلطات  املنتخبة  ا�جالس

 القضائي  األمن  وضمان  للقانون   العادل  التطبيق  منھ   املطلوب  وهو  وا�حر�ات،  ل�حقوق   الضامن  فهو  األزمات،  ف��ة  ��  ح�ى

  إضافة   �إ�  أيضا  و�حتاج  �عد.  عن  العمل  إ��  �سهولة  القطاعية  األنظمة  النتقال  االستعداد   ضرورة  يتطلب  ما  ذلكو    للمواطن�ن.

  �ل   مع  التدب��  وطرق   القانونية  القواعد  تكييف  مبادئ   تتضمن   ال�ي  ،ال�حية  الطوارئ   ف��ا  بما  ،الطوارئ   بحالة  خاص  قسم

 ظرفية.

  و�شري   يتق�  و�عداد  إم�انيات  بل  ،قانونية  وقواعد   نص  مسألة  ليست   مستقبال   ال��ابية  ا�جماعات  إشراك  إم�انية  إن

 مهمة   اختصاصات   لنقل  جدي  وتفعيل  ال��ابية،  ل�جماعات  املا��  االستقالل   شروط  مراجعة  ميلزَ   ولذا  جديدة،  تدب��ية  وقواعد

  املركز   الدولة  احتفاظ   مع   التفريع،   بمبدأ  عمال  الك��ى   االجتماعية  ا�جاالت  ��   السيما  أسا��ي،   �ش�ل  واألقاليم  والعماالت  ل�جهات

   ا�جالية. االختالالت وت�حيح  التوجيھ بوظيفة

  عمل  هناك  �ان  لو   املركز  ع��  تخفيفها  يمكن  �ان   ،والنفسية)  (اإلدار�ة  الضغوطات  من   الكث��   أن   األزمة  أو�حت  فقد

  تأش��   من  اإلدار�ة  واإلجراءات  املساطر  تخفيف  مستوى   ع��  وكذا   ،متوازن   �ش�ل  ال��ابية  ال�حية  البنيات  مستوى   ع��  سابق

 وا�حاسبة.  املسؤولية ب�ن حقيقي ر�ط هناك ي�ون  أن �شرط  تجاوزها يمكن أنھ أيضا، األزمة أثبتت و   قبلية، ومراقبة
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  دون   لكن  ،مركزي   األول   فعال�ن:  إدار��ن   نظام�ن  ير�ح   قد  املغرب  أن  تب�ن  �ورونا،  ظرفية  خالل  من  األساسية  ا�خالصة  إن

 ال�حظات   ��  بھ  العمل  يمكن  مكسبا  �ش�ل  مما  ،وفعاليتھ  قوتھ  ظهرت  لألزمة  إداري   نظام  وهو  ،املضادة  السلطة  مؤسسات

  وذلك   املفرطة،  املركز�ة  الن�وعات  و��ذيب  ،وغلوه  ت�خمھ  من  ا�حد  ضرورة  مع  ال�حية،  اف��  بما  الطارئة  والظروف   االستثنائية

  وهو   الثا�ي،  اإلداري   النظام  يدعم  بينما  و�عاو��ا؛  السلط  توازن   إطار  ��  دة املضا   السلطة   دور   تؤدي  مؤسسات  تفعيل  يتطلب

  التفاوض  مبدأ  و�را��  ،واملوارد   االختصاصات  ي و�قوّ   ا�جهات،  مستوى   ع��  والوظائف  األدوار  ترتيب  ويعيد  ،ا�جهو�ة  استشرا��،

  ب�ن   والفروقات  االختالالت   ت�حيح  ��   قوتھ  للمركز  �حفظو   ا�حر،   للتدب��  جديد   فهم  إطار  ��   ، مركزةالالُم   والسلطات  املنتخب�ن   ب�ن

 وشفاف  وا�ح   تقييم   إجراء  �عد   "�ورونا  محار�ة  صندوق "   دروس   وفق   تدب��ها  يتم  صناديق   و�واسطة  ،مؤشرات  وفق   ،ا�جهات

 �شأنھ. 
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