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 مقدمة 

واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  أزمات  أو  استثنائية  أو  خاصة  بظروف  يمر  أن  مجتمع  ألي  يمكن 

��دد الس�� العادي للمؤسسات الدستور�ة أو �ش�ل خطرا ع�� استقالل البلد، كما يمكن أن �ش�ل 

دا  ��ديدا وترويعا ألمن الس�ان أو خطرا ع�� سالم��م ا�جسدية، بل قد يمتد هذا ا�خطر ليش�ل ��دي

حقيقيا للوجود البيولو�� �جموعة من الناس أو ل�ل الناس، ال��يء الذي يفرض أال يتم التعامل مع  

بالتا��   العادية، وت�ون  الظروف   �� تتبع عادة  ال�ي  الكيفية واآلليات  بنفس  الظروف االستثنائية  هذه 

الرو  القاعدة  من  انطالقا  مألوفة،  وغ��  است�جالية  تداب��  التخاذ  حاجة  بأن  هناك  املعروفة  مانية 

 "سالمة الشعب فوق القانون".    

األنظمة  من  عدد  ع��  النص  البلدان  �ل   �� والقانونية  الدستور�ة  النظم  تتضمن  لذلك،  وتحسبا 

االستثنائية ال�ي �سمح للسلطات العمومية ف��ا بالتصرف عندما تجد نفسها أمام هكذا ظروف، حيث  

��امات الدستور�ة والقانونية، واتخاذ تداب�� �شريعية وتنفيذية  �عط��ا اإلم�انية للتحرر من �عض االل

وتنظيمية غ�� مألوفة �� الظروف العادية ت�ون كفيلة بمواجهة ال��ديدات ال�ي فرض��ا تلك الظروف، 

و�س�� نحو عودة األوضاع إ�� حال��ا الطبيعية، ألن الظروف االستثنائية قد تطول وقد تقصر لك��ا �� 

 تبقى مؤقتة ومحدودة �� الزمن.   جميع األحوال

باختالف  تختلف  إ��ا  بل  واحد،  نوع  ليست من  التداب��  بمثل هذه  ال�ي �سمح  االستثنائية  والظروف 

نوعية وحجم ا�خاطر ال�ي �ش�لها، كما تختلف باختالف اإلجراءات والتداب�� املتخذة �� ظلها، حيث 

من هذه األنظمة، ف�ي قد تتخذ ش�ل حالة حرب،    تتضمن األنظمة القانونية املقارنة أنواعا متعددة

األملا�ي األسا��ي  القانون  �سم��ا  كما  الدفاع  حالة  حالة  1أو  أو  حصار،  حالة  أو  استثناء،  حالة  أو   ،

�عض �انت  و�ن  وحاالت   الطوارئ،  الطوارئ  حالة  ب�ن  تخلط  العر�ي،  املشرق   �� وخاصة  البلدان، 

الط حالة  مضمون  يحيل  حيث  مشا��ة،  املدة أخرى  وكذا  إعال��ا،  إ��  تدفع  ال�ي  واألسباب  ف��ا  وارئ 

إ��   يحولها  لها  املتكرر  بالتمديد  الدستور  لكن سماح  ت�ون محددة  قد  وال�ي  ـ  ال�ي �ستغرقها  الزمنية 

 ع�� حالة االستثناء كما �� متضمنة �� القانون الدستوري الفر���ي.  2حالة مفتوحة

�ش�  هذه �انت  و�ن  الدستور�ة  بظروفا�حاالت  ارتباط   �� تفرض  �و��ا   �� جميعها  عادية�ك  و�� غ��   ،

املؤقت  الطا�ع  عن  فضال  استثنائي،  طا�ع  ذات  تداب��  اتخاذ  الدولة   �� العامة  للسلطة  تخول  �و��ا 

فرض   استمر  ولو  ح�ى  دائمة  حالة  ليست  ف�ي  و�التا��  محدد،  زم�ي  بظرف  ترتبط  حيث  إلعال��ا، 

 
 (أ) من القانون األسا��ي األملا�ي.  115ـ املادة 1
 من الدستور املصري.  154و�حصرها �� ثالثة أشهر، و�منع تمديدها ألك�� من ثالثة أشهر أخرى م  2013، قبل أن يتدخل دستور 1971من الدستور املصري لسنة  148ـ املادة 2
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م��عضها   واحدة  ل�ل  فإن  تحديد  لسنوات،  إم�انية  ال�ي تطرحها  الصعو�ة  تم��ها، رغم  �ا خصائص 

قواعد عامة خاصة ب�ل حالة، أل��ا ال تطبق بكيفية نمطية �� �ل التجارب الدولية، بل يمكن لنفس 

 ا�حالة أن تتم �ش�ل مختلف من بلد إ�� آخر.

بتدب� املتعلقة  ا�حاالت  لهذه  للدول  والقانونية  الدستور�ة  النصوص  تضمن  يمنع لكن،  لم  األزمات   �

الذي    19جائحة �وفيد   القانو�ي  النظام  الدول حول طبيعة  أن تطرح تحديا كب��ا ع�� عدد من  من 

مع   بالتعاطي  مهددا  �سمح  العالم  معھ  أصبح  مسبوق  غ��  خطر  ومع  األزمات،  با��  مثل  ليست  أزمة 

األسباب ا�حددة ل�جوء    بموت جما��، سيما وأن �عض تلك األنظمة االستثنائية ال تتطابق بالضرورة

إل��ا مع الظروف ال�ي طرحها هذا الو�اء (حالة االستثناء، حالة ا�حرب، حالة ا�حصار)، أو أن �عضها  

الدستوري   تأط��ه  فإن  الظروف،  هذه  مثل  �ستوعب  فرضھ  �ان  و�ن  تحديدا)  الطوارئ  (حالة  اآلخر 

و�  طرحها،  ال�ي  األوضاع  �ل  مع  التكيف   �� �سعف  ال  من  والقانو�ي  مز�د  إ��  تطبيقھ  يحتاج  التا�� 

االج��اد، إما إلعادة النظر �� ذلك اإلطار بالش�ل الذي يجعلھ قابال الستيعاب هذه الظروف ا�جديدة، 

الكث��   لدى  القانو�ي  التداول  �� ساحة  مألوفة  غ��  استثنائية جديدة  وأنظمة  أو ح�ى البت�ار حاالت 

 طوارئ ال�حية.  من الدول، كما هو ا�حال بالنسبة �حالة ال

الطوارئ  حالة  أي  األخ��ة،  ا�حالة  هذه  ع��  أك��  س��كز  االستثنائية  األنظمة  لهذه  دراستنا  إن 

ال�حية، ل�و��ا �� ال�ي طفت ع�� سطح النقاش �� ارتباط با�جائحة املذ�ورة، ووجدت تطبيقا لها،  

ذ أثاره  وملا  املغرب،  وضم��ا  البلدان،  من  كث��   �� مسبوق،  غ��  إش�االت و�ش�ل  من  التطبيق  لك 

جعل   وقد  خاصة  إطارها،   �� املتخذة  لإلجراءات  ت�ون  أن  يمكن  ال�ي  ا�حدود  طبيعة  حول  و�ساؤالت 

يكن   لم  إن  الناس،  من  الكث��  معھ  أصبح  خطر  ا�خاطر،  با��  مثل  ليس  بخطر  إل��ا  ال�جوء  ارتباط 

وأهمي�� التنفيذية  السلطة  بأولية  فقط  ليس  للتسليم  مستعدون  واتخاذ  �لهم،  ا�حلول  إليجاد  ا 

التداب�� ال�ي تفرضها مواجهتھ، بل با�حاجة إ�� تدخلها املباشر وغ�� ا�حدود، لتقديرهم أن تصرفا��ا 

 و�جراءا��ا �� السبيل ل�خروج من شبھ املوت ا�جما�� الذي أثاره هذا املرض.

ون سببھ مواجهة خطر انقالب  فع�� خالف املقاومات ال�ي عادة ما �ان يواجھ ��ا إعالن الطوارئ ملا ي�

أو قالقل اجتماعية أو توترات سياسية أو أعمال إرهابية، بل ح�ى خطر غزو خار�� أو حرب، من لدن  

اح��ام   إ��  التنبيھ  ضرورة   �� ي��ددون  ال  الذين  املثقف�ن  و�عض  ا�حقوقية  واملنظمات  املعارض�ن 

طر  من  االستثنائية  الظروف  استغالل  وعدم  وا�حر�ات  و��  ا�حقوق  بتطبيقها،  املعنية  السلطة  ف 

بالتحديد السلطة التنفيذية، من أجل تصفية حسابات مع ا�خصوم واملنافس�ن أو املز�د من إح�ام 

ي�اد   ع��ا  يصدر  وما  التنفيذية  بالسلطة  التسليم  �ان  كيف  الحظنا  السياسية،  ا�حياة  ع��  القبضة 
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� إجراءا��ا وتداب��ها �� مواجهة تحر�ات الناس  ي�ون مطلقا، بل وأحيانا جرى ح��ا ع�� التشديد أك�� �

 وتصرفا��م.  

مع إشارة البد م��ا هنا، و�� أن عدم تمي�� أغلب الدول ب�ن حالة الطوارئ وحالة الطوارئ ال�حية،  

و�جو��ا إ�� إعالن حالة الطوارئ �ش�ل عام �� مواجهة هذا الو�اء، �� مقابل وجود دول، �املغرب مثال، 

حالة الطوارئ ال�حية، وال يتضمن نظامها الدستوري أو القانو�ي أية إحالة ع�� حالة  ال �عرف إال  

لتقديرنا   واحد،  ال�حية كنظام  الطوارئ  الطوارئ وحالة  ا�حديث عن حالة  الطوارئ، يفرض علينا 

�� �ون حالة   ينحصر  فإنھ  بي��ما  �ان هناك من فرق  و�ذا  الثانية،  ا�حالة  األو�� �ستوعب  ا�حالة  أن 

��ديدا لألمن  ال ال�ي قد �ش�ل  الظروف  �� مواجهة ظروف متعددة، وضم��ا  أن تفرض  يمكن  طوارئ 

 الص�� للناس، بينما حالة الطوارئ ال�حية ال تفرض إال �� ارتباط بأزمات �حية.   

الطوارئ  تدب��  بمرجعيات  يتعلق  األول،  أساسي�ن:  محور�ن  من  انطالقا  املوضوع  سنتناول  لذلك، 

نظمة الدستور�ة املقارنة، أما الثا�ي ف��م تدب�� الطوارئ ال�حية �� النظام الدستوري  ال�حية �� األ 

 املغر�ي.  

I  ـ مرجعيات تدب�� الطوارئ ال�حية �� األنظمة املقارنة 

األزمات   ظروف  مواجهة   �� املطبقة  للقواعد  تنظيمها   �� والقانونية  الدستور�ة  النظم  تتشابھ  ال 

ال�حية، بل إ��ا تختلف أحيانا ح�ى �� األوصاف والتسميات ال�ي تطلقها عل��ا، حيث يمكن التمي��  

 ب�ن ثالثة ممارسات �� هذا ا�جال:   

ال� الدفاع  حالة  إطار   �� القواعد  تلك  تنظيم  إل��ا  أـ  ال�جوء  و�ر�ط  ال��از���  الدستور  ع��ا  يتحدث  ي 

ي�ون   عندما  فوري  �ش�ل  استعادتھ  أو  االجتما��  السلم  أو  العام  النظام  ع��  ا�حافظة  بضرورة 

 .3مهددا �عدم االستقرار املؤسسا�ي الوشيك أو ب�وارث طبيعية واسعة النطاق �ش�ل عام

ا�حديث ع��ا ع�� نطاق واسع و�تم ر�ط ال�جوء إل��ا �عدد    ب ـ إدراجها �� إطار حالة الطوارئ ال�ي يتم

 من الظروف، ال�ي توجد من بي��ا الظروف واألزمات ال�حية: 

   حالة الطوارئ ��   حالة ا�حصار أو  الذي �سمح بإم�انية إعالن  1978الدستور ال���غا�� لسنة

أو الفع��  االعتداء   حاالت   �� جميعها  أو  ال���غالية  األرا��ي  من  قوات   جزء  من  الوشيك  

 .4ال�وارث العامة أجنبية، أو وقوع قالقل أو ��ديد  خط�� للنظام الديمقراطي الدستوري، أو

 
 .  1988من الدستور ال��از��� لسنة  136ـ املادة 3
 .  1978) من الدستور ال���غا�� لسنة 1(الفقرة 19ادة ـ امل4
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   �� ا�حصار  املتعلق بحالة االستنفار وحالة االستثناء وحالة  التنظي�ي  الذي  القانون  إسبانيا، 

ينص ع�� أن حالة االستنفار �علن �� حالة ال�وارث الطبيعية أو ال�وارث العامة، مثل الزالزل 

النطاق، و�� حالة األزمات   الواسعة  ا�حوادث  أو  الغابات  املدن وحرائق  والفيضانات وحرائق 

للمجتمع،    ال�حية، مثل األو�ئة وحاالت التلوث ا�خط��ة، وتوقف ا�خدمات العامة األساسية 

 .  5وحاالت النقص الضرور�ة"

الطوارئ  الص�� (حالة  املهددة لألمن  األزمات  بمعا�جة  يرتبط أساسا  استثنائي خاص  نظام  ـ سن  ج 

إ�� سنة   الطوارئ �عود  ال�ي تتوفر ع�� قانون منظم �حالة  ، 19556ال�حية)، كما هو حال فر�سا، 

بحالة الطوارئ ال�حية �� ارتباط بمواجهة جائحة   قبل أن يتو�� ال��ملان الفر���ي سن قانون يتعلق 

 .  197�وفيد 

ب�ن   مش��كة  عامة"  "نظر�ة  أو  عامة  قواعد  عن  البحث  يجعل  �ان  و�ن  االختالفات،  هذه  وجود  لكن 

قراءة   فإن  ذلك،  مع  ومعقدا،  صعبا  تمر�نا  ال�حية  الطوارئ  حاالت  أو  الطوارئ  حاالت  تطبيقات 

ك أو �عض النصوص الدستور�ة والقانونية املتعلقة ��ذه ا�حاالت �� عدد من البلدان، ي��ز أ��ا �ش�� 

 ع�� األقل تتقارب �� العناصر التالية: 

فر�سا،   �� األمر  هو  كما  ال��ملان،  عن  الصادرة  التشريعية  النصوص   �� أساسا  سندها  تجد  أ��ا  أوالـ 

، والواليات املتحدة األمر�كية من خالل قانون حالة الطوارئ 2020مارس    24حيث ينص عل��ا قانون  

) لسنة  National Emergencies Act/  NEAالوطنية   (19768  �� عل��ا  منصوصا  ي�ون  عندما  وح�ى   .

تنظيمية،  قوان�ن  ت�ون  ما  عادة  قانونية،  نصوص  إ��  تنظيمها  أمر  يحيل  األخ��  هذا  فإن  الدستور، 

 ال يبقى من أبرزها:  واألمثلة متعددة �� هذا ا�ج

 ينظم" أنھ  ع��  ينص  الذي  اإلسبا�ي،  (حالة    حاالت  تنظي�ي  قانون   الدستور  االستنفار 

 . 9الطوارئ) واالستثناء وا�حصار والصالحيات والقيود امل��تبة عن إعال��ا"

   الذي ينص ع�� أنھ "�� ا�حاالت االستثنائية الضرور�ة وامل�حة،    1947الدستور اإليطا�� لسنة

، و�ن 10شار إل��ا صراحة �� القانون يمكن لسلطات األمن العام اتخاذ إجراءات مؤقتة (..)"امل

 �ان الدستور املذ�ور لم يحدد هذه ا�حاالت االستثنائية بل ت�لم ع��ا �ش�ل عام.  

 
 . 1981يونيو سنة  1، الصادر �� 1981/ 4من القانون التنظي�ي رقم   4ـ املادة 5
 املتعلق �سن حالة الطوارئ و�إعال��ا �� ا�جزائر.  1955أبر�ل  3بتار�خ  55ـ 385ـ قانون رقم 6
 . 2020مارس  24مية بتار�خ الصادر با�جر�دة الرس 2020ـ 290ـ القانون رقم 7
 ـ �ان قد صدر عن ال�و�غرس �� سياق فضيحة ووترغيت، و�ان الغرض منھ تقييد سلطة رئيس الدولة.   8
 .  1978من الدستور اإلسبا�ي لسنة  116ـ الفصل 9

 .  1947من الدستور اإليطا�� لسنة  3الفقرة  13ـ املادة 10

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg1255.pdf
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   القوان�ن �سن  ل�جمهور�ة  الوطنية  ا�جمعية  تختص  أنھ  ع��  ينص  الذي  ال���غا��،  الدستور 

بجمي يتعلق  وفق فيما  ل�ح�ومة  ا�حصر�ة  الصالحيات  ضمن  يقع  ما  باستثناء  األمور،  ع 

االختصاصات  11الدستور  من  الطوارئ  وحالة  ا�حصار  �حالة  ا�حاكمة  القواعد  و�جعل   ،

ا�جمهور�ة الوطنية  ل�جمعية  ا�حصار 12ا�حصر�ة  حالة  القوان�ن  "تنظم  أنھ  ع��  ينص  كما   ،

الطوارئ(...)" رقم  13وحالة  التنظي�ي  القانون  صدر  لذلك  املتعلق    1986شتن��    30��    44. 

 بحالة ا�حصار وحالة الطوارئ وعدل عدة مرات. 

   لسنة املصري  رأي 2013الدستور  أخذ  �عد  ا�جمهور�ة،  رئيس  "�علن  أنھ  ع��  ينص  الذي   ،

 . 14رئيس مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ع�� النحو الذي ينظمھ القانون"

اإلعالن ع��ا ح�ى ولو �ان يتم �� كث�� من ا�حاالت من طرف السلطة التنفيذية، (رئيس الدولة    ثانياـ أن

استثنائية، كما هو   تداب��  باتخاذ  نفسها  السلطة  لهذه  ا�حاالت)، ويسمح  ا�ح�ومة بحسب  رئيس  أو 

زراء عن  ا�حال �� إسبانيا ال�ي ينص دستورها ع�� أنھ "�علن ا�ح�ومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الو 

"(..) االستنفار  منفردا 15حالة  ا�جمهور�ة  رئيس  "يتحمل  أنھ  ع��  ينص  الذي  ال���غا��  الدستور  أو   ،

"ّ(...) الطوارئ  حالة  أو  ا�حصار  حالة  إعالن   (...) اآلتية:  األعمال  يبقى 16مسؤولية  ال��ملان  دور  فإن   ،

أغلب    �� الطوارئ  إعالن حالة  يؤدي  لذلك ال  ا�جال.  �� هذا  إ��  مهما  والقانونية  الدستور�ة  األنظمة 

توقف عمل ال��ملان أو تجاهل أعمالھ، بل إن �عض التجارب الدولية تفرض عند إعالن هذه ا�حالة،  

أن �عقد   ف��ا،  والقانو�ي  الدستوري  النظام  ال�ي يتضم��ا  ا�حاالت االستثنائية  أو أي حالة أخرى من 

 .17وعد ا�عقاد ال��ملان قد حل �عدال��ملان جلساتھ بكيفية تلقائية إذا لم يكن م

 هذا الدور املكفول لل��ملان ي��ز �� ثالثة مستو�ات أساسية:  

    الدستور ينص  حيث  الطوارئ،  حالة  إعالن  قبل  ا�حاالت  �عض   �� إذنھ  ح�ى  أو  رأيھ  أخذ 

حالة   عن  الوزراء  مجلس  يقره  مرسوم  بواسطة  ا�ح�ومة  "�علن  أنھ  ع��  مثال،  اإلسبا�ي، 

الغرض"  لهذا  فورا  يجتمع  الذي  النواب  مجلس  إخطار  و�تم   (...) األمر 18االستنفار  نفس   .

�غا��، الذي يجعل اإلذن باإلعالن عن حالة الطوارئ من اختصاص ينطبق ع�� الدستور ال�� 
 

 .   1976سنة  (ج) من الدستور ال���غا�� ل 161ـ املادة 11
 .   1978(ه) من الدستور ال���غا�� لسنة   164ـ املادة 12
 .  1978) من الدستور ال���غا�� لسنة 7(الفقرة  275ـ املادة 13
 .  2013من الدستور املصري لسنة  154ـ املادة 14
 .  1978)، من الدستور اإلسبا�ي لسنة 2(الفقرة  116ـ املادة 15
 .   1978(د) من الدستور ال���غا�� لسنة   134ـ املادة 16
 .   2013) من الدستور املصري لسنة 2(الفقرة  154، واملادة 1978) من الدستور اإلسبا�ي لسنة 5(ف 116ـ املادة 17
 .  1978) من الدستور اإلسبا�ي لسنة 2(الفقرة  116ـ املادة 18
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مسبقا، واإلذن بذلك من   استشارة ا�ح�ومة، ويش��ط إلعال��ا  19ا�جمعية الوطنية ا�جمهور�ة

ا�جمعية الوطنية ل�جمهور�ة، أو �� حالة عدم ا�عقادها أو استحالة ا�عقادها �� ا�حال، من 

ھ �� حال إعالن ال�جنة الدائمة ل�جمعية الوطنية ل�جمهور�ة  ، كما �ش��ط بأن 20ال�جنة الدائمة

حالة الطوارئ، يتطلب هذا اإلعالن تأييد ا�جلسة العامة فور تحقق إم�انية    حالة ا�حصار أو

 .  21ا�عقادها

   تتوقف ع�� إرادتھ إم�انية تمديد املدة ا�حددة لفرض حالة الطوارئ، حيث ينص الدستور

ع��   مثال  موافقتھ اإلسبا�ي  املذ�ور  ا�جلس  يبد  لم  إذا  املدة  هذه  تمديد  يمكن  وال   (...)" أنھ 

، كما ينص الدستور ال���غا�� ع�� أنھ "(..) دون املساس بإم�انية تجديد اإلعالن 22ع�� ذلك"

رهنا بالقيود نفسها، فال يجوز أن تز�د مدة اإلعالن �� أي من ا�حالت�ن عن خمسة عشر يوما،  

ال�  .23ي يحددها القانون �� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا اإلعالن �سبب �شوب حرب" أو عن املدة 

قانون   ينص  تمديد    2020مارس    23كما  أن  ع��  فر�سا   �� ال�حية  الطوارئ  بحالة  املتعلق 

 .   24حالة الطوارئ ال�حية ألز�د من شهر ال يمكن أن ي�ون إال بقانون 

 لإلجراءا تفعيلها   �� ا�ح�ومة  عمل  ومراقبة  حيث  تتبع  الطوارئ،  حالة  إعالن  عن  الناتجة  ت 

الوطنية   ا�جمعية  تختص  الرقابية،  لوظيف��ا  أدا��ا   ��" أنھ  ع��  ال���غا��  الدستور  ينص 

ل�جمهور�ة باملسؤوليات التالية: (...) النظر �� األسلوب الذي جرى بھ تطبيق قرار إعالن حالة  

الطوارئ"  أو  أنھ  25ا�حصار  ع��  الدستور  نفس  ينص  كما  األحزاب  .  قادة  إ��  االستماع  "�عد 

��ا   أعضاء  خمسة  من  م�ونة  �جنة  الوط�ي  لل�و�غرس  التنفيذية  ال�جنة  �ع�ن  السياسية 

. كما ينص 26عل��ا"   واإلشرافملراقبة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بحالة الدفاع وحالة ا�حصار  

يتم إبالغ ا�جمعية    املتعلق بحالة الطوارئ ال�حية �� فر�سا ع�� أن  2020مارس    23قانون  

الطوارئ  حالة  ظل   �� ا�ح�ومة  تتخذها  ال�ي  بالتداب��  تأخ��  دون  الشيوخ  ومجلس  الوطنية 

 
 .  1976من الدستور ال���غا�� لسنة  161ـ املادة 19
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 1(الفقرة  138ـ املادة 20
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 2(الفقرة  138املادة ـ 21
 .  1978) من الدستور اإلسبا�ي لسنة 2(الفقرة  116ـ املادة 22
 .  1978) من الدستور ال���غا�� لسنة 5(الفقرة  19ـ املادة 23
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072. ر عدد (ج 2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  3) الفقرة L 3131-13ـ املادة (24
 .  1976(ب) من الدستور ال���غا�� لسنة   162ـ املادة 25
 .  1976من الدستور ال���غا�� لسنة  140ـ املادة 26
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ال�حية. و�جوز ل�جمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن يطلبا أية معلومات إضافية �� سياق  

 .     27رصد وتقييم هذه التداب��

لطا�ع ا�حدود �� الزمن لإلعالن ع��ا، إذ بخالف حاالت  ثالثاـ أن اإلطار القانو�ي املنظم لها يؤكد ع�� ا

أخرى، مثل االستثناء وحالة ا�حرب ال�ي يف��ض أ��ا مفتوحة �� الزمن و�رتبط ان��ا��ا بان��اء الظروف 

ال�ي أدت إ�� إعال��ا، فإن حالة الطوارئ أو الطوارئ ال�حية ت�ون محددة زمنيا، مع قابلية هذه املدة 

ظه  إذا  إعالن للتمديد  وراء  �انت  ال�ي  لوضع حد لألسباب  �افيا  يكن  لم  اإلجراءات  تلك  أن مفعول  ر 

 حالة الطوارئ، ع�� نحو ما ي��ر �� األمثلة التالية: 

   الدستور اإلسبا�ي الذي ينص ع�� أنھ "�علن ا�ح�ومة (...) عن حالة االستنفار ملدة أقصاها

إ املدة  هذه  تمديد  يمكن  وال   (...) يوما  عشر  (مجلس خمسة  املذ�ور  ا�جلس  يوافق  لم  ذا 

 . 28النواب) ع�� ذلك"

  يوما، و�مكن تمديدها الدفاع ثالث�ن  تتجاوز حالة  أنھ "ال  الذي ينص ع��  ال��از���  الدستور 

 .   29مرة واحدة ولف��ة مماثلة إذا استمرت األسباب ال�ي ت��ر وقوعها"

   الطوارئ ي�ون ملدة محددة ال تتجاوز ثالثة  الدستور املصري الذي ينص ع�� أن إعالن حالة

 .   30أشهر، وال تمدد إال ملدة أخرى مماثلة �عد موافقة ثل�ي أعضاء ال��ملان

   الفر���ي املتعلق بحالة الطوارئ، كما عدل، الذي �ش�� إ�� أن اإلعالن   1955أبر�ل    3قانون

مارس    23. وكذا قانون  31ن يوما ال يمكن أن يتم إال بقانو   12عن حالة الطوارئ ملا يز�د عن  

حالة    2020 تمديد  أن  ع��  ينص  الذي  البلد،  نفس   �� ال�حية  الطوارئ  بحالة  املتعلق 

العلمية   ال�جنة  رأي  أخذ  و�عد  بقانون،  إال  ي�ون  أن  يمكن  ال  شهر  من  أز�د  إ��  الطوارئ 

 .  32املنصوص عل��ا �� نفس القانون 

را�عاـ أن اإلعالن ع��ا، و�ن �ان �عطي للسلطة التنفيذية صالحية اتخاذ تداب�� غ�� مألوفة �� الظروف 

ال�ي ترد   العادية، فإن تلك الصالحيات تظل محدودة وال يمك��ا أن ت�ون مطلقة. وأهم هذه ا�حدود 

الظروف واألسباب ال�ي  عل��ا ت��ز �� التحديد الصر�ح آلثارها وللمناطق ال�ي �شملها، وتحديد طبيعة  

تدفع إ�� ال�جوء إل��ا، وكذا ا�جهات ال�ي تجب استشار��ا أو أخذ رأ��ا أو ح�ى إذ��ا قبل اإلقدام عل��ا، 

 
 ). 2020مارس 24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  2) الفقرة L 3131-13ـ املادة (27
 .  1978من الدستور اإلسبا�ي لسنة  116ـ املادة 28
 .  1988) من الدستور ال��از��� لسنة 2(الفقرة  136ـ املادة 29
 .  2013) من الدستور املصري لسنة 3(الفقرة  154ـ املادة 30
  .2015نون��  20كما عدل بتار�خ  1955أبر�ل  3بتار�خ   55ـ 385) من القانون رقم 4(الفقرة   2ـ املادة 31
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  3) الفقرة L 3131-13ـ املادة (32
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. لك��ا ت��ز أك�� �� التأكيد 33فضال عن تحديد نوعية اإلجراءات ال�ي يمكن اتخاذها أثناء اإلعالن ع��ا 

ا�  هذه  إعالن  إ��  ال�جوء  ي�ون  أن  عدم  دستور�ا  ع��  ا�خولة  وا�حر�ات  با�حقوق  للمس  م��را  حالة 

لألفراد وا�جماعات، أو ع�� األقل يفرض تحديد طبيعة القيود ال�ي ترد ع�� ا�حقوق. فالقانون الدو��  

�حقوق اإل�سان نفسھ �ع��ف بوجود "أوضاع ��دد حياة األمة" وتتطلب إعالن حالة الطوارئ، و�التا��  

ات لكنھ �عت��ها حالة استثنائية جدا، و�ؤكد ع�� أن التداب�� ال�ي تتخذ �عليق �عض ا�حقوق وا�حر�

 . 34�� إطارها يجب أن ت�ون �� أضيق ا�حدود ال�ي يتطل��ا الوضع

ال  االستثنائية،  ا�حاالت  تطبيق  إ��  ال�جوء  عند  �عضها  األقل  ع��  أو  وا�حر�ات،  ا�حقوق  وحماية 

ال الطوارئ  أو  الطوارئ  حالة  ع��  فقط  أك��  ينطبق  تبدو  استثنائية  أنظمة  أيضا  �شمل  بل  �حية، 

  �� إعال��ا  يرتبط  ال�ي  االستثناء  حالة  مثل  السابقت�ن،  ا�حالت�ن  إل��ا  تؤدي  ال�ي  الظروف  من  خطورة 

كث�� من ا�حاالت بوجود ظروف خط��ة �ش�ل ��ديدا �حالة الس�� العادي للمؤسسات الدستور�ة ��  

ل�ي كث��ا ما ي�ون اإلقدام ع�� فرضها بظروف أمنية خط��ة ��دد  هذا البلد أو ذلك، وحالة ا�حصار ا 

 البالد وسالمتھ الداخلية وا�خارجية، مثل الغزو أو االحتالل.

عند  وا�حر�ات  ا�حقوق  حماية  موضوع  مع  التعاطي   �� اختلفت  و�ن  الدستور�ة  األنظمة  فإن  لذلك، 

استثنا وأنظمة  بل  ال�حية،  الطوارئ  أو  الطوارئ  حالة  من  إعالن  يمنعها  لم  ذلك  فإن  أخرى،  ئية 

التأكيد ع�� حماية ا�حقوق أو ا�حر�ات، أو لنقل املكتسبات �� هذا ا�جال، عند اإلعالن عن مثل هذه 

 ا�حاالت، ع�� نحو ما ي��ز �� األمثلة التالية:  

  الدستور اإلسبا�ي، الذي �ستث�ي حالة االستنفار (حالة الطوارئ) من ا�حاالت ال�ي يجوز ف��ا

�عليق �عض ا�حقوق وا�حر�ات ا�حددة ع�� سبيل ا�حصر، ولم �سمح بذلك إال عند إعالن 

 . 35حال�ي االستثناء أو ا�حصار

  أو منفردة  السيادية،  الهيئات  أحقية  عدم  ع��  ينص  �ان  و�ن  الذي  ال���غا��  الدستور 

أو ا�حصار  حالة   �� إال  والضمانات،  وا�حر�ات  ا�حقوق  ممارسة  �عطل  أن  حالة    مجتمعة، 

الدستور  �� هذا  املعلنة ع�� الش�ل املنصوص عليھ  تلك  36الطوارئ  أثر إعالن  ، فإنھ يقصر 

، بل و�حيل ع�� إعالن حالة الطوارئ (كذلك  37ا�حاالت ع�� �عليق �عض ا�حقوق والضمانات

 
 ). 2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290) من القانون رقم L 3131-15ـ املادة (33
 من اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان.   29من العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية، واملادة  4ـ املادة 34
 .  1978) من الدستور اإلسبا�ي لسنة 1(الفقرة  55ـ الفصل 35
 . 1978) من الدستور اإلسبا�ي لسنة 1(الفقرة  19ة ـ املاد 36
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 3(الفقرة  19ـ املادة 37
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. و�ضيف بأنھ  38إعالن حالة ا�حصار) ل�ي يحدد ا�حقوق وا�حر�ات والضمانات ال�ي ستعطل 

أي حال من األحوال أن يؤثر اإلعالن عن حالة الطوارئ (كذلك حالة ا�حصار) ع��    ال يجوز ��

ا�حق �� ا�حياة، أو السالمة ال�خصية، أو الهو�ة ال�خصية، أو األهلية املدنية أو املواطنة، 

�� عل��م �� الدفاع، أو حر�ة العقيدة   دَّ
ُ
أو عدم تطبيق القانون ا�جنائي بأثر رج��، أو حق امل

 .39والدين

   الدستور ال��از���، الذي ينص ع�� أنھ "يحدد املرسوم الذي يأمر بحالة الدفاع مد��ا، و�حدد

سيتم  ال�ي  القسر�ة  اإلجراءات  إ��  القانون،  عليھ  ينص  ما  إطار   �� ويش��،  املتأثرة  املناطق 

اآلتية اإلجراءات  ب�ن  من  ا�حقوق 1  :إنفاذها  ع��  القيود  �عقد    :)  عندما  ح�ى  التجمع،  ��  أـ 

والهاتفية.   ال��قية  االتصاالت  سر�ة  املراسالت،  �ـسر�ة  املمتل�ات  2ا�جمعيات،  احتالل   (

عن   مسؤوال  االتحاد  و��ون  العامة،  ال�وارث  حالة   �� مؤقتا  الستعمالها  العامة  وا�خدمات 

 .40األضرار والت�اليف الناجمة عن ذلك"

 النظام  الدستور الرو��ي الذي يج�� فرض حالة الطوارئ من أجل سالم ة املواطن�ن وحماية 

الدستوري، و�ج�� فرض �عض القيود ع�� حقوق اإل�سان وا�حر�ات، لكنھ يفرض �� نفس 

ومدتھ بذلك  القيام  حدود  تحديد  حقوقا  41الوقت  الظروف  هذه  مثل   �� يحصن  إنھ  بل   ،

محددة، عندما ينص ع�� أنھ ال يجوز تقييد حقوق معينة �� الدستور، ي��ز م��ا عدم رجعية  

 �� وا�حق  ا�ح�ومية،  الهيئات  قرارات   �� الطعن  و��  التقا��ي،   �� األفراد  حق  القانون، 

وا�حر�ات   ا�حقوق  �حماية  الدول  ب�ن  املش��كة  الهيئات  للمعاهدات  مناشدة  وفقا  األساسية 

الدولية، وحق �ل فرد �� مسكن وعدم جواز حرمان أحد من من�لھ �عسفا، وحق �ل فرد �� 

استخدام قدراتھ وممتل�اتھ بحر�ة ملمارسة األ�شطة التجار�ة واأل�شطة االقتصادية األخرى  

امل جمع  جواز  وعدم  والدين،  املعتقد  حر�ة   �� وا�حق  القانون،  يحرمها  ال  عن  ال�ي  علومات 

ا�حياة ا�خاصة ل�خص مع�ن وحفظها واستخدامها و�شرها دون موافقتھ، وا�حق �� االطالع 

ان��اك   عدم   �� الفرد  وحق  وحر�اتھ،  املرء  حقوق  ع��  مباشرة  تؤثر  ال�ي  واملواد  الوثائق  ع�� 

حياتھ ال�خصية، وخصوصيتھ ال�خصية والعائلية وحماية شرفھ وسمعتھ، وحماية كرامة  

املعاقبة  اإل�سان أو  املعاملة  ضروب  من  غ��ه  أو  العنف  أو  التعذيب  إ��  ا�خضوع  وعدم   ،

 
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 5(الفقرة  19ـ املادة 38
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 6(الفقرة  19ـ املادة 39
 .  1988لسنة من الدستور ال��از���  136ـ املادة  40
 .  1993) من الدستور الرو��ي لسنة 1(الفقرة  56ـ املادة 41
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املهينة أو الشديدة، أو ا�خضوع للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة ال�خص، وا�حق ��  

 . 42ا�حياة

أن    خامساـ إم�انية رقابة األعمال الناتجة ع��ا، بما أن حالة الطوارئ أو حالة الطوارئ ال�حية يمكن

تؤثر ع�� ممارسة ا�حقوق وا�حر�ات، فإن ا�حد من خطورة هذا التأث�� يفرض إعطاء القضاء صالحية  

القوان�ن    �� عل��ا  املنصوص  ال�ي  والشروط  الظروف  مع  ا�حالة،  هذه  إعالن  مالءمة  مدى  مراقبة 

تعلق بأمن  الدولية والدسات�� الوطنية. ف�ون إعالن حالة الطوارئ يصدر عن السلطة التنفيذية، و�

السلطة  عن  تصدر  ال�ي  القوان�ن  با��  مثل  قانونا  منھ  يجعل  ال  ذلك  فإن  س�ا��ا،  وسالمة  الدولة 

التشريعية، ويعت�� بالتا�� عمال من أعمال السيادة، ال�ي يحرم ع�� القضاء إم�انية النظر �� الطعون  

ال��ملان يمارسها  ال�ي  السياسية  للرقابة  إال  يخضع  وال  ع��ا  أو املتولدة  القرارات  حكم   �� �عت��  بل   ،

 األعمال اإلدار�ة، و�التا�� أعماال من أعمال السلطة التنفيذية ال�ي يمكن الطعن فيھ أمام القضاء. 

إعالن  بأن  اإلقرار  إ��  الفر���ي،  القضاء  مقدمتھ  و��  القضائي،  االج��اد  اتجاه  ذلك  يؤكد  والذي 

أعما من  �عد  ال  الطوارئ  �حالة  التنفيذية  وكذلك السلطة  القضاء،  لرقابة  يخضع  وأنھ  السيادة،  ل 

شروط   حدد  قد  القانون  أن  طاملا  أنھ  من  منطلقا  الرأي،  بنفس  األخذ  نحو  أغلبھ   �� الفقھ  اتجاه 

اإلعالن وحدد قيوده، بما يفيد تقيد السلطة التنفيذية بمراعاة هذه الشروط وخضوعها للرقابة ال�ي  

ا�خروج وعدم  القيود  لهذه  مراعا��ا  سائر    تكفل  مثل  إدار�ا،  عمال  اإلعالن  هذا  �عد  ثم،  ومن  عل��ا. 

 23، بل إن املشرع نفسھ لم ي��دد �� اإلقرار بذلك، كما هو األمر مثال بالنسبة لقانون  43أعمال اإلدارة

املتعلق بحالة الطوارئ ال�حية �� فر�سا، الذي �ان وا�حا �� نصھ ع�� جواز أن ت�ون    2020مارس  

املتخذة   ف��ا التداب��  تنظر  ال�ي  اإلدار�ة،  ا�حكمة  أمام  طعن  موضع  ال�حية  الطوارئ  بحالة  عمال 

 . 44) من مدونة ا�حاكم اإلدار�ة et L. 521-L. 521 1-2وفقا لإلجراءات املنصوص عل��ا �� املادت�ن (

اإلدارة    سادساـ أن أمر تدب�� الظروف ال�ي أدت إ�� إعال��ا يبقى �� إطار مد�ي، وال يؤدي إ�� نقلها من

العسكر�ة   ا�حاكم  عن  املدنية  با�حاكم  االستعاضة  إ��  يؤدي  ال  كما  العسكر�ة،  اإلدارة  إ��  املدنية 

  �� كما هو وا�ح  ا�حرب،  ا�حصار وحالة  األخرى، وخاصة حالة  ا�حاالت  �عض   �� قائم  ملا هو  وفقا 

ان قضائي ينص عليھ  الدستور اإليطا�� عندما ينص ع�� أنھ "للمحاكم العسكر�ة أثناء ا�حرب سلط

 
 .  1993) من الدستور الرو��ي لسنة 3(الفقرة  56ـ املادة 42
ارنة، منشورات مركز كردستان  دراسة مقـ املز�د من التفاصيل حول هذا املوضوع يمكن العودة إ�� خاموش عمر عبد هللا، تأث�� قوان�ن الطوارئ ع�� حر�ات األفراد �� الدسات��،  43

 . 70ـ 69، ص 2007للدراسات االس��اتيجية، سنة 
 ). 2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290) من القانون رقم L 3131-18ـ املادة (44
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. فخالل حالة الطوارئ تتو�� السلطات املدنية ممارسة سلطات متسعة للضبط، وقد 45القانون (..)"

الذي   ال���غا��  �الدستور  الدسات��،  �عض  ذلك  ع��  تؤكد  كما  املس�حة،  بالقوات  ذلك   �� �ستعيد 

ا�حاكمة لتدخل القوات   ينص ع�� أنھ تنظم القوان�ن حالة ا�حصار وحالة الطوارئ، وتضع الشروط

 .     46املس�حة �� هذه الظروف" 

أثناء اإلعالن عن حالة الطوارئ أو حالة الطوارئ ال�حية، وهذا األمر  سا�عاـ عدم �عديل الدستور 

يبدو وا�حا أك�� ملا يتعلق األمر بفرض حالة الطوارئ أو حالة الطوارئ ال�حية، ع�� نحو ما ينص 

عندما �ش�� إ�� أنھ "ال يمكن االضطالع بأي عمل ينطوي ع�� �عديل هذا   ع�� ذلك الدستور ال���غا��

 . 47الدستور �� أثناء حالة ا�حصار أو حالة الطوارئ" 

II تدب�� الطوارئ ال�حية �� النظام القانو�ي املغر�ي  ـ 

  �� الطوارئ ال�حية  الطوارئ وحالة  ال�ي تطبق وفقها حالة  للقواعد  العامة  ا�خطاطة  �� ضوء هذه 

املغر�ي؟   القانو�ي  النظام   �� ال�حية  الطوارئ  ماذا عن حالة  التساؤل:  اآلن  يمكن  املقارنة،  التجارب 

رئ ال�حية، لم  جوابا عن هذا السؤال، ال بد من اإلشارة إ�� أنھ قبل أن يتم النص ع�� حالة الطوا

يكن النظام الدستوري والقانو�ي املغر�ي يتضمن من األنظمة االستثنائية املتعلقة بتدب�� األزمات إال 

 ثالثة حاالت: 

   حالة االستثناء، ال�ي ير�ط الدستور ال�جوء إل��ا بتعرض حوزة ال��اب الوط�ي ل��ديد أو وقوع

ا  للمؤسسات  العادي  الس��  �عرقل  أن  شأ��ا  من  اختصاص  أحداث  من  إعال��ا  و�جعل  لدستور�ة، 

املستشار�ن،   مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس  ا�ح�ومة  رئيس  من  �ل  استشارة  �عد  امللك، 

يفرضها   ال�ي  اإلجراءات  اتخاذ  صالحية  ويعطيھ  لألمة،  خطاب  وتوجيھ  الدستور�ة،  ا�حكمة  ورئيس 

اآلج أقرب   �� الرجوع،  و�قتض��ا  ال��ابية،  الوحدة  عن  للمؤسسات  الدفاع  العادي  الس��  إ��  ال، 

 . 48الدستور�ة. دون أن يرتب ع�� ذلك حل ال��ملان أو املس با�حقوق وا�حر�ات

   رئيس بالعطف  يوقعھ  ظه��،  اختصاص  من  إعال��ا  الدستور  يجعل  ال�ي  ا�حصار  حالة 

 .  49يوما قابلة للتمديد بقانون  30ا�ح�ومة، و�حدد أجلها �� 

 
 .  1947) من الدستور اإليطا�� لسنة 3(الفقرة  103ـ املادة 45
 .  1976) من الدستور ال���غا�� لسنة 7(الفقرة  275ـ املادة 46
 .  1976من الدستور ال���غا�� لسنة  289ـ املادة 47
 .  2011من دستور  59ـ الفصل 48
 .  2011من دستور  74ـ الفصل 49
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 تور إ�� أنھ يتم اتخاذ قرار إشهارها داخل ا�جلس الوزاري، طبقا حالة ا�حرب ال�ي �ش�� الدس

 .  50من الدستور، و�عد إحاطة ال��ملان علما بذلك من لدن امللك 49للفصل 

لذلك ثار النقاش �� بداية ا�جائحة حول الكيفية ال�ي ستتعاطى ��ا ا�ح�ومة من الناحية القانونية مع 

ا إذا �ان سيتم  ما  الوضع، وحول  تفعيل مقتضيات  هذا  إ��  البعض،  إ�� ذلك  يدفع  �ان  ل�جوء، كما 

من الدستور املتعلق بحالة ا�حصار، مع ما يطرحھ ذلك من مالحظات والتباسات ح�ى ��   74الفصل  

سوابق  وغياب  فر�سا،    �� ا�حال  هو  كما  ا�حالة،  هذه  مضمون  و�دقق  يب�ن  قانون  وجود  عدم  ظل 

لم �شهد أك�� من ��ديد امللك بال�جوء إل��ا �� سياق تداعيات    حول تطبيقھ �� السياق املغر�ي، الذي

حرب ا�خليج األو�� �� بداية التسعينيات من القرن املا��ي، فضال عما درج عليھ �� عدد من التجارب  

املقارنة، مثل فر�سا، من ر�ط ال�جوء إ�� مثل هذه ا�حالة بأوضاع األزمات الناتجة عن غزو أجن�ي أو  

أم   بھ،  تداب��  ��ديد  والتنظيميةمن  التشريعية  النصوص  تتضمنھ  ما  بتفعيل  االكتفاء  فقط  سيتم 

ضبطية أو زجر�ة أو ح�ى جنائية. قبل أن يأ�ي ا�جواب الذي قدمتھ ا�ح�ومة مفاجئا، إ�� حد كب��، 

 و�� تقدم ع�� اتخاذ خطوت�ن غ�� مسبوقت�ن: 

 ال�حية الطوارئ  "حالة  عن  �علن  لبالغ  الداخلية  وزارة  "تقييد إصدار  ع��  فيھ  أكدت   ،"

ا�جمعة   يوم  من  ابتداء  البالد   �� غ��    2020مارس    20ا�حركة  ألجل  مساء  السادسة  الساعة  ع�� 

الطوارئ  "حالة  أن  معت��ة  السيطرة"،  تحت  الف��وس  هذا  إلبقاء  ع��ا  محيد  ال  كـوسيلة  مس�ى، 

�ست استثنائية  تداب��  اتخاذ  ولكن  االقتصاد،  �جلة  وقف  �ع�ي  ال  حركة  ال�حية  من  ا�حد  وجب 

وأعوان  رجال  لدى  رسمية  وثيقة  باستصدار  السكن  مقرات  مغادرة  اش��اط  خالل  من  املواطن�ن، 

للعمل  "التنقل   �� األ�خاص  بتنقل  ف��ا  �سمح  ال�ي  ا�حاالت  الوقت  نفس   �� محددة  السلطة"، 

الف واألشغال  واملصا�ع  الشر�ات  ف��ا  بما  املفتوحة،  واملؤسسات  لإلدارات  وا�حالت بالنسبة  الحية، 

والفضاءات التجار�ة ذات االرتباط باملعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البن�ي واملصر��، 

ا�حرة  املهن  االتصاالت،  شر�ات  و�االت  الطبية،  والعيادات  امل�حات  بالوقود،  ال��ود  محطات 

ش��يات الضرور�ة للمعيش الضرور�ة، ومحالت بيع مواد التنظيف"، وكذا "التنقل من أجل اقتناء امل

من   األدو�ة  اقتناء  أو  الضرور�ة  العالجات  تلقي  أو  باألمر،  املع�ي  سك�ى  مقر  محيط   �� اليومي 

 الصيدليات".

 
 .  2011من دستور  99ـ الفصل 50
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   بقانون يحمل رقم بحالة    2.2.292الكشف عن مشروع مرسوم  أح�ام خاصة  يتعلق �سن 

و�جراءات  الطوارئ   يخال�حية  الذي  ا�حق  ع��  استنادا  ع��ا،  الفصل  اإلعالن  لها  من   81ولها 

الدستور، الذي �عطي ل�ح�ومة اإلم�انية ألن تصدر، خالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات، و�اتفاق مع 

ال�جان ال�ي �عن��ا األمر �� كال ا�جلس�ن، مراسيم قوان�ن، وال �ش��ط �� ذلك إال وجوب عرضها بقصد 

املوالية، وأن يودع مشروع املرسوم بقانون لدى    املصادقة عل��ا من طرف ال��ملان، خالل دورتھ العادية 

أجل  داخل  التوصل  �غية  ا�جلس�ن،  كال   �� املعنية  ال�جان  بالتتا�ع  وتناقشھ  النواب،  مجلس  مكتب 

ستة أيام، إ�� قرار مش��ك بي��ما �� شأنھ، ع�� أن �عود القرار إ�� ال�جنة املعنية �� مجلس النواب ��  

اتفاق. واستن الفصل  حالة عدم حصول  أح�ام  أيضا ع��  أنھ    21ادا  الذي ينص ع��  الدستور،  من 

ممتل�اتھ. وحماية  وأقر�ائھ،  �خصھ  سالمة   �� ا�حق  فرد  سالمة   "ل�ل  العمومية  السلطات  تضمن 

ل�جميع"،   املكفولة  األساسية  وا�حقوق  ا�حر�ات  اح��ام  إطار   �� الوط�ي،  ال��اب  وسالمة  الس�ان، 

وخاصة فقرتھ الرا�عة، ال�ي تنص ع�� أن "حر�ة التنقل ع�� ال��اب  من الدستور،    24وأح�ام الفصل  

املشروع  وهو  القانون".  وفق  ل�جميع  مضمونة  إليھ،  والعودة  منھ،  وا�خروج  فيھ،  واالستقرار  الوط�ي 

) إ�� 2020مارس    23، وقدم �� اليوم التا�� (2020مارس    22الذي صادق عليھ مجلس ا�ح�ومة بتار�خ  

و�التح ال��ملان،  ال��ملان،  بمجل��ي  املدينة  وسياسة  والسك�ى  ال��ابية  وا�جماعات  الداخلية  �جنة  ديد 

بتار�خ   الرسمية  ا�جر�دة   �� ينشر  أن  قبل  لھ،  ال�جنت�ن  تأييد  ع��  اليوم  نفس   �� مارس    24وحصل 

2020  . 

غ��  ال �شك �� أهمية وجود نص قانو�ي يضبط و�حدد ويشرعن التداب�� ال�ي تتطل��ا مواجهة جائحة  

عندما  سيما  العظ�ى،  الدول  مقدم��ا  و��  العالم  دول  من  عدد  ع��  كب��ا  تحديا  وطرحت  مسبوقة، 

لسنة   قانون  بمثابة  املل�ي  املرسوم  واتخاذ   1967ي�ون  األمراض  ببعض  التصر�ح  بوجوب  املتعلق 

اعتمد ال�ي  الطر�قة  شرعية   �� �شك  ال  كما  الزمن،  تجاوزه  قد  عل��ا  للقضاء  وقائية  هذا   تداب��  ��ا 

من الدستور �عطي الصالحية   81النص، فهو ال يث�� أي إش�ال من الناحية الدستور�ة، ألن الفصل  

ل�ح�ومة لتقديم مشاريع مراسيم بقوان�ن عندما ال ي�ون ال��ملان منعقدا، وا�حاجة إ�� تحرك استبا�� 

متب �انا  أسبوع�ن  أو  أسبوع  انتظار  معھ  يكن  ولم  ضرور�ا  �ان  خطر  املوعد ملواجهة  �حلول  قي�ن 

من   التصرف  ح�ى  أو  أبر�ل)  شهر  من  الثانية  (ا�جمعة  لل��ملان  الر�يعية  الدورة  ال�عقاد  الدستوري 

إننا نثمن إحالة املشروع   66خالل آلية دورة استثنائية لل��ملان ال�ي يتيحها الفصل   من الدستور، بل 

ال  ال�حة  ملنظمة  التنظيمية  (اللوائح  الدولية  املرجعية  الدستور ع��  ديباجة  مع  يتناغم  فهو  عاملية) 

ال�ي تؤكد ع�� �عهد اململكة بال��ام ما تقتضيھ مواثيق املنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات.  
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�عض   عند  الوقوف  ومن  النص،  هذا  مضام�ن  �عض  مناقشة  من  نظرنا،   �� يمنع،  ال  ذلك  لكن 

 �:   املالحظات ال�ي يطرحها، وال�ي يمكن تحديدها فيما ي�

أوالـ إن اعتماد حالة الطوارئ ال�حية بمقت��ى مرسوم بقانون إذا �ان قد جاء لت�حيح الوضعية  

ال�ي خلفها إعالن وز�ر الداخلية عن نظام استثنائي غ�� موجود أصال �� النظام القانو�ي املغر�ي (حالة  

إش�اال   يطرح  ذلك  فإن  عل��ا،  القانونية  الشرعية  و�ضفاء  ال�حية)،  بالطبيعة  الطوارئ  يتعلق 

املرسوم    �� ليس  الرسمية.  ا�جر�دة   �� بقانون  املرسوم  صدور  قبل  اتخذت  ال�ي  لإلجراءات  القانونية 

ال   ل�ي  املشرع  جانب  من  اح��از  وهذا  رج��.  أو  فوري  بأثر  سي�ون  تطبيقھ  أن  إ��  إشارة  أية  بقانون 

دس من الدستور، ال�ي تنص ع�� أنھ  يتعارض مع املنع املطلق الوارد �� الفقرة األخ��ة من الفصل السا

ليس للقانون أثر رج��"، لكنھ �� نفس الوقت ال يجيب عن إش�ال حقيقي مطروح، واملتمثل �� وجود  

ا�حاكم   جلسات  �عليق  لقرار  بالنسبة  مثال  األمر  هو  كما  القانون،  هذا  �شر  قبل  اتخذت  إجراءات 

 .   51أيام من صدور املرسوم بقانون  ، أي قبل ثمانية2020مارس  16الذي اتخذ ونفس بتار�خ  

مرسوم   ترك  املقارنة  القانونية  األنظمة   �� املوجودة  املشا��ة  االستثنائية  األنظمة  خالف  ع��  ثانياـ 

بقانون الطوارئ ال�حية �� املغرب مدة االعالن ع��ا مفتوحة دون أن يقيدها بأجل، حيث نص ع�� 

ذ الضرورة  تقت��ي  "عندما  �علن  ا�حالة  هذه  ب�ن  أن  مش��ك  باق��اح  يتخذ  مرسوم،  بموجب  لك 

سر�ان   ومدة  لتطبيقها،  ال��ا�ي  النطاق  يحدد  وال�حة،  بالداخلية  امل�لفت�ن  ا�ح�وميت�ن  السلطت�ن 

ال�حية   الطوارئ  حالة  مفعول  سر�ان  مدة  تمديد  و�مكن  اتخاذها،  الواجب  واإلجراءات  مفعولها، 

األو�� الفقرة   �� عل��ا  املنصوص  للكيفيات  عندما   وفقا  املقارنة  فاألنظمة  بمرسوم)".  (أي  أعاله، 

سلطة  األخ��  لهذا  أعطت  ال��ملان  من  بإذن  تمديدها  بإم�انية  وسمحت  الزمنية  املدة  هذه  حددت 

تقييم وتقدير الظروف ال�ي يمر ف��ا تطبيق اإلجراءات املتخذة من طرف ا�جهاز التنفيذي، و�التا�� لم  

را مطلقا للسلطة التنفيذية. أما املرسوم بقانون �� ا�حالة املغر�ية  تجعل التحكم �� عامل الزمن اختيا

فعندما جعل هذا األمر مفتوحا، فإنھ لم يكتف بإعطاء سلطة تقدير�ة مطلقة ل�جهاز التنفيذي، أو 

املدة.  هذه  تمديد   �� رأي  لھ  ي�ون  أن   �� ال��ملان  حق  صادر  و�نما  ح�ومي�ن،  لقطاع�ن  األ�ح  ع�� 

اإلعالن أن  مرسوم  �حيح  ع��  بناء  تم  الذي  ال�حية  الطوارئ  حالة  �� 52عن  األجل  هذا  حدد  قد   ،

ب�ن   امل��اوحة  و2020مارس    24الف��ة  املرسوم،  صدور  تار�خ  معقول 2020أبر�ل    20،  أجل  وهو   ،

 
 .  2020مارس  24أحداث أنوف"، بتار�خ ـ بصدد هذه النقطة يمكن الرجوع إ�� مقال عبد الكب�� طبيح "قراءة �� مرسوم القانون املتعلق بحالة الطوارئ ال�حية"، املنشور بموقع "51
 ). 19�ورونا (�وفيد   ف��وس تف��ي الوط�ي ملواجهة ال��اب جاءر أ �سائر ةال�حي الطوارئ  حالة بإعالن 2020مارس  24�� صادر 2.20.293ـ مرسوم رقم  52
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لهذا   عادة  تحدد  ال�ي  اآلجال  إ��  أيضا  و�النظر  فرضها،  ال�ي  التحديات  وثقل  الو�اء،  �خطورة  بالنظر 

 النوع من األنظمة االستثنائية �� التجارب املقارنة. 

ملدة   تمديدها  عن  يقال  أن  يمكن  ال�حية،  الطوارئ  حالة  إلعالن  ا�حددة  املدة  عن  يقال  ما  ثالثاـ 

إضافية، فاملرسوم بقانون جعل هذا األمر اختصاصا تقدير�ا مطلقا للسلطت�ن املعنيت�ن بإعالن حالة  

ب ذلك  ير�ط  أن  دون  الدستور�ة  الطوارئ،  األنظمة  أغلب   �� قائم  هو  كما  ال��ملان،  موافقة  أو  إذن 

والقانونية املقارنة. وهذا �� تقديرنا �ش�ل أيضا مصادرة �حق املؤسسة التشريعية، ال�ي يف��ض ف��ا 

أ��ا �عكس إرادة األمة، من أن ي�ون حضورها �� تتبع ومراقبة تصر�ف حالة الطوارئ ال�حية وتقدير  

 الظروف ال�ي أملت فرض تلك ا�حالة ال تزال قائمة أم انتفت.  ما إذا �انت

را�عاـ مع التسليم بالدور الذي يجب أن تضطلع بھ السلطة التنفيذية �� تدب�� هكذا أزمات، وهذا أمر  

إ��  اإلشارة  سبقت  كما  جميعها،  ف��ا  يكن  لم  إن  والقانونية  الدستور�ة  األنظمة  أغلب   �� بھ  مسلم 

بقانون عندما ذلك، فإن هذا ال   املرسوم  مثلما فعل  املستوى،  لل��ملان ع�� هذا  أي دور  �غييب  �ع�ي 

أضعف حضوره �� مسار تدب�� هذه الوضعية.  فرأيھ ليس مطلو�ا عند اإلعالن ع��ا، كما ليس مطلو�ا  

مل  وفقا  التنفيذي  ا�جهاز  يحددها  ال�ي  األو��  املدة  ان��اء  �عد  زم��ا  تمديد  الضرورة  �ستد��  ا  عندما 

سبق وأن أشرنا إ�� ذلك. و�ذا �ان يحق لھ تتبع ومراقبة التداب�� املتخذة خالل اإلعالن ع��ا، من خالل  

حالة   عن  اإلعالن  ظل   �� منعقدا  يظل  الذي  لل��ملان،  الدستور  يتيحها  ال�ي  ا�ختلفة  الرقابة  أدوات 

ح�ى استدعاء املسؤول�ن  الطوارئ ال�حية، من قبيل جلسات األسئلة األسبوعية واألسئلة الكتابية و 

الفصل   مقتضيات  تفعيل  إطار   �� لرئيس   102والوزراء  الشهر�ة  ا�جلسات  خالل  أو  الدستور  من 

ا�ح�ومة، لكن ذلك فضال عن أنھ ال يجب أن �عوض سلطة ال��ملان �� أن ي�ون لھ رأي �� اتخاذ قرار 

أو   الواقعية صعبة  الناحية  ت�ون من  إم�انية قد  �عد  فإنھ  "ا�حجر" التمديد،  �� ظل  لنقل محدودة 

ا�جائحة، وأسقطھ  م�افحة  إجراءات  مع  التما��  أش�ال  نفسھ كش�ل من  ال��ملان عن  مارسھ  الذي 

 . 53ذلك �� ممارسات أثارت الكث�� من النقاش حول مدى شرعي��ا من الناحية الدستور�ة

�� ارتباط بال�جوء إ�� هذه خامساـ طبيعة اإلجراءات ال�ي يمكن للسلطة ا�ح�ومية املعنية أن تتخذها  

ع��  عاما"،  "تفو�ضا  أو  بياض"،  ع��  "شي�ا  �شبھ  ما  ل�ح�ومة  بقانون  مرسوم  �عطي  حيث  ا�حالة، 

نحو ما وصفھ أحد املالحظ�ن، و�التا�� فقد ترك أمر تحديد طبيعة تلك اإلجراءات ملرسوم إعالن حالة  

 
�شأن الطعن الذي تقدم بھ الفر�ق النيا�ي �حزب األصالة والعاصرة �� شأن عدم دستور�ة مسطرة التصو�ت  106/ 20ـ نطر ح هذا اإلش�ال رغم صدور قرار ا�حكمة الدستور�ة رقم 53

رقم   القانون  بامل  26.20ع��  رقم  يق��ي  بقانون  املرسوم  ع��  ��    2.20.320صادقة  ال�ي   2020أبر�ل    7الصادر  ا�حيثيات  نظرنا   �� ألنھ  ا�خارجية،  التمو�الت  سقف  بتجاوز  املتعلق 

 اعتمد��ا ا�حكمة �� اإلقرار �عدم دستور�ة الطعن تحتاج إ�� نقاش، ال �سمح املقام للتفصيل فيھ هنا. 
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ب ال�حة،  ووز�ر  الداخلية  وز�ر  طرف  من  يتخذ  الذي  األنظمة الطوارئ   �� موجود  هو  ما  خالف 

قانون    �� مثال  الفر���ي  املشرع  حرص  حيث  الظروف،  هذه  مثل   �� املقارنة  ع��    23القانونية  مارس 

الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن  عند  إل��ا  ت�جأ  أن  التنفيذية  للسلطة  يحق  ال�ي  اإلجراءات  طبيعة  تحديد 

 �ن: ي��ز �ش�ل وا�ح �� جانب. وهذا التفو�ض العام 54ال�حية

  ،عندما �ش�� إ�� أنھ "ع�� الرغم من جميع األح�ام التشريعية والتنظيمية ا�جاري ��ا العمل

هذه  تقتض��ا  ال�ي  الالزمة  التداب��  جميع  باتخاذ  الطوارئ،  حالة  إعالن  ف��ة  خالل  ا�ح�ومة،  تقوم 

و�الغات،   مناش��  بواسطة  أو  و�دار�ة،  تنظيمية  ومقررات  مراسيم  بموجب  وذلك  أجل ا�حالة،  من 

التدخل الفوري والعاجل ل�حيلولة دون تفاقم ا�حالة الو�ائية للمرض، و�عبئة جميع الوسائل املتاحة  

املذ�ورة دون ضمان استمرار�ة    .�حماية حياة األ�خاص وضمان سالم��م املتخذة  التداب��  ال تحول 

 .55"املرافق العمومية ا�حيو�ة، وتأم�ن ا�خدمات ال�ي تقدمها للمرتفق�ن

  ،تتخذ أن  ذلك،  القصوى  الضرورة  اقتضت  إذا  ل�ح�ومة،  "يجوز  أنھ  ع��  ينص  عندما 

بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طا�ع اقتصادي أو ما�� أو اجتما�� أو بيئي يكت��ي صبغة االست�جال، 

 والذي من شأنھ اإلسهام، بكيفية مباشرة، �� مواجهة اآلثار السلبية امل��تبة ع�� إعالن حالة الطوارئ 

 .56ال�حية املذ�ورة"

حول  التساؤل  تطرح  ل�ح�ومة،  بقانون  املرسوم  خولها  ال�ي  املطلقة  لنقل  أو  املفتوحة  السلطة  هذه 

من الدستور الذي    21مدى دستور���ا، من ناحيت�ن، من ناحية مدى �عارضها مع مقتضيات الفصل  

تضمن   أن  ع��  ينص  الفصل  هذا  ي�ون  عندما  بقانون،  املرسوم  عليھ  العمومية يحيل  السلطات 

وا�حقوق  ا�حر�ات  اح��ام  إطار   ��" يتم  بأن  ذلك  قيد  لكنھ  الوط�ي،  ال��اب  وسالمة  الس�ان،  سالمة 

األساسية املكفولة ل�جميع"، ألنھ ال �عقل أن ي�ون املشرع الدستوري يقيد ال�جوء إ�� حالة االستثناء،  

إل��ا،   ال�جوء  تفرض  ال�ي  الظروف  ناحية  من  أخطر  �عد  وال  ال�ي  وا�حر�ات  ا�حقوق  اح��ام  بضرورة 

ومن   العادي.  املشرع  من  بتفو�ض  تنفيذية  سلطة  عن  صادر  بقانون  مرسوم  مواجهة   �� ذلك  يفعل 

ناحية �عض اإلجراءات ال�ي اتخذت بناء ع�� تطبيقها، خاصة ملا أصبح بإم�ان دور�ة صادرة عن وز�ر  

، أن �علق تطبيق أحاكم ومقتضيات وردت �� قوان�ن تنظيمية 57الداخلية، �ستند إ�� مرسوم بقانون 

 
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  2) الفقرة L 3131-15ـ املادة (54
 ). 19بإعالن حالة الطوارئ ال�حية �سائر أ إجراء ال��اب الوط�ي ملواجهة تف��ي ف��وس �ورونا (�وفيد  2020مارس  24صادر ��  2.20.293من مرسوم رقم  3ـ املادة  55
 ). 19بإعالن حالة الطوارئ ال�حية �سائر أ إجراء ال��اب الوط�ي ملواجهة تف��ي ف��وس �ورونا (�وفيد  2020مارس  24صادر ��  2.20.293من مرسوم رقم  5ادة ـ امل 56
 ).  2020مارس  24بتار�خ مكرر  6867يتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا (ج.ر عدد  2.20.292ـ مرسوم بقانون رقم 57
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، و�فرض القضاء الدستوري ضرورة اح��امها من طرف القوان�ن األد�ى م��ا 58�عت�� مكملة للدستور 

 �� إطار تراتبية القواعد القانونية.  

دور  أك��  ي��ز  لكن  عام،  �ش�ل  التنفيذية  السلطة  دور  ي��ز  ال�حية  الطوارئ   �� اإلدارة    سادساـ 

ال�حية، بالرغم من أن هذا اإلجراء ال يخلوا من تداعيات أمنية، حيث األمن الص�� �عد من م�ونات  

النظام العام إ�� جانب األمن العام والسكينة العامة، وهذا األمر يبدو وا�حا مثال �� قانون الطوارئ  

حال عن  اإلعالن  يتم  ال�حة  وز�ر  تقر�ر  ع��  فبناء  فر�سا.   �� بمرسوم  ال�حية  ال�حية  الطوارئ  ة 

، و�� ضوء تقر�ر نفس الوز�ر يتخذ الوز�ر األول، بموجب مرسوم عددا من 59يتخذ �� ا�جلس الوزاري 

. ولنفس الوز�ر �عود أمر اتخاذ، بناء ع��  60اإلجراءات ال�ي ي�ون غرضها الوحيد ضمان ال�حة العامة

�� و�شغيلھ، باستثناء تداب�� محددة يخول قرار معلل، أي تدب�� تنظي�ي يتعلق بتنظيم ا�جهاز الص

 .61القانون أمر اتخاذها للوز�ر األول 

كما �عود إليھ أمر تحديد أي تدب�� فردي ضروري لتطبيق التداب�� ال�ي يحددها الوز�ر األول تطبيقا   

إليھ �عود  ال�ي  �عد  62للصالحيات  مباشرة  علمية  �جنة  إحداث  ضرورة  ع��  ينص  القانون  إن  بل   .

مؤهلت�ن  اإلع �خصيت�ن  وتضم  ا�جمهور�ة،  رئيس  طرف  من  رئيسها  �ع�ن  الطوارئ،  حالة  عن  الن 

أخرى   �خصيات  عن  فضال  الشيوخ،  مجلس  ورئيس  الوطنية  ا�جمعية  رئيس  طرف  من  معينت�ن 

العلمية  مؤهلة �ع�ن بمرسوم، ي�ون من مهامها تقديم آراء دور�ة حول الوضعية ال�حية، واملعارف 

تداب�� الرامية إ�� وضع حد لها، و�شأن مدة تطبيقها، ع�� أن ت�ون تلك اآلراء موضوع  املتصلة ��ا، وال

تأخ�� دون  اتجھ 63�شر  وقت   �� هذا  العلم.  سلطة  تحت  ا�ح�ومة  قرارات  وضع  قد  بالتا��  و��ون   .

ألزمة. املشرع املغر�ي نحو جعل الوزارة املعنية بالداخلية شر��ا للوزارة املعنية بال�حة �� تدب�� هذه ا

فاإلعالن عن حالة الطوارئ يتم بموجب مرسوم يتخذ باق��اح مش��ك بي��ما، وتمديد مدة سر�ان هذه 

ا�حالة يتم أيضا بنفس الكيفية، بل إن دور وزارة الداخلية يبدو أو�ح عندما ي�ون مشروع املرسوم  

 
هر ماي بالنسبة للمجالس ا�جماعية، وتدعوهم إ�� ـ يتعلق األمر بالدور�ة املوجهة إ�� �افة والة ا�جهات وعمال العماالت واألقاليم واملقاطعات تخ��هم بتعذر ا�عقاد الدورة العادية لش58

ا�جماعية علما ا�جماعية وكذا أعضاء ا�جالس  �عد   إحاطة رؤساء ا�جالس  إ�� دورات استثنائية يمكن عقدها عند االقتضاء  القضايا املست�جلة  إ�� إرجاء دراسة  بذلك، ودعو��م 

 اإلعالن عن رفع حالة الطوارئ ال�حية.  
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  1) الفقرة L 3131-13ـ املادة (59
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  1) الفقرة L 3131-15ـ املادة (60
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  1) الفقرة L 3131-16ـ املادة (61
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  2) الفقرة L 3131-16ـ املادة (62
 ).  2020مارس  24بتار�خ  0072(ج. ر عدد  2020مارس  23الصادر بتار�خ  2020.290من القانون رقم  2) الفقرة L 3131-19ـ املادة (63
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�شؤو  املعنيت�ن  ال�جنت�ن  ع��  وأحيل  ال��ملان،  إ��  طرفها  من  قدم  قد  مجل��ي بقانون   �� الداخلية  ن 

 . 65، وليس ال�جنت�ن اللت�ن يدخل قطاع ال�حة �� دائرة اختصاصهما64ال��ملان

سا�عاـ ما يث�� أك�� �� هذا املرسوم بقانون، الذي �عطي سلطات مفتوحة ل�جهاز التنفيذي، هو أنھ ال  

ال�ي يفضل البعض   يخضع ملراقبة دستور�ة القوان�ن، ألن الدستور ال يجعل هذا النوع من النصوص،

محسوما   ليس  النقاش  أن  كما  الدستور�ة،  ا�حكمة  اختصاصات  ضمن  التشريعية،  باملراسيم  �ع��ا 

فقهيا حول ما إذا �انت تخضع ملراقبة القضاء اإلداري خالل املرحلة ال�ي ال ي�ون ف��ا قد صادق عليھ  

متباين آراء  وجود  ظل   �� األر�ان،  �امل  قانون  إ��  وتحول  سوابق  ال��ملان  وغياب  ا�جال،  هذا   �� ة 

بمحكمة  اإلدار�ة  الغرفة  أو  سابقا  األع��  با�جلس  اإلدار�ة  الغرفة  ملراقبة  خضوعها  تؤكد  قضائية 

النقض حاليا، بخالف القضاء الفر���ي مثال الذي حسمت اج��اداتھ �� اعتبار هذه املراسيم بقوان�ن  

قرارا بمثابة  ال��ملان  طرف  من  عل��ا  املصادقة  املعيار  قبل  إال  استنادا  إمامها  للطعن  قابلة  إدار�ة  ت 

 .  66العضوي الذي يجعلها صادرة عن سلطة إدار�ة

  

 
 ية والسك�ى وسياسة املدينة بمجلس النواب، �جنة الداخلية وا�جماعات ال��ابية والبنيات األساسية بمجلس املستشار�ن. �جنة الداخلية وا�جماعات ال��ابـ 64
 �جنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس املستشار�ن و�جنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب.       ـ 65
 .  2020أبر�ل  27) بتار�خ Maroc DROIبقانون" يمكن العودة إ�� مقال حميد ولد البالد، الذي يحمل نفس العنوان، واملنشور بموقع (بصدد هذا النقاش "حول طبيعة للمرسوم  ـ 66
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 خاتمة

أزمة  تدب��  خضع  الذي  والقانو�ي  الدستوري  التأط��  حول  أثرناها  ال�ي  املالحظات  �عض  هذه  �عد 

�سن    19�وفيد   املتعلق  بقانون  املرسوم  خالل  من  املغر�ية،  ا�حالة   �� أو  املقارنة  التجارب   �� سواء 

هذا املرسوم    أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا، ال بد من اإلشارة إ�� أن

عرضھ من    2011من دستور    81سي�ون أمام فرصة أخرى من التداول ال��ملا�ي، حيث يفرض الفصل  

ال��ملان   ع��  �عرض  النصوص  من  النوع  هذا  مثل  �ون  لكن  املوالية.  ال��ملانية  الدورة  خالل  ا�جديد 

لت  بالنظر  س��فضها،  أنھ  نظن  وال  يفرضها،  أو  يقبلها  أن  يمكنھ  فر�دة،  مع كمادة  السابقة  جر�تھ 

 املراسيم بقوان�ن، فإن ذلك سيجعل ذلك املرسوم بقانون يصدر وهو ال يحمل �عض من بصماتھ.  

و�التا��، ستفوت ع�� ال��ملان فرصة اختبار مدى قدرتھ ع�� التقاط النقاش القانو�ي الذي أثاره هذا 

قانونيا أساسا  منھ  يجعل  الذي  االتجاه   �� تجو�ده  ع��  والعمل  واإلجراءات    النص،  للقواعد  منظما 

أو   مشا��ة  وأوضاع  ظروفا  هللا،  قدر  ال  املستقبل،   �� ف��ا  يحصل  قد  ال�ي  حالة   �� املتخذة  والتداب�� 

قرار  ف��ا  اتخذ  ال�ي  ال�حظة  عن  تفصلھ  زمنية  مسافة  أمام  ال��ملان  أصبح  وقد  سيما  منھ،  قر�بة 

اختصاصات مجال   �� �شريعيا  تتصرف  بأن  ل�ح�ومة  وهو  التفو�ض  بقانون  املرسوم  هذا  وعاين  ھ، 

"يم��ي ع�� رجليھ" �� ساحة التطبيق والتفعيل ع�� مرحلت�ن، كما عاين بال شك كيف �عاطى نظرائھ  

من ال��ملانات �� التجارب الدولية مع ظروف من هذا القبيل، واألك�� من ذلك توفرت لديھ اج��ادات  

 وآراء قانونية مهمة.  

عل ذلك �عد املصادقة ع�� املرسوم بقانون، وتحولھ إ�� قانون، فليس هناك �عم يمكن لل��ملان أن يف  

أن   و��  أيضا  هنا  تطرح  ال�ي  املش�لة  لكن  مواده،  �عض  لتعديل  مق��حات  يقدم  أن  من  يمنعھ  ما 

نصوص   مع  العالقة   �� النوع،  هذا  من  مبادرة  ع��  يقدمون  ال  غالبا  التشريعية  املؤسسة  أعضاء 

�� أصل من طرف السلطة التنفيذية �� دائرة االختصاص ا�حصري للسلطة �شريعية �انت قد سنت  

 التشريعية.  
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