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 : مقدمة
 ع��   الثالثة،  األلفية  تار�خ  املعاصر،  التار�خ  ��   مسبوقة  غ��  عاملية  أزمة  19-�وفيد  �ورونا   أزمة  �عت��                   

بقة،  العاملية  األزمة  هذه  أن  اعتبار
ْ
 �ش�ل   العاملية  الزعامة  ع��   مر�ر  صراع  سياق  ��   جاءت  ب�و��ا  تم��ت  املط

  روسيا  تر�صات  نن�ىى  أن  دون   والص�ن.  األمر�كية  املتحدة  الواليات  والعسكر�ت�ن  التجار�ت�ن  القوت�ن  ب�ن  مباشر،

 القوت�ن   من   االستفادة  ومحاولة  �لفة،  بأقل  مصا�حها  يخدم  الذي  االتجاه  ��   وجذ��ا  األوراق  خلط  ��   ومحاوال��ا

 سابقا. السوفيا�ي االتحاد مجال امتداد ع��  خاصة االس��اتيجية مصا�حها ��  لها املنافست�ن

 التعاون   تحقيق  مستوى   ع��   خاصة  قدر��ا،  وأضعف  الدول،  �ل  الف��وس  ضرب  بأن  األزمة،  هذه  أيضا  واستمت

 محاوالت   رغم   خارجيا،  ��ا  االهتمام  دون   داخليا  األزمة  �جا��ة  األولو�ة  �عطي  ا�جميع  جعل  مما  بي��ا،  والتضامن

 مؤثرات   من   بدورها �سلم  لم  وال�ي  وحاجة،  فقرا  األك��  الدول   تجاه  خصوصا ذلك،  لتحقيق  العاملية  ال�حة  منظمة

 وعسكر�ا. وصناعيا تجار�ا  العاملية الر�ادة ع��  املتصارعة الدول  ب�ن املصا�ح تنازع

ل
ّ
  الف��وس،   عالج  ��   وا�حة   طر�ق  خر�طة  وضع  عن   األسطر،  هذه  كتابة  حدود  إ��   العلمية،  األبحاث  �جز  وش�

 وتتحقق  �ستلهم  ال�ي  والوقائية،  االح��از�ة  باإلجراءات  التشبت  إ��   دفع  مما  ا�حالية،  الو�ائية  األزمة  خصائص  أبرز 

 واملواطنات.  للمواطن�ن منضبط  سلوك خالل  من  فعاليا��ا

فت  فإ��ا وغ��ها، واإلجتماعية االقتصادية املستو�ات ع��  عادية غ�� ظروفا األزمة خلقت ول�ن
ّ
 حول  كب��ا تفاوتا  خل

 طرح  أمام  ا�جال   فتح   مما  واستثنائيا.  فر�دا  أصبح  ظرف  و��ن   العادية،  ظرف  ب�ن   الناس  أحوال  تدب��   كيفية

 هذه   تداعيات  تدب��  ��  هيئا��ا،  ومختلف  الدولة  ومسؤولية  األفراد،  بمسؤولية  تتعلق  ال�ي  التساؤالت  من   مجموعة

  اتخذت   قد  العليا،  الدستور�ة  سلطا��ا  خالل  من   املغر�ية  الدولة  �انت  و�ذا  األصعدة.  مختلف  ع��   الظروف

  ومحاولة   الساكنة،  أوضاع  ع��  للتخفيف  إجراء  200  حوا��   إ��  وصلت   وال�ي  اإلستباقية،  اإلجراءات  من   مجموعة

 هذه  فإنھ  وغ��ها.  واإلقتصادية  والثقافية  االجتماعية  األ��جة  مستوى   ع��  للف��وس  املدمرة  ا�خاطر  ��   التحكم

  ال�ي   والواقعية،  القانونية  اإلش�اليات  من   مجموعة  عن   ا�جواب  أجل  من   محاولة  تقديم  حول   ستتمحور   الورقة

 وقانونية  واقعية  مدى  حيث  ومن   وأفقيا،  عموديا  السلطات  محتلف  ب�ن  العالقة  حيث  من   األزمة  تدب��  طرحها

 املتخذة.  ا�حلول  من  مجموعة

 املغر�ية  الدستورانية  �� العادية  غ��  ا�حاالت عن الطوارئ  حالة  تمي��   األول: ا�حور 

 ا�حصار  وحالة  االستثناء حالة  عن الطوارئ  حالة  تمي��  األو��:  الفقرة

 الوساطة  مؤسسات دور  و�رهاصات األزمة  تدب��  إش�االت الثانية: الفقرة

 العادية بالوضعيات ارتباط �� املؤسسات ع��  األزمة  تدب��  تداعيات  الثا�ي: ا�حور 

 ا�حضري  األمن وتحقيق ال��ابية  ا�جماعات بتدخل عالق��ا  �� األزمة  األو��:  الفقرة

 الطوارئ  حالة  خالل ا�جماعات دور  ع�� الرقابة  سلطة  قرارات تأث��  الثانية: الفقرة
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 املغر�ي  الدستور  ��  العادية الغ��  ا�حاالت عن الطوارئ  حالة تمي��  األول: ا�حور 
 ا�حصار  وحالة  االستثناء حالة  عن الطوارئ  حالة  تمي��  األو��:  الفقرة

  حالة  ��   ا�ح�ومة  ِقبل  من   املتخذة  اإلجراءات   مختلف  والقانونية،  الدستور�ة  النظر  وجهة  من   الطوارئ   حالة  �ع�ي

 ع��   مدّمرة  تداعيات  ذات  متوقعة،  وغ��   جانبية  استثنائية،  ظروفا  أملتھ  مست�جال،   تدخال  �ستد��   أمر  حدوث

 با�حقوق   املتخذة  اإلجراءات  تمس  وقد  واقتصاديا،  اجتماعيا  �حيا،  بيئيا،   واألمالك  األ�خاص  وسالمة  أمن 

 .ال�حافة..)  حر�ة التجول، حر�ة (مثل بقانون  إال م��ا ا�حد يمكن  ال وال�ي دستور�ا، عل��ا املتعارف وا�حر�ات

  الفصل�ن   ��   وضم��ا  ا�حصار  حالة  ع��   نص  املغر�ي  فالدستور   ا�حصار؛  حالة   ��   ليست  ال�حية  الطوارئ   وحالة

 نقطة   �انت  و�ن  ال�حية.  الطوارئ   حالة  ع��   دستوري  مقت�ىى  أي  ينض  لم  بينما  .12011  دستور   من   74و  49

  (مثل   النظام   حماية  إ��  ��دف  ال�ي  وا�حقوق   ا�حر�ات  من  ا�حد  شأ��ا  من   إجراءات  اتخاذ  ��   تتمثل   بي��ما،  االلتقاء

 عدم   ارتدادات  من   تحصينھ  ع��   والعمل  االعالم..)  وسائل  مراقبة  الساملة،  الوطنية  التعبئة  التجول،  حظر  إعالن

  يكمن  بينما  با�حصار.  مح�وما  الوضع  �ان  إذا  املتخذة  اإلجراءات  ��   حدة  ��جيل  مع  الدوام،  وعدم  االستمرار�ة

  ا�جيش   �عوض   حيث  ا�حصار،  حالة   ت�ون   عندما  األمور   مقاليد  تو��   ��   ا�جيش  حضور   ��   بي��ما،  األسا�ىي  الفرق 

عّوض العام، األمن  رجال
ُ
 ..عسكر�ة بمحاكٍم  املدنية ا�حاكم  و�

 ضمان   العمومية  السلطات  عاتق  ع��   ألقى  املقابل،  ��   فإنھ  الطوارئ،  حالة  ع��   ينص  لم   املغر�ي  الدستور   �ان  و�ذا

 دور   ع��   3الدستور   من   31الفصل  وأكد  ،2الدستور)  من   21  (الفصل  الوط�ي  ال��اب  وسالمة  الس�ان  سالمة

 االجتماعية  ا�حماية  تحقيق  وكذا  ال�حية،   والعناية   العالج  تحقيق  ��   والالمركز�ة  املركز�ة   الدولة  مؤسسات

 ..عادية  غ�� أو عادية بحالة تتعلق األدوار ممارسة �انت إذا ما تفصل وال عامة  تبقى اإلشارات  هذه  لكن  ل�جميع.

  فيما   املباشر،  التفاعل  ع��   والقادرة  القر�بة  السلطة  اختصاص  من   يبقى  الطوارئ،  حالة  عن   اإلعالن  فإن  وعليھ،

 التيس��  ��   لدوره  ال��ملان  أداء  ضرورة  مع  ا�ح�ومة  و��  وتداعيا��ا،  السلبية  الوضعية  مخاطر  ع��   التغلب  يز�ي

  ذريعة   وا�حر�ات  ا�حقوق   ع��   قيود  فرض  من   يجعل  ال  الذي  ا�حسوب،  والتسديد  الضرورة،  متطلبات  بحسب

 ممكن. وقت  أقرب ��  العادي الوضع  إ�� واالنتقال الواجب  ممارسة من  لل��رب

 املستوى،   هذا  ��   فراغا  هناك   �ان  ال�حية،   الطوارئ   �حالة  املنظم  42.20.292  رقم  القانون   مرسوم  صدور   وقبل

  أو  الفالحة  أو  ال�حة  وزارة  ت�ون   (قد  املعنية  ا�ح�ومية  للسلطة  أصبح  بأن  األمور   ات�حت  صدوره  مع  لكن 

 طارئة،  الظروف  تقتض��ا  است�جالية،  تداب��  اتخاذ  يخولها  ما  الساكنة)  لسالمة  املهدد  ا�خطر  بحسب  الداخلية،

 
 . 3600، ص 201يوليوز  30، بتار�خ ، 5964، جر�دة الرسمية، عدد 2011يوليوز  29بتار�خ  1.11.91الصادر بمقت�ىى ظه�� رقم  2011 دستور -1
�� سالمة �خصھ  21الفصل    2 ا�حق  ل�ل فرد  وا�حقوق  :  ا�حر�ات  اح��ام  إطار   �� الوط�ي،  ال��اب  الس�ان، وسالمة  العمومية سالمة  السلطات  وأقر�ائھ، وحماية ممتل�اتھ؛ تضمن 

 األساسية املكفولة ل�جميع. 
لتيس�  31الفصل  نص     3 املتاحة،  الوسائل  �ل  �عبئة  ع��  ال��ابية،  وا�جماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة  "�عمل  ي��:  ما  ع�� قدم  ع��  واملواطن�ن،  املواطنات  استفادة  أسباب   �

 املساواة، من ا�حق ��: العالج والعناية ال�حية؛..  
  24مكرر    6867ج.ر عدد    .) املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا2020مارس    23(  1441رجب    28الصادر ��    2.20.292املرسوم بقانون رقم    4

 . 2020مارس 
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 الواجب  واإلجراءات  الطوارئ   حالة  مفعول   سر�ان  ومدة  للتطبيق،  ال��ا�ي  النطاق  يحدد  مرسوما  تصدر  أن  ولها

 املوضوع.  ��  و�دار�ة تنظيمية مقررات إصدار  إم�انية ثم اتخاذها،

  مما   غ��ها   أو  جفاف  أو  حروب  أو  أو�ئة  انتشار  نتيجة  التار�خ،  ع��   ا�خاطر  من   مجموعة  عرف   قد  املغرب  �ان  و�ن

 بحسب  و�نما  ا�حا��،  املؤسسا�ي  البناء  بنفس  تكن   لم  التعبئة  هذه  فإن  ملواجه��ا،  العامة  التعبئة  إعالن  إ��   دعا

 آنذاك.  متوفرة �انت  ال�ي املؤسساتية اإلم�انات

  فإننا   ا�حصار،  وحالة  ال�حية  الطوارئ   ب�ن  التمم��   املقام،  بھ  �سمح  بما  السابقة،  الفقرات   ��  حاولنا  كنا  و�ن 

  فبالعودة   االستثناء؛  حالة  و��ن  ال�حية،  الطوارئ   ب�ن  سريع  بتمي��  نقوم  أن  البحث،  من   املستوى   هذا  ��   سنعمد

 حوزة  ب��ديد  :   بـ  املرتبط  إعال��ا  سياق  وأوردَ   االستثناء  حالة  ع��   نص   قد   59  الفصل  أ  نجد  الدستور�ة،  الوثيقة   إ�� 

 امل�لفة  الوحيدة  السلطة   امللك  ي�ون   أن  ع��   الدستور�ة.  املؤسسات  س��  ��دد  أحداث  وقوع  أو  الوط�ي  ال��اب

 .5لذلك  املطلو�ة اإلجراءات اعمال �عد باعال��ا دستور�ا

  إ��   السلطات  جل  وتؤول  العام،  ا�حياة  ع��   كب��   �ش�ل  تؤثر  شاملة،  ت�ون   بأن  االستثناء،   حالة  تتم��  هنا  ومن 

 يتم   أن  ع��   االسثناء،  حالة  خالل  حلھ  اليتم  ال��ملان  أن  ع��   نص  قد  ،2011  دستور   �ان  و�ن  امللكية،  املؤسسة

  حالة   عن  لإلعالن   دعت   ال�ي  الظروف  انتفاء   عند  السياسية،  للمؤسسات  العادي  الس��  إ��  فرصة  أقرب  ��   الرجوع

 شأ��ا   من   قالقل  وقوع  أو  الوط�ي،  ال��اب  حوزة  ب��ديد  مرتبط  ليست  ف�ي  ال�حية،  الطوارئ   حالة  أما   االستنثاء،

 تتعرض   أال  وتضمن   �حيا،  ا�جتمع  حماية  إ��   ��دف  أو��،  بدرجة  ص��   موضوعها  و�نما  العام،  األمن   ع��   التأث��

 مستوى   إ��  سياسيا  يصل   لم  ا�حالية،  األزمة  تدب��   فإن  وهكذا   كب��ة.  ألضرار  واالقتصادية  االجتماعية  حياتھ

  والتضامن،   التعاون   ا�جميع  ع��ها  حاول   �حية،  طوارئ   حالة  فقط  بل  االستثناء،   أو  ا�حصار   حالة  إعالن  يفرض

 ال�ورونية   ا�جائحة  دامت  ما  املواطن�ن،  ع��   االجتماعية  التأث��ات  من   وا�حد  األوراح،  ��   ا�خسائر  تقليل  أجل  من 

 .م�وناتھ وسالمة  أمن  حيث من  ا�جميع مركز هّددت قد

  

 
تثناء بظه��، �عد استشارة �ل : إذا �انت حوزة ال��اب الوط�ي مهددة، أو وقع من األحداث ما �عرقل الس��العادي للمؤسسات الدستور�ة، أمكن للملك أن ُ�علن حالة االس59الفصل    5

رئيس ا�حكمة الدستور�ة، وتوجيھ خطاب إ�� األمة. وُ�خول امللك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات ال�ي يفرضها من رئيس ا�ح�ومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشار�ن، و 

�ات وا�حقوق  السلطات االستثنائية؛ تبقى ا�حر   الدفاع عن الوحدة ال��ابية، و�قتض��ا الرجوع، �� أقرب اآلجال، إ�� الس�� العادي للمؤسسات الدستور�ة؛ ال يحل ال��ملان أثناء ممارسة

 �لية املقررة إلعال��ا. األساسية املنصوص عل��ا �� هذا الدستور مضمونة؛ ُترفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب ال�ي دعت إل��ا، و�اتخاذ اإلجراءات الش
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 الوساطة  مؤسسات دور  و�رهاصات األزمة  تدب��  إش�االت الثانية: الفقرة

 الدول   تجارب  من   اإلستفادة  ع��   �ورونا،  أزمة  بإدارة  مباشرة  املعنية  السلطات  خالل  من  املغر�ية،  الدولة  عملت

 هذه  مقاومة  ��   الص�ن   تجر�ة  حصيلة  خاصة  ،19-�وفيد  �ورونا  القاتل  الف��وس  تداعيات  من   عانت  ال�ي  األو�� 

  خالل   من   الشاملة   الوطنية  التعبئة  تحقيق  هو  ا�جائحة  األزمة  هذه  لتدب��  وسيلة  أسلم  أن  بدا  حيث  ا�جائحة،

 األحياء   ع��   ا�حجر  وتطبيق  الف��وس،  النتشار  بؤرة  �ش�ل  ال�ي   ا�جاالت  وعزل   البيوت،  ��   الص��   ا�حجر  أسلوب

 السعاف   الطبية  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  ثم  كذلك.  عل��ا  با�حجر  ا�جاورة  األحياء  وحماية  كب��   �ش�ل   املهددة

  بخصوص   الفردية،  السلوكيات  طرف  من   التعقيم  أسلوب  ن�ج   مع  م��م،  الف��وس  تمكن   درجة  بحسب  املصاب�ن

 املرافق   مختلف  إدارة   ع��   الساهرة  العمومية  السلطات  تحمل  وكذلك  الف��وس،  نقل  ��   الفعالة  املواد  �ل

 ..مستمر �ش�ل �عقيمها بتأم�ن العمومية

 املواطن�ن   �عض  وأن   خاصة  مخاطره،  مواجهة  ��   لوحدها  تكفي  ال  السلطات  جهود  بأن  الف��وس  مقاومة  أثبت  لكن 

  عند   تتولد  ثّم   ومن   عل��م،  مسلط  عنف  أ��ا  ع��   التدخل،  إل��ا  يو�ل  ال�ي  السلطات،   أوامر  يتلقون   أو  دائما   ينظرون

 �ع�ن   إليھ  ينظر  ال  ما  وهو  بالعنف  أحيانا  تنت�ي أفعال  ردود  عنھ  ي��تب  مما  انفعالية  سلوكيات  واملواطن�ن  املواطنات

  ��   االجتماعية  خاصة  الوساطة  مؤسسات   ضعف  األزمة،  معا�جة  ��   السلوكيات  من   النوع  هذا  كشف  وقد  الرضا.

 من   النوع  هذا  مثل  ��  ا�جميع  انخراط  لضمان  التأمل  تحتاج  الوضعية  أن   ع�ي  مما  األزمة،  هاتھ  ��   ما  دور   أداء

 ��   السياسية  األحزاب  ومنخرطي  مناض��   دور   وح�ى  خاص،  �ش�ل  املد�ي  ا�جتمع  منظمات  ،  هنا  واملقصود  األزمات،

 التعليمات   بتنفيذ  مطالب  وهو  السلطة،  رجل  ع��   يصعب  عمليا  ألنھ  با�خاطر،  والتحسيس  والتوعية  التأط��

 ال�حية. الطوارئ  إجراءات اح��ام عن  املتمردين  ُيخضع ب�ي والتوعية التحسيس دور  يلعب أن  صارم، �ش�ل

 منظمات   دور   ع��   الحقا  ي�ون   ا�حلية،  السلطات  بھ  تقوم  الذي  اإلجباري   الدور   أن  أثبت  التجر�ة  ألن  هذا،  نقول 

  خالل   من   السياسية  لألحزاب  األسا�ىي  الدور   يكمن   إذ  عليھ،   سابقا  وليس   والتوعية  التحسيس  ��   الوساطة

 التفاعل  تيّسر  ال�ي  والتوعية،  التحسيس   حمالت  بواجب  القيام   ��   منخرط��ا،  خالل  من   وا�جمعيات  مناضل��ا،

  السلطات   قرارات  ستجد  و��ذا  الطارئ.  الظرف  هذا  لتجاوز   ا�ختصة   ا�حلية  السلطات  قرارات  مع  اإليجا�ي

 .الطارئة  الظرفية بحساسية وواعيا ومسؤوال، إيجابيا وتفاعال أك��، ا�سيابية

 املواطنات  أسا�ىي  �ش�ل  مصدرها  أصبح  وال�ي  وللمعلومات،  للمعطيات  مهم  تداوال  األزمة   سر�ان  سياق  وعرف

 التسابق   بأن  أيضا  ظهر  لكن   ونقلها.  واألحداث  املشاهد  بتصو�ر  �سمح  الذي  النقال  الهاتف  خالل  من   واملواطن�ن،

  غ��  أو  املف��كة  أو   الزائفة  األخبار  انحرافات  ��   أ�حابھ  ُ�سقط  واالح��افية،  املهنية  غياب  و��   ا�خ��  �شر  �� 

  وغ��   مضطر�ا  وضعا  و�خلق  املعلومات،  لهذه  املستقِبل�ن  لدى  املعلوما�ي  الالأمن   حالة  إ��   يقود  مما  الدقيقة،

 وسائل   مصدرها  ال�ي  األخبار  تفجر  ثّم   ومن   األخبا،.  تداول   جراء   من   الناس  وسكينة  طمأنينة  ��دد  ما  وهو  مستقر،

ل  واملسؤول،  امل�ي  اإلعالم  دور   وحَصر  الوا�ساب...)  تو���،  (الفا�سبوك،  ا�حديثة  اإلجتما��   التواصل
ّ
  من   وقل

 لألخبار.  الناقلة املهي�لة غ�� املنابر �عدد أمام تأث��ه هامش
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  الستقرارها،   وزعزعة  الدولة  بكيان  ومساسا  العام  للنظام  ��ديدا   �عت��  الزائفة،  األخبار  ترو�ج  أن  القول   نافل  ومن 

 ��  التحكم  فرصة  يضيع  مما  أهم،  هو  ما  ع��   يركزون  يجعلهم  وال  املسؤول�ن  ترك��  �شتت  خط��ا  ف��وسا  �ش�ل  كما

  كب��   حد  إ��   ساهمت  كب��ة،  مجهودات  بذلت  العامة  النيابة  رئاسة  فإن  نظرنا،  وجهة  ��   لكن   الوقت.  فوات  مخاطر

 .لها وال��و�ج الزائفة األخبار مخاطر من التقليل �� 

رح
ُ
 هاتھ  ��   تداعياتھ  تدب��  مع  التعامل  ��   السلطة  رجال  بأسلوب  يتعلق  إش�اال  أيضا،  األزمة   هذه  سياق  ��   ط

 ببيداغوجية   مرتبط  ا�حجر  إجراءات  تطبيق  ��   السلطة  رجال  مسؤولية  وأن  خاصة  العادية،  غ��   الظرفية

 مقاومة،  أو  نقاش  دون   لها  الساكنة  �ل  انصياع  مع  مركزة،  جد  وحدات  ��   القرار  ترك��  تتطلب  ال�ي  التعليمات،

  والتحمل.  الص�� من  نوعا و�حتاج مؤقت الوضع أن أساس ع��  ومسؤولية، تفهم و��ل

  ع��  التغلب  ب�ن  يوفق  نحو  ع��  الناس،  لسالمة  الضامنة  �عت��  ال�ي  التعليمات  تنفيذ  ع��   السلطة  رجال  عمل   وقد

 ��  للتحكم  ومحاولة  السالمة،  لتحقيق   أمان  صمام   أنھ  بما  للتعليمات  االخضاع  فرصة  تضييع  وعدم  الزمن،  عامل

  ُوصفت   سلوكيات  وقوع  إ��   يقود  مما  ا�خطر،  مواجهة  لسرعة  ال�ابحة  املواطن�ن  عن  الصادرة   االستفزازات  �عض

  تضييع   عدم  ع��   أخرى   مرة  حرصا  محمودة،  بنية  التعليمات  استعمال  ��   الشطط  ف��ا  ط��   ممارسات  عكست  بأ��ا

 خاصة   الطوارئ   حالة   �عليمات  بتطبيق  فامل�لف  .الزجر�ة  املسطرة  ع��   �يالعصيا  �سلوكھ  املستفز  إحالة  ��   الوقت

  التقيد   ضرورة  خالل  من   ا�حقو��   �عده  ��   خاصة  القانون   اح��ام  وضعية  وضعيت�ن،  ب�ن  نفسھ  وجد  السلطة،   رجل

 النتيجة  تحقيق  ع��   يركز  الذي  املالءمة   واح��ام  الرمزي،  وال  املادي  ال  التعنيف  وعدم  الساكنة  مع  الالئقة  باملعاملة

 الئق،   غ��  �عامل  أنھ  ع��   يقاس  الذي  الشطط ��   أحيانا  والتعامل  املعا�جة سلوك  �سقط  مما  الساكنة،  سالمة  و�� 

  الف��وس،   فاجعة  هول   من   مصدومة  بدورها  أو  متفهمة،  غ��  فئات  من   تصدر  ما  غالبا  السلوكيات  هذه  وأن  خاصة

 ال  لل�ىيء  فالفاقد  العفو�ة،  والسلوكيات  العاطفة  عل��ا  ��يمن   تصرفات  عقال�ي،  غ��  �ش�ل  تتصرف  يجعلها  مما

 .�عطيھ

 �ون   .ال�حية  الطوارئ   حالة  إجراءات  تنفيذ  مهمة  أساس،  �ش�ل  الداخلية  وزارة  ا��  الطوارئ   حالة  مرسوم   وأو�ل

  رجال  واختصاصات  صالحيات  من   انطالقا  وذلك  للمواطن�ن،  اليومية  باملصا�ح  مرتبط  دور   هو  السلطة  رجال  دور 

  ��  رمز�ة  (القائد)  السلطة  لرجال  أنھ  نن�ىى  أن  دون   القرب.  بخدمات  خاصة   مباشرة  عالقة  لها  ال�ي  السلطة،

  ع��   القائد  اطالع  لعامل  نظرا  والقوة  ا�حزم  يطبعها  القرو�ة،  الطبيعة  ذات  األوساط  ��   وخاصة  االجتما��   ا�خيال

 �ل   �عكسھ  القوي   ا�حضور   هذا  خالل  من   ال��وز   فهذا  لقيادتھ،  تخضع  ال�ي   للساكنة  اليومية  ا�حياة  تفاصيل  �ل

 بالناس.  املباشرة واملعرفة الساكنة أحوال تتبع �� ال��اكم هذا

  كب��ا  توترا  ا�جائحة  انتشار  خ��  تلقي   كيفية  ��   الساكنة  ولعموم  وللمواطنات  للمواطن�ن  ا�جما��   الشعور   عن   نجم

  ردة   ا��   قاد  الصدمة  من   بنوع  ا�جائحة  تلقى  فشعور   السلطة،  رجال  ومع  و�ي��م  بي��ن   البينية  التواصل  عالقة  �� 

  تلقى  من   لكن   وغ��ه،  والرمزي   واملادي  النف�ىي  األش�ال  املتعدد  والعنف  التنافر  حد  إ��   وصلت  متوازنة  غ��  فعل

 التوازن   من   بنوع  وذلك  أفعالھ  ردود  ��   بالتحكم  الظرفية  تدب��  من   تمكن   وال��يث  التفهم  طبعھ  �سلوك  ا�جائحة

  مساس   لها  �ان  ال�ي  الطوارئ   �حالة  السالمة  إجراءات  تطبيق  عن   الناتجة  الغضب  حالة  امتصاص  ع��   ساعد  الذي
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  ل�جميع   تمر�نا  ش�لت  الظرفية  والعقل.  النفس  �حفظ  ضرور�ة  إجراءات  أ��ا  اعتبار  ع��   الناس،  بحر�ات  مباشر

  أش�ال   مختلف  ��   يتحكم  أن  استطاع  والتفاهم  والتفهم  الص��  قيم  حكم  فمن   سلطة  ورجال  ومواطنات  مواطن�ن

 الضغط. 

  



 
 : 19-كوفید فیروس كورونا أزمة خالل  الطارئة الظروف مخاطر تدبیر

 وخالصات مالحظات 

 

 
 

 

8 

 العادية   بالوضعيات ارتباط  �� املؤسسات  ع�� األزمة تدب��  تداعيات الثا�ي: ا�حور 
 ا�حضري  األمن وتحقيق ال��ابية  ا�جماعات بتدخل عالق��ا  �� األزمة  األو��:  الفقرة

 وعدم  األمان وعدم با�خوف اإلحساس ا��  تقود ال�ي والوضعيات، املظاهر �ل �غياب ا�حضري  األمن مفهوم يرتبط

  رهان   فهو  ولذا  ��،  �ائن   أي  أو  الطبيعة  أو  اإل�سان  مصدرها  ي�ون   قد  ال�ي  ال��ديدات   مختلف  غياب  أي  اإلرتياح،

 اإلجتما��. والتالحم والسلم الفردي الرفاه بتحقيق يتعلق

 مثل:  واملؤسسات العوامل من  بمجموعة ا�حضري  األمن  يتصل كما

 والتنشئة؛ ال��بية مؤسسات .1

 والرعاية؛ ا�حماية مؤسسات .2

 واألمن؛ واملراقبة الضبط مؤسسات .3

 والبناء. ال��يئة .4

 تدب��  مقار�ة  ع��  ا�حضري   األمن   تحقيق  ��   ودورها  ا�جماعة  مسؤولية  ��   مثل:  من   األسئلة،  من   مجموعة  يطرح  مما

 وسكينة؟  طمأنية  أمنا، أك�� مدينة لتحقيق والفعل العمل آليات ��   وما ا�خاطر؟

 مبدأ   أمام  عاجزة  نفسها  وجدت  أ��ا  الدولة،  طرف  من   األزمة  هاتھ  تدب��  أثناء  ال��ابية  ا�جماعات  بأن   ظهر  لقد

 ومعلومات  بيانات  ع��   التوفر   األزمات،  من   النوع  هذا  مثل  تدب��   يتطلب  إذ  التفريع،   مبدأ  أمام  ح�ى  أو  ا�حر  التدب��

 (مثل  ساكن��ا  وسكينة  أمن   تحقيق  و�التا��   والطارئة،  العادية  الظروف  مختلف  تدي��  ع��   ملساعد��ا  دقيقة

  النساء....)  اإلعاقة، ذوي  املسنون، األطفال، تصنيف: احصائيات

  نصت  كما  لساكن��ا  والسالمة  ال�حة  حفظ  مجال  ��   اختصاصا��ا  تفعيل  ا�جماعات  مجالس  مختلف  �ستطع  ولم

  ا�حر،   التدب��  مبدأ  اطار  ��   وذلك  ا�جماعات  رؤساء   أن  ع��   فضال  .14/1136  التنظي�ي  القانون   من   83  املادة  عل��ا

 
 نصت هذه املادة ع�� ما ي��: 6

 يم خدمات القرب �� امليادين التالية:  تقوم ا�جماعة بإحداث وتدب�� املرافق والتجه��ات العمومية الالزمة لتقد

   توزيع املاء الصا�ح للشرب والكهر�اء؛ 

   النقل العمومي ا�حضري؛ 

  اإلنارة العمومية؛ 

  التطه�� السائل والصلب ومحطات معا�جة املياه العادمة؛ 

   تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات املن�لية واملشا��ة لها ونقلها إ�� املطارح ومعا�ج��ا وتثمي��ا؛ 

   إحداث وصيانة املن��هات الطبيعية داخل النفوذ ال��ا�ي ل�جماعة؛ 

  الس�� وا�جوالن و�شو�ر الطرق العمومية ووقوف العر�ات؛ 

   حفظ ال�حة؛ 

 نقل املر�ىى وا�جر��؛   

   نقل األموات والدفن؛ 

  إحداث وصيانة املقابر؛ 

  األسواق ا�جماعية؛ 

   معارض الصناعة التقليدية وتثم�ن املنتوج ا�ح��؛ 

   أماكن بيع ا�حبوب؛ 

  ا�حطات الطرقية لنقل املسافر�ن؛ 

  محطات االس��احة؛ 



 
 : 19-كوفید فیروس كورونا أزمة خالل  الطارئة الظروف مخاطر تدبیر

 وخالصات مالحظات 

 

 
 

 

9 

  110  املادة  أح�ام  مراعاة   مع  14/113  رقم  التنظي�ي  القانون   من   100  املادة  اختصاصات  تفعيل  ع��   �عملوا  لم

 :ميادين  ��  اإلدار�ة الشرطة صالحيات ا�جماعة  مجلس لرئيس �عطي ال�ي منھ،

  ال�حية  الوقاية  .1

   النظافة  .2

   العمومية  السكينة  .3

   املرور  سالمة  .4

 سبيل  ع��   .املنع  أو  األمر  أو  اإلذن  ��  تتمثل  فردية  شرطة  تداب��  بواسطة  تنظيمية  قرارات  اتخاذ  طر�ق  عن   وذلك

 مجال:  ��  إجراءات املثال

  العمومي؛ لالس��الك أو للبيع املعروضة والتوابل واملشرو�ات الغذائية املواد جودة مراقبة ��  املساهمة •

 ا�خصصة   املاء  نقط  مراقبة  حماية  وضمان  للشرب  الصا�ح  واملاء  املياه  مجاري   نظافة  ع��   السهر •

  السباحة؛ ومياه العمومي لالس��الك

  للقوان�ن   طبقا  وذلك  ،ا�خط��ة  أو   الو�ائية   األمراض  انتشار   م�افحة   أو  لتجنب  الالزمة  التداب��  اتخاذ •

  ��ا؛ املعمول  واألنظمة

  تجمهر  ف��ا  يقع  ال�ي  العمومية  ا�حالت  ��   خصوصا  العمومية  السكينة  لضمان  ا�خاصة  التداب��  اتخاذ •

 والشواطئ  واملسابح  واملقا��   الر�اضية  وامليادين   األلعاب  أو  املشاهد  ومحالت  واألسواق   �املواسم  الناس

   وغ��ها؛

  113/ 14  التنظي�ي  القانون   مع  أو  الدستور   مع  �عارض  أي  ��   يدخل  لم  292/20/02  بقانون   املرسوم  فإن  وعليھ،

 القانون.  هذا خالل من  لها دور  أي  تقن�ن حيث من  ال��ابية ل�جماعات يتطرق  لم أنھ اعتبار ع�� 

 الطوارئ  حالة  خالل ا�جماعات دور  ع�� الرقابة  سلطة  قرارات تأث��  الثانية: الفقرة

  عقد   إلغاء  أو  إرجاء  أو  منع  ��   الدستور�ة،   االم�انية   حول   املغرب،  �عيشها  ال�ي  املرحلة  هذه  خالل  التساؤل   تم

 التنظي�ي   القانون   بموجب  بتنظيمها  املتعلقة  القواعد  وع��   عل��ا،   املنصوص  ا�جماعات  �جالس  العادية  الدورات

 هذه  عقد  املمكن   من   يكن   ألم   الداخلية؟   وزارة  عن   صادرة  دور�ة  بموجب  وذلك  با�جماعات،  املتعلق  113.14

 ال��ملان؟  أشغال ا�عقاد ��  اعتماده تم ما غرار ع��  خاصة تنظيمية إجراءات وفق الدورات

  ع��  مسبوقة  غ��  بظرفية  يتعلق  السياق  أن  إ��   اإلشارة  من   بد  ال  االش�ال،  هذا  ع��   ا�جواب  محاولة  بخصوص

  تفجرت   ال�ي  ا�خاطر  فهول   والقضائية.  والتنفيذية  التشريعية  مستو�اتھ  مختلف  ��   العمومي  القرار  اتخاذ   مستوى 

  مقار�ة   مع  التعامل  وح�ى  الوقت  عامل  مع  التعامل  حيث   من   ضعيفا  املناورة  هامش   جعلت  ، 19�وفيد  انتشار  مع

   .فيھ التحكم �عكس الذي األثر وفور�ة االست�جال بمنطلقات معھ التعامل يتطلب الذي الو�اء، معا�جة

 ��   األس�ى  وحقھ  ومالھ  عرضھ  ��   اإل�سان  تصيب  املقاييس،  ب�ل  شاملة  حرب  أنھ  ع��   الو�اء  تصنيف  تم  فقد

  لكن   استثنائية.  إجراءات  اتخاذ  يقت�ىي   التعامل  منطق  فإن  عادية،  وغ��  استثنائية  الوضعية  دامت  فما  ا�حياة.

 
   مراكز التخييم واالصطياف؛ 
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 يمكن   ال  ا�حياة  ��   وحقهم   سالم��م  و�أن  استثنائي،  وضع  ��   بأ��م  الناس  ��يئة  أوال  يتطلب  الطرح،  هذا  إ��   ا�جنوح

 ا�حد  اح��ام  مع   لكن   واقتصاديا،  مؤسساتيا  سياسيا،   العادي،  الوضع  عن   متمايزة  إجراءات  ظل   ��   إال  ي�ون   أن

 قانون   ع��   املصادقة  خالل  من   تحقق  ما  وهو  واملتدخل�ن،  الفاعل�ن  مختلف  ب�ن  والتفاهمات  التوافقات  من   األد�ى

 �ل  اتخاذ  حق  املعنية،  العمومية  للسلطات  أعطى  الذي  ،2.20.292  ع��ا  االعالن  و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   حالة

  (املادة   غ��ها   أو  مقررات  أو  مناش��  املمكنة  اإلدار�ة  الصيغ   مختلف   خالل  من  الناس،  وحياة  سالمة  �حماية  يلزم  ما

   ال�حية). الطوارئ  حالة  قانون  من  3

 �حتھ   ع��   وا�حفاظ  ا�حماية  بحق   بدوره  يتمتع  مواطن،  �ىيء   �ل  قبل  هو  ا�جما��،  املنتخب  ب�ون   سلمنا  ولو

 الداخلية)،  (وزارة  ا�جماعات  عمل  برقابة  امل�لفة  ا�ح�ومية  السلطة   واملقصود  املعنية،  السلطة  دامت  وما  وحياتھ،

  يدخل  االحتياطات  إعمال  فإن  ��ديد،   مصدر  �ش�ل  قد  غ��ها،  أو  ا�جالس  دورة  ��   اجتماع  أو  تجمع  أي  بأن  رأت  قد

 سلط��ا،   صميم  ��   يدخل  التقدير  أن  دام  ما  املتعارضت�ن،  غ��  واملشروعية  املالءمة  لقواعد  طبقا  واجبا��ا  صميم  �� 

 ا�جالس دورات عقد عدم  قرار أن �ع�ي مما ع��ا،  االعالن و�جراءات ال�حية الطوارئ  حالة قانون  ملقتضيات طبقا

  البشري  التماس بتجنب  ا�حياة  �� ا�حق  تحص�ن و�ضمن السالمة، وتحقيق يتما�ىى أنھ �ونھ قانونيا  �عت�� املنتخبة

 املتعدد.  أو البي�ي
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 :ةخاتم
  و�غي�� التضام�ي،  وا�حس املؤسساتية، ا�جاهز�ة مظاهر من  العديد عن  أبانت قد ا�حالية األزمة �انت إذا                

  خالل   املعتادة  ا�حقوق   ببعض  التمسك   ع��   السالمة  إجراءات  وأولو�ة  الضيقة،  املصا�ح  ع��   العليا  املص�حة

 ال�ي   املالحظات  من   الكث��   واستنتج  الع��،  من   العديد  استخلص  قد  ا�جميع  أن  األكيد  من   فإنھ  الطبيعية،  الظروف

 ا�جتم��. املستوى  ع��  أو املؤسسا�ي، املستوى  ع��  إن املستقبل، ��  تداركها ينب��

  إ��  ا�حاجة   أمّس   ��   واألفراد،  وا�جتمع  واملؤسسات  الدولة  صعيد  ع��   أننا  ال�ورونية،  الو�ائية  األزمة  كشفت  وقد

  ا�جميع  أحسن   لو  لكن   واالقتصاد،  األرواح  حيث  من   باهضة  ت�لف��ا  أن  ولو  املستخلصة،  الدروس  من   االستفادة

  وال�حية،  واألمنية  االقتصادية  النوا��  من  مجتمعنا  تطو�ر  ��   �سعفنا  أن  ذلك  شأن  من  فإن  النتائج،  استثمار

  منظومتنا  وتجو�د  إعالمنا،  وتطو�ر  القانونية،  مدوناتنا   وتحديث  الفردية،  سلو�اتنا  و��ديب  البيئية،   ثقافتنا  وتنمية

 �ساعد  جديدة  وسائل  وابت�ار  فينا،  التضامن   قيم  وترسيخ  العل�ي،  بالبحث  ال��وض  أجل  من   وال��بو�ة  التعليمية

 الطارئة.  والظروف االستثنائية ال�حظات مجا��ة ع�� املواطن�ن

 


