
 

  

 دراسات محكمة  
    

  19 كوفيد  جائحة تداعيات

 2020  مالية قانون   ع��
 

 النو��  جواد
العام  القانون  أستاذ  

أكدال واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم �لية   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  19 كوفید جائحة  تداعیات
 2020  مالیة قانون على

 

 

 

2 

 تقديم:

  الص��  ا�حجر   إجراءات  من  واك��ا   وما   ا�جائحة  أدت  فقد   مسبوق،   غ��  تحديا  الدول   ع��   19  �وفيد   جائحة  طرحت

  بحيث   العامة،  املالية  ع��  ا�عكس  األمر  هذا  االقتصادية.  األ�شطة  من   العديد  توقف  إ��   ال�حية  الطوارئ   حالة  واتخاذ   واإلغالق،

  من  سابقة أخرى  عوامل إ��  ا�جائحة تأث��ات وانضافت  توقعھ. تم كما  2020  لسنة املالية قانون  تنفيذ دون  ا�حيلولة إ��  الواقع أدى 

 القانون.  لهذا بالنسبة ا�ح�ومة توقعتھ ما ع�� التأث�� �� العاملي، االقتصاد   ور�ود  الداخ��،  الطلب انخفاض ا�جفاف، قبيل

  متعددة،   إكراهات  يجابھ  لذلك  نتيجة   األخ��   هذا  أصبح   بحيث   متاعبھ،  من   وزادت  املذ�ور،   القانون   ع��   الوضعية  ا�عكست 

 بما  ا�حاجيات،  تزايد  مقابل  املوارد   محدودية  معضلة  اإلكراهات  تلك  من  إليھ  اإلشارة  يتع�ن  ما  وأول   ظر��.   هو  وما  بنيوي   هو  ما  م��ا

  ع��   وثقلها  ا�خارجية  املديونية  حجم  ارتفاع  ��   جا��تھ،  معضلة  ثا�ي  وتتمثل   العمومي.  اإلنفاق   من  للرفع  املتنامية  ا�حاجة   �ع�ي

 .1إعداده �� تحكمت ال�ي االجتماعية الضغوط ثقل ذلك  إ�� ينضاف  للدولة. العامة امل��انية

  العوامل  تلك  ب�ل  و�رتبط   ،2ا�جائحة  قبل  وح�ى  السنة،  هذه   خالل  الدو��  السياق  واقع  أيضا  املعضالت  من  و���ز 

  وآخر   حاليا.  الهند  مثل  الصاعدة   الدول   �عض   تحققھ   و�ما  املتوخاة  باألهداف   مقارنة  املغرب  ��  النمو  معدالت  محدودية  استمرار�ة

  معدل  أن   من   فبالرغم  اقتصادية.  السوسيو  وا�ع�اساتھ  العمومي  االستثمار   مردودية  إش�الية  طرحها  يمكن  ال�ي  املعضالت   تلك

  يناهز   تقدم   يمثل  بما  أي  ،2018  سنة  %79  يناهز   ما  إ��   2014  سنة  %70  حوا��   من  انتقل  لالستثمار  ا�خصصة  االعتمادات  تنفيذ

 �سبيا. يظل االجتما�� وقعھ فإن نقط،  9

  اإلغالق   وضعية  أثار  إش�الية  ع��  وتجيب  ،2020  مالية  قانون   ع��  ا�جائحة  تداعيات  املقالة  تناقش  األمر،  هذا  سياق  ��

 تقديمها  يمكن  ال�ي   السياسية  والقراءات  القانون،  هذا  ومقتضيات  أح�ام  ع��   العاملي  االقتصادي   والر�ود   ال�حية  الطوارئ   وحالة

 ا�حالية.  للوضعية املالية ا�خلفات ضوء ع��

  وضع   قرار  اتخاذ   ؛2020  مالية  قانون   ع��  ا�جائحة  أثر  أساسية:  نقط  أر�ع  خالل  من  املطروحة  اإلش�الية  ع��  اإلجابة  وتتوزع

  للتداعيات   تقديمها  املمكن  السياسية  القراءات  أو��  ثم   ال��ابية؛  ا�جماعات  مالية  ع��  ا�جائحة  وا�ع�اسات  �عدي��؛  ما��  قانون 

 ل�جائحة. املالية

 

 

 

 

 

 
 ، 2014  سنة  %9,9  التا��:  النحو  ع��  2018و  2014  ب�ن  تطور   الذي  البطالة  معدل  وأيضا  ،%62,9  2019  سنة  بلغ  الذي  التمدن  ارتفاع  ذلك  ع��  دالة  كمؤشرات  1

 .2018 سنة %9,5و ،2017 سنة %10,2و ،2016 سنة %9,4و ،2015 سنة %9,7و
  ب�ن   التجار�ة  التوترات  تجسده  والذي  مستقر  غ��  دو��  "سياق  بـ   تتم��  القانون   إعداد  ظرفية  أن  ع��  2020  مالية  قانون   ملشروع  التقديمية  املذكرة  ��  التأكيد  تم  2

 السلبية  ا�خاطر  تزال  ال  للمغرب،  الرئي��ي  التجاري   الشر�ك  اليورو  ملنطقة  بالنسبة  الدولية.  املالية  لألسواق  ا�حتملة  واالضطرابات  األمر�كية  املتحدة  والواليات  الص�ن

 برسم  %3,4و  2019  سنة  %  3  العاملي  النمو  يبلغ   أن  املتوقع  من  السياق،  هذا  و��  و�سبانيا.  فر�سا   ذلك   ��  بما   الك��ى،  االقتصاديات  من  العديد  ��  قائمة  النمو  ع��

 ". 2020 سنة
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 2020 مالية قانون  ع�� ا�جائحة  أثر  أوال:

  هذه   خالل   كب��ا  ر�ودا  سيعرف  العاملي   االقتصاد   نمو  أن  أظهرت   ال�ي  األرقام،  أو��  تتناسل  بدأت  ا�جائحة،  انتشار  مع

 . 2020  مالية قانون  تنفيذ وع��   املغر�ية، العامة املالية  ع�� األمر  نفس  و�نطبق  السنة،

  أك��  مرت�ن  أي  ،2020  سنة  %3  بـ  سي��اجع  العاملي  الداخ��  الناتج   أن  الدو��  النقد  صندوق   يتوقع  العاملي   املستوى   ع��   هكذا

  األور�ية  البلدان  اتخذ��ا   ال�ي   املقاوالت  مساعدة  مخططات  وأن  ، 2008  لسنة   املالية  األزمة  إبان  2009  سنة   خالل   ��جيلھ   تم  مما

  من   مليار  نصف  يقارب  ما  تد�ي  إ��   ستف��ي   ا�جائحة  وأن   الشغل،  مناصب  من   املالي�ن  فقدان   دون   تحول   لن  املثال  سبيل  ع��

 .3الفقر وضعية  إ�� دخال األقل  البلدان �� الس�ان

 ففي  ملموسا،  تراجعا  سيعرفان  والص�ن  األمر�كية  املتحدة  الواليات  من  �ل  اقتصاد   أن  التقار�ر  أظهرت  االتجاه،  نفس  و��

  وهو   ، 2019  سنة  من  الف��ة  بنفس  مقارنة  %6,8  بـ  2020  سنة  من  األول   الفصل  خالل  ا�خام  الداخ��  الناتج   رقم  سيتقهقر  الص�ن

 . 4%  5,9بـ  اقتصادها نمو ر�ود  الدو�� النقد صندوق  فتوقع األمر�كية املتحدة الواليات �� أما عقود. منذ ��جلھ تراجع أول 

  معدل   أن   الدو��  النقد  صندوق   يتوقع  األو��  للمؤشرات  فوفقا  التأث��،  هذا  عن   بمنأى  ي�ون   لن  املغرب   أن  التقار�ر  وأظهرت

  الداخ��  الناتج   وأن   ،%3,7  ناقص  ب  ا�خام  الداخ��   الناتج  نمو  تراجع  إم�انية  قدر  بحيث  سالبا،  سي�ون   2020  سنة   خالل   نمو

 الف��ة.  نفس خالل  %5  بنسبة النمو �� انخفاضا بدوره ��جل أن  يمكن الفال�� غ�� ا�خام

  تداعيات  أن  ، 2020  سنة  من  األول   الفصل  خالل  االقتصادية  الظرفية  موجز  ��  للتخطيط  السامية  املندو�ية  وذهبت

  خالل  ،%1,1  بـ  يقدر  نموا  الوط�ي  االقتصاد   يحقق  أن   وقدرت  الوط�ي،  االقتصاد   ع��  وخيمة  ست�ون   املتبعة  اإلغالق  وحالة  �ورونا

  تأث��   غياب  ��  املتوقعة  التوا��  ع��  %+2,1و   %+ 1,9  عوض  السنة،  نفس  من  الثا�ي  الفصل  ��  %1,8و  ،2020  سنة  من  األول   الفصل

 .5ال�حية األزمة

  هذا  ��   .2020  سنة  مالية  قانون   تنفيذ  عن  إيجابية  معطيات  املالية  وزارة   أرقام  قدمت   ،املتشائم  الطرح  هذا   مقابل  و��

 بـ   العادية  املوارد  ارتفاع  إ��   2020  سنة  من  مارس  ل��اية  العامة  للمالية  اإلحصائية  النشرة  ��  للمملكة  العامة  ا�خز�نة  أشارت  الصدد

 .6درهم  مليار 6,3 بـ للم��انية فائض وتحقيق  ،%12,4 بـ ال�لية النفقات وارتفاع  ،8,1%

  2020  سنة  من  أبر�ل  لشهر  العامة  للمالية  للمملكة  العامة  ل�خز�نة  اإلحصائية  النشرة  أشارت  املقدمة  لألرقام  تفصيلها  و��

  غ��   املوارد   ارتفاع   إ��   باألساس  ذلك   ويعود   ، %15,2ب  الصافية   املوارد  ارتفاع   ي��:   ما   �جل  2019  سنة  من  الشهر   بنفس  مقارنة  أنھ

 العامة،   امل��انية  إ��  ل�خز�نة  ا�خصوصية  ا�حسابات  تحو�الت  الرتفاع  أساسا  بالنظر  %339.9  بنسبة  ازدادت  وال�ي  الضر�بية،

  مع   ذلك  وترافق   درهم).   مليون   888  مقابل  درهم   مليون   934(   االحت�ارات  وموارد  درهم)  مليون   1071  مقابل   درهم  مليون   15.574(

 الضر�بية   املوارد   من  العديد  ��  ال��اجع  يخفي  ال  الواقع  هذا  لكن  درهم).  مليون   1222  مقابل  درهم  مليون   387(  الدين  نفقات  تقلص

  قدمت   وال�ي  املثال،  سبيل  ع��  أبر�ل  لشهر  اإلحصائية  النشرة  إليھ  أشارت  ما  وهذا  مستقبال،  ي�ون   أن  يمكن  ما  ع��  يؤشر   والذي

 
3Le Monde du 22 Avril 2020 . 
4Le Monde du 18 Avril 2020 . 

 www.hcp.ma االن��نيت: ع�� للتخطيط السامية املندو�ية موقع راجع،5
6TGR, Bulletin Mensuel de statistiques des Finances Publiques, Mars 2020. 
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  الشهر  نفس   خالل  �جل  بما  مقارنة  الشهر  هذا  خالل  الدخل  ع��  والضر�بة  الشر�ات  ع��  الضر�بة  من  �ل  ب��اجع  تفيد  معطيات

  .7%10,2و  % 3,5  التوا�� ع��  السابقة السنة من

 قانون   خ�خلة  إ��   امل�جلة  الوضعية  أدت  إذ  العامة،  املالية  ع��  كب��ة  تداعيات   19  �وفيد  �جائحة  أن  ظهر   ذلك  من   انطالقا

  �جلت  لذلك  نتيجة  اإلعداد.   مرحلة  خالل   توقعها  تم  كما   ومقتضياتھ  أح�امھ  تنفيذ   إم�انية  ع��   سلبا  والتأث��  السنة   مالية

 متعددة.  تداب�� اتخاذ  إ��  لذلك تبعا لت�جأ املذ�ور، القانون  تنفيذ  �� صعو�ة ا�ح�ومة

  النفقات   ترشيد  إ��  املدبر�ن  يدعو  ا�ح�ومة  لرئيس  منشور   إصدار  العمومية  السلطات  اتخذتھ  إجراء  أول   �ان  هكذا 

  واألم�ي   الص��  املستوى   ع��  با�خصوص  با�جائحة،  املرتبطة  األزمة  تداب��  تفرضها  ال�ي  األولو�ات  نحو  املتاحة  املوارد  وتوجيھ

 �عدي��.  مالية قانون  وضع  قرار اتخاذ   ع�� ذلك �عد  لتقدم .8واالقتصادي واالجتما��

  �عدي�� مالية قانون  وضع قرار  اتخاذ ثانيا:

  ففي   تحقيقھ.  الصعب  من  سي�ون   2020  لسنة  املالية  قانون   مشروع  مناقشة  عند  توقعات  من   قدم   ما   أن   برز   ا�جائحة  مع

 أنھ   برز   ،9%3,5  ��  امل��انية  �جز  وحصر  ، %3,7  حدود   ��   اقتصادي   نمو  تحقيق   املذ�ور   القانون   من  ا�ح�ومة   توخت  الذي   الوقت

 لسنوات. العمومية املالية س��هن و�جراءات خطوات التداب��  �عض  �� اتخذت وال�ي الوضعية، مجا��ة الضروري  من

  السلطات   سارعت  األزمة  بداية  فمع  اعتماده.   هامش   وتوسيع  ا�خار��،  االق��اض  إ��  ال�جوء  خالل  من  تج��  ما  وهذا

  للسداد  قابلة  دوالر،  مليارات  3  �عادل  ما��   مبلغ   �حب  ع��  والسيولة  الوقاية  خط   استخدام  أبر�إل��   شهر   من  السا�ع  ��   العمومية

   سنوات. ثالث ملدة  سماح ف��ة مع  سنوات خمس  مدى ع��

 املالية   األزمة  ملواجهة  كمدخل  11�عدي��  مالية  قانون   وضع  قرار   اتخاذ   تم  ،10املا��  ا�جال  ��  املتخذة   التداب��  �ل   مع   و�موازاة 

  إل��ا،   املشار   األخرى   العوامل  وعن   ا�جائحة  عن  الناجمة  املعضالت  �جا��ة  القانون   هذا  يوجھ  أن  و�نتظر  الوط�ي.   االقتصاد   و��عاش

 تمو�ل   وضمان  النسيج...،  التقليدية،  الصناعة  السياحة،  النقل،  قبيل  من  املتضررة  القطاعات  دعم  أولو�اتھ  سيضع  كما

 العل�ي.  البحث م��انيات تدعيم اإلدارات، رقمنة التعليم، ال�حة، قطاعات قبيل  من األساسية القطاعات

 وت��ة  استمرار�ة  ب�ن  التعدي��  املا��  القانون   خيارات  ��  املزاوجة  كيفية  هو  التعدي��  املا��  للقانون   األك��  التحدي  و�بقى

 .12الدولة موارد  ع�� حدود   وجود  وأيضا االستثمار،  لنفقات بالنسبة و�ا�خصوص سلفا ا�حددة  اإلنفاق

 ال��ابية  ا�جماعات مالية ع�� ا�جائحة ا�ع�اسات ثالثا:

 السياسات  ع��   لها  ا�ع�اس  و�روز  العامة،  املالية  ع��  أكيدة  أثار  ال�حية  الطوارئ   حالة  و�خلفات  ل�جائحة  �ان  إذا

 فمما   الثالث،  ال��ابية  ا�جماعات  مالية  ع��  لألزمة  وقو�ة  أكيدة  أثار  وجود   ي��ز  الواقع  فإن  الدولة،  أولو�ات  وع��  املتخذة  العمومية

 ا�جماعات. لهذه  وا�حولة الذاتية املوارد  �� تراجع ��جيلھ يمكن

 
7TGR, Bulletin Mensuel de statistiques des Finances Publiques, Avril 2020. 

 . 2020 أبر�ل 14 بتار�خ 5/2020 رقم ا�ح�ومة رئيس منشور 8
 . 2ص. التقديم، مذكرة ،2020 لسنة املالية قانون  مشروع اإلدارة، و�صالح واملالية االقتصاد وزارة9

  األفراد   تدعيم  همت  كما   اإلدارات  همت  وال�ي  املا��،  ا�جال  ��  ا�ختصة  العمومية  السطات  اتخذ��ا   ال�ي  واإلجراءات  التداب��  مختلف  إ��  املقالة  هذه  ��  اإلشارة   يتم  لم  10

 واملقاوالت. 
 املعدلة".  املالية بقوان�ن إال للسنة املالية قانون   أح�ام السنة خالل �غ�� أن يمكن ال " :130.13 رقم للمالية التنظي�ي القانون  من 4 املادة إ�� استنادا 11
 وحاجيات   درهم،  446734175000  ��  للموارد  اإلجما��  واملبلغ  درهم،  488587446000  ��  2020  سنة  برسم  للتحمالت  اإلجما��  املبلغ  2020  مالية  قانون   حدد12

 درهم. 41853271000 �� املتبقية التمو�ل
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  بوضعي��ا   مرتبطة  تظل  فإ��ا  العامة،  امل��انية  تحو�الت  ع��  باألساس  م��انيا��ا  ��  �عتمد   ال��ابية  ا�جماعات  أن  فمادام

  ومن   الدخل  ع��  الضر�بة  ومن  الشر�ات  ع��  الضر�بة  من  �ل  من  %5  حصيلة  ا�جهات  موارد   ب�ن  من   أنھ  ذلك  مواردها.  و�حصيلة

  الضر�بة   من  %20  تحو�الت  ع��  كب��  �ش�ل  ل�جماعات  األسا��ي  املورد   و�توقف  التأم�ن،  عقود   ع��  الرسم  مبلغ  من  %20  حصيلة

 املضافة. القيمة ع��

 بواقع   الثا�ي  التحدي  و�رتبط  ال��ابية،  ا�جماعات  استقاللية  سؤال  األول   ��م  التحديات:  من  جوانب  ثالث   يطرح  الواقع  هذا 

  ال  ال��ابية   ل�جماعات  ا�حالية  املالية  املوارد  حجم  أن  ع��  الثالث   و�قوم  العامة،  املالية  عن   االنفصال   ع��   ال��ابية   ا�جماعات  قدرات 

 ال��ابية. ل�جماعات الثالث التنظيمية القوان�ن �� ��ا املنوطة بالوظائف القيام من تمك��ا

  ظهرت   التنفيذ،  ح��  ال��ابية  ل�جماعات  التنظيمية  القوان�ن  دخول   من  سنوات  أر�ع  عن   يز�د  ما  �عد  أن   يظهر  الصدد   هذا  ��

  حجم  عليھ   يؤشر  ما  وهذا   ال��ابية.  التنمية   ��   الرئي��ي  الفاعل   إ��   �عد   تتحول   لم  وأ��ا  التنمية،   ��  األخ��ة  هذه   تأث��  محدودية

  السنة   هذه  خالل  العمومي  االستثمار  حجم  يصل  أن  توقع  تم  2020  مالية  قانون   ملعطيات  فوفقا   االستثماري.  ا�جهود   ��   مساهم��ا

 درهم،   مليار  101.2  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  درهم،  مليار  77.3  العامة  امل��انية  التا��:   النحو  ع��  تتوزع  درهم،  مليار  198  إ��

 .13درهم  مليار 19.5 ال��ابية ا�جماعات

 ل�جائحة املالية للتداعيات تقديمها املمكن السياسية  القراءات أو��  را�عا:

  وا�ع�اسات  تمظهرات  2020  لسنة   واملالية  االقتصادية  األزمة  لتداعيات  سي�ون   أنھ  يظهر  وقراءات  تحليالت   من   قدم   ما   مع

  تطور   �سياق  بل  فحسب،   2020  سنة  مالية   قانون   بوضعية  ترتبط   ال  وال�ي   السياسية،  اال�ع�اسات  طبيعة   أبرزها   ب�ن  من   متعددة،

 مجملهما.  ��  العمومية  والسياسات العامة املالية تدب��

  بحيث  التحليل،  ��  مفيدا  نظر�ا  إطارا  العمومية  السياسات  من�ج  يقدم  النتائج   من  النوع  هذا  قراءة  قياس  سياق  ��  وعليھ

  تحصل   موارد   وجود   بدون   حديثة  دولة  هناك  ليس  أنھ  ذلك  ل�جائحة.  السياسية  اآلثار  فهم  ��  ا�حقل  هذا  مق��بات  استثمار  يتع�ن

 تلك  متعددة  مجموعات  ع��  وتوزع  تخصص  عمومية  سياسات  بدون   خادمة  دولة  أو  متدخلة  دولة  هناك   ت�ون   لن  وأنھ  عل��ا،

 .14املوارد 

  هذه  من  جوانب  أر�عة  املقالة  تقدم  ا�حالية.  للظرفية   املالية  للتداعيات   السياسية  للنتائج   متعددة  جوانب  هناك   أن  األكيد

 م��انية   لتمو�ل   تصورات  ب��وز   أيضا  وترتبط  املتبع.   االقتصادي   االختيار  وحول   الدولة  أدوار   حول   النقاش  من   أث��  ما  ��م   النتائج،

 مصاف   إ��   واالنتقال   التنمية   �سؤال  تتعلق   األ�عاد،   ومتعددة   كب��ة   إش�الية  بمعا�جة  كذلك   وترتبط   الظرفية،  هذه   ظل   ��   الدولة

 الصاعدة. الدول 

  إ��   الدا��  ا�خطاب  تقوى   الظرفية  هذه  ��  إذ   املؤسسة،  هذه  إ��   امل��ايدة  ا�حاجة  ا�جائحة  أبرزت  الدولة،  أدوار   بخصوص

  املباشرة  املواجهة  ��  الوحيدة  املؤسسة  �انت  الدولة  أن  ودوليا  وطنيا  الطرح  لهذا  القوة  �عطي  فمما  العمومي.  للقطاع  االعتبار  إعادة

  املغرب   ��  برز   بالو�اء،  املع�ي  ا�جال  ال�حة  مجال  ففي  الوضعية.  مع  التعامل  ��  محدودا  ظهر  ا�خاص  القطاع  وأن  ا�جائحة،  مع

 املقابل   و��  للمواجهة،  األمامي  ا�خط  ��  �ان  والذي  والعسكري   املد�ي  �شقيھ  العام  الص��  القطاع  طرف  من  املبذول   ا�جهود   حجم

 ا�خاص. للقطاع م�حوظ غياب �جل

 
 . 3ص.  لالستثمار، ا�جهوي  التوزيع مذكرو  ،220 لسنة املالية قانون  مشروع اإلدارة، و�صالح واملالية االقتصاد وزارة 13

14Philippe Bezes, Alexandre Sine, Introduction : in Philippe Bezes et all, Gouverner (par) les Finances Publiques perspectives de recherche, Presses 

de sciences po, 2011, p.19. 
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  املنتقدة   األصوات  تقو�ة  إ��  ل�جائحة  املالية  التداعيات  أدت  املتبع،  االقتصادي   االختيار  حول   النقاش  إعادة  ��م  ما  أما

 واملتوسط   القر�ب   املستقبل  ��   ا�حل  ي�ون   لن  األسواق  ع��   االعتماد  أن  ترى   ال�ي  األعمال  ��  الكتابات  وجدت   إذ  وللعوملة،  للي��الية

 املالية  باألزمة  األمر  و�تعلق  ،21  القرن   خالل  حدث�ن  من  وقع  ما  أن  ترى   ال�ي  األصوات  �عالت  فلقد  .15لطروحا��ا  سندا  األقل  ع��

  إ��   الداعية  ا�جدد  اللي��الي�ن  أطروحة  يدحض   الواقع  وأن   الدولة،  إ��   االعتبار  ترد   "،19  "�وفيد  جائحة  وا�ع�اسات  2008  لسنة

  وأن   �انت  كما  ت�ون   لن  ا�جائحة  �عد  ما  الدولة  وأن  ،16تتآ�ل  بدأت  قد   واشنطن   توافقات  أن  أيضا  و���زون   الدولة،  عن  التخ��

 تتغ��.  أن يتع�ن  أولو�ا��ا

 للدولة   العامة  امل��انية  تمو�ل  كيفية  حول   نقاش  برز   ا�جائحة،  �عد  ملا  ا�جديد  االقتصادي  االختيار  حول   بالنقاش  وارتباطا

 املالية  ا�خيارات   اتباع  ��   االستمرار  ��   الدولة  إم�انية  مدى  طرحت  األف�ار  من   العديد   إن   حيث   التفاعلية،  الندوات  من   العديد   ��

 الصرامة  ع��   املالية  قوان�ن  إعداد  ��  االعتماد  ع��  تقوم  �انت   وال�ي  الهيك��،   التقو�م  برنامج  من   املغرب  خروج  منذ   ن�جها  تم  ال�ي

 متد�ي   مستوى   ع��  ا�حفاظ   ومن   العامة،   امل��انية  �جز  معدل   من  ا�حد   خالل   من  اقتصادية  املاكرو   التوازنات  ضبط  وع��  امل��انية

  الت�خم.  ملعدل

  وعدم   امل��انية،  �جز  من  الرفع  ا�حالية  الوضعية  مخلفات  لتجاوز   الضروري   من  يرون  االقتصادي�ن  من  العديد   أن  ذلك

 اآلنية  ال�جز   طر�ق  عن   التمو�ل  مزايا  عن  يدافعون   مواقفهم  و��  امل��انية،  ��  التقشف  عن  يدافع  الذي  ا�خطاب  وراء  االنجرار

  أنصار   �ستمر   الطرح  هذا  مقابل   و��  .17استثماره  حسن  شر�طة  اإلجراء  لهذا  السلبية   اآلثار   محدودية  إ��   ويش��ون   واملستقبلية،

 العامة. املالية  خيارات �� �أولو�ة اقتصادية املاكرو  التوازنات ع��  ا�حفاظ عن ال��اجع  مخاطر إثارة �� املالية  التوازنات

  غ��   األمر   فإن  املغر�ي،  االقتصاد  تمو�ل  ��   ال�جز  مع   التساهل  إجراءات  فعالية  مدى   عن   النظر  �غض   أنھ  إ��   اإلشارة  تجب

  ينص   2011  دستور   أن  ذلك  السار�ة.  والقانونية  الدستور�ة  باملقتضيات   العامة  املالية  تدب��  ��  ا�ح�ومة  تؤطر  بحيث  قانونا،  ممكن

 املالية   قانون   أح�ام  ��   القاعدة  هذه   تجاوز   أن  �ع�ي  بما  الدولة"،   مالية  توازن   ع��  وا�ح�ومة  ال��ملان  �سهر   أنھ:"   ع��  األو��   فقرتھ  ��

  الدستور�ة. ا�حكمة أمام الدستور�ة �عدم الطعن إلم�انية �عرضها

  التنمية،  تحقيق  كيفية  حول   النقاش  إعادة  السياسة،  ميدان   ��م  وال�ي  ا�جائحة،  مع  تولدت  ال�ي  الفكر�ة  اال�ع�اسات  ومن

 التنمية؟ بلوغ ��  أخرى  دون  دول   نجاح ��جل ملاذا رئي��ي سؤال  إثارة ا�جدي من برز  األزمة فمع

  تحقيق   أن  ذلك  الديمقراطية.  تطبيق   أثار  و��  املؤسسات  أدوار  من  �ل  ��  نظرنا،  وجهة  من  اإلجابة،  عناصر  �عض  تتحدد

 الفعالية  تحقيق  ��  يتأكد  املؤسسات  جودة  دور   أن  علما  الدمقرطة.  مسار  ��  الدولة  وانخراط  املؤسسات  جودة  يتطلب  التنمية

 والنتائج   املؤسسات  جودة  ب�ن  ترابط  وجود   إ��  أشاروا  الذين  املرموق�ن  املنظر�ن  من  العديد  إليھ   ذهب  ما  مع   االقتصادية

 النظر�ة   ��ذه  قال  من   أشهر  ومن  األمد.  طو�ل  نمو  لتحقيق  ا�حرك  �عد  املؤسسات  جودة  أن  إ��  وخلصوا  اإليجابية،  االقتصادية

   .Alemoglu , ،Johnson et Robinsonورو�ينسن جو�سن  أملوك��، ثم ،Hall et Jones وجو�س وهال ،knack et keeferوكيفر ناك

 
15Voir, Joseph E. Stiglitz, La Grande Désillusion, Fayard, 2002. 

 راجع: واشنطن، توافق حول 16

John Williamson, Consensus de Washington : un bref historique et quelques suggestion, FMI, Revue Finances et développement, septembre. 

2003, p.10. 
 ب�لية   واملؤسسا�ي  السيا��ي  األداء  ماس��  نظمها   ال�ي  �عد  عن  الندوة  ��  املثال  سبيل  ع��  أقص�ي  ونجيب  السعدي  سعيد  من  �ل  قالھ  ما   راجع  املوقف  هذا  حول 17

 التا��:  الرابط ��  يوتيوب �� موجود للندوة ال�امل الت�جيل واملا��". االقتصادي األداء وأسئلة 19 "�وفيد موضوع: �� 2020 ماي 28 بتار�خ السوي��ي ا�حقوق 

2020. juin 6 le Consulté .https://m.youtube.com/watch?v=jp2KQWMea@feature=share 

 

https://m.youtube.com/watch?v=jp2KQWMea@feature=share
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  املؤسسات  "جودة   بـ  املعنونة  Edison Hali18ايدسون   لها��  الثالثة  األلفية  بداية  ��  دراسة  أكدت  النظر�ة،  لهذه  تفصيل  و��

  النمو   ع��   أيضا  لكن  املداخيل،  ع��  فقط  ليس  دالة  بطر�قة  تؤثر  املؤسسات  جودة  أن    فع��؟"  محوري  رابط  االقتصادية:  والنتائج 

  وتوصلت  املؤسسات.  تقو�ة  ع��  ملموس  �ش�ل  االقتصادية  النتائج   تحس�ن   النامية  الدول   بإم�ان  أنھ  ايدسون   وأظهر  واستقراره،

 استقرارا.  أك�� النمو  أصبح  املؤسسات جودة  ارتفعت ف�لما عدمھ،  من  النمو استقرار  ع�� تأث�� لها املؤسسات أن إ��  دراستھ

  األطروحات  من   العديد  أن  من   فبالرغم  التنمية،  ع��  اإليجا�ي  التأث��  للديمقراطية  يظهر  املؤسسات   عامل  إ��  إضافة

  لدول   االقتصادي  بالنجاح  بالقول   و�ستدل   19صن  أمارتيا  ع��ا  تحدث  ال�ي  الديمقراطية  التنمية  مالزمة  غياب  عن  تتحدث   النظر�ة

 الديمقراطية   أن  ت��ز  قرون   عدة   امتداد  ع��  املمارسة  فإن  التنمية،  ��  الديمقراطية   لدور   الداعمة  األطروحات  لدحض  الص�ن   مثل 

  ثقافة  تنتشر  وحيث  املستقرة،  الديمقراطية  البلدان  خانة  ��  تدخل  املتقدمة  البلدان   ومعظم  ال  وكيف  للتنمية،  دافعا  تبقى

 فعال،  تناف��ي إنتا�� نظام ضمان يمكن  الديمقراطية األنظمة ظل  ��  أنھ إ�� اإلشارة يتع�ن الفكرة  هذه  ع�� وللتدليل   الديمقراطية.

 إيجاد   خالل  ومن  االقتصادية،  السياسات  من  املتضرر�ن  لتعو�ض  مي�ان��مات  وضع  خالل  من  ذلك  و�تحقق  متوازن.  طلب  و�شباع

 اإلصالحات. أر�اح توزيع إلعادة آليات

  السلطات  اتخذ��ا  ال�ي  ال�حية  الطوارئ   حالة  ظل  ��  النقاش  قلب  ��  العامة  املالية  أن  يظهر  استعراضھ  تم  ما  سياق  ��

  ��   وأيضا  لألزمة،  املا��  التدب��  ��  التفك��  برز   املواطن�ن،  وسالمة  �حة  ع��  ا�حفاظ  الدولة  هاجس  �ان  ما  بقدر   وأنھ  العمومية،

  سيبقى   الذي  السؤال  لكن  الهاجس.  هذا   أولو�ة  املتخذة  والتداب��  القرارات  سلسلة  وأظهرت  تداعيا��ا،  �جا��ة  املالية  املوارد   وضع

  حجم   تزايد  مع   وأيضا   متضررة،  عدة   قطاعات  وجود  ظل  ��  املتبقية  األشهر  ��   العامة  املالية  تدب��   ل�ح�ومة  يمكن   كيف  هو  مركز�ا،

   واملقاوالت. األفراد  من  املتضرر�ن 

 

 
18Hali Edison : Qualité des institutions et résultats économiques : un lien vraiment étroit ? FMI, Finances et développement, juin 2003, p.35-37. 
19Voir, Amartya Sen, Development as Freedom. Media Type, 1999. 


