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 : مقدمة

يوم   �ورونا  بف��وس  إصابة  حالة  أول  ��جيل  تم  أن  ال�ي   2020مارس    2منذ  واإلجراءات  القرارات  �سارعت  املغرب،   ��

جمعات ا�خارجية  �خصا، والت  50اتخذت من أجل محاصرة تبعات األزمة الو�ائية، حيث منع التجمعات الداخلية ال�ي تز�د عن  

مارس، وأصدرت وزارة ال��بية الوطنية    10�خص، تاله إيقاف حركة الط��ان مع �عض الدول ابتداء من يوم    1000ال�ي تز�د عن  

قرار  العل�ي  والبحث  العا��  عداد    اوالتعليم  تزايد  أن  غ��  �عد.  عن  الدروس  استمرار  مع  ا�حضور�ة،  الدراسة  تتوقف  بموجبھ 

مارس يمنع خروج املواطن�ن    19  لبالغ يوميل إصدار وزارة الداخلية  ب من ق   أك�� تأث��ااإلصابات محليا وعامليا، دفع إ�� اتخاذ قرارات  

الس أعوان  يوزعھ  ترخيص  ع��  التوفر  مع  القصوى  للضرورة  لم إال  ال�ي  واملؤسسات،  الشر�ات  �سلمھ  أو  املواطن�ن،  ع��  لطة 

 �شملها قرار املنع من املزاولة، ع�� موظف��ا ومستخدم��ا، كما يمنع خروج املواطن�ن �عد السادة مساء.

لألزمة   املواكبة  النصوص  �شريع  مستوى  ع��  "تخّبط"   �� نفسها  وجدت  الدولة  مؤسسات  فإن  ا�حدث،  لُفجائية  ونظرا 

النص من  الو� القانونية �ستوجب توفر  النصوص  الدستور�ة، فإن  الناحية  الطوارئ ال�حية غ�� منظمة ال من  ائية، وطاملا أن 

والقوان�ن  الدستور  بنصوص  ا�حمية  املواطن�ن  حر�ة  من  يحد  أن  الداخلية  وزارة  لبالغ  يمكن  ال  وألنھ  العقو�ة،  إحداث  أجل 

شر با�جر�دة الرسمية يوم    23خالل مرسوم بقانون صدر يوم    األمر من   التنظيمية والعادية، فإن ا�ح�ومة تداركت
ُ
  24مارس و�

 .1مارس، وتم إعالنھ بنفس ا�جر�دة �� نفس اليوم

قامت السلطات بالعديد من اإلجراءات ع�� املستوى االقتصادي واالجتما�� والسيا�ىي، من قبيل: إصدار مناش�� بناء ع��  

ال��ملان   اتخذ  كما  عملها،  وأوقات  مفتوحة  تبقى  ال�ي  املؤسسات  وتحدد  املنتخبة،  ا�جالس  دورات  ا�عقاد  بموج��ا  تؤجل  املرسوم 

تمثيلية،   بطر�ق  ينعقد  بأن  ومجلس  القرار  التصو�ت،  تفو�ض  طر�قة  اعتمد  الذي  النواب  مجلس  ب�ن  نفسھ  ع��  انقسم  لكنھ 

التصو�ت   فضل  الذي  برئاسة  اإللك��و�ياملستشار�ن  �جنة  �شكيل  وتم  �ورونا،  جائحة  لتدب��  صندوق  إ�شاء  عن  امللك  وأعلن   ،

ذي اعتمد �� مداخليھ ع�� ت��عات من مؤسسات ال  -وز�ر املالية أطلق عل��ا "�جنة اليقظة"، إذ توّزعت مصار�ف هذا الصندوق  

املستخدم�ن   واألعوان  املوظف�ن  أجور  من  اإلجباري  االقتطاع  وأيضا من خالل  ال�حة   -رسمية ومقاوالت خاصة  وزارة  ع�� دعم 

درهم بالنسبة    2000درهم �� �ل شهر وطيلة ثالثة أشهر، وأيضا أداء مبلغ    1200درهم و  800ودعم األسر املعوزة بمبلغ ي��اوح ب�ن  

 للمستخدم�ن الذي فقدوا عملهم، يتحّصلون عل��ا من خالل صندوق الضمان االجتما��. 

هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها أشار إل��ا الزمالء �� الدراسات املنشورة �� هذا الكتاب، وهناك الكث�� من األمور اإليجابية 

الو� الناقد ليست �� رصد ما هو إيجا�ي فحسب،  ال�ي تم ��جيلها بخصوص �عامل املغرب مع األزمة  الباحث  ائية، وألن وظيفة 

ال  والت�حيح، وح�ى  التنبيھ  أجل  ن�جها، من  تم  ال�ي  السياسات  املالحظات ع��  و��جيل  النقص،  �� مواطن  البحث  أيضا  و�نما 

ال القضايا  �عض  إبراز  باألساس،  �س��دف  الدراسة  هذه  فإن  املستقبل،   �� األخطاء  نفس  �عض  تتكرر  أن  صاح��ا  يَر  لم  �ي 

قت ف��ا، وسنش�� إ�� �عضها باقتضاب شديد، ألن هناك دراسات أخرى �� هذا املؤلف، قد استفاضت  
ّ
مؤسسات الدولة قد توف

 ف��ا، بينما سنتحدث بتفصيل أك�� عن قضايا أخرى: 

 
لقانون، ألنھ ال يمكن �عرض��م اإل�سان لعقو�ات حبسية إال و�ذا �انت أي اعتقاالت أو توقيفات قد حدثت بموجب البالغ، وقبل النشر �� ا�جر�دة الرسمية، فإ��ا قد حدثت خارج ا  -1

ر�ح القانون وال معاقبتھ �عقو�ات لم يقررها بناء ع�� القانون، بناء ع�� ما ورد �� الفصل الثالث من القانون ا�جنائي املغر�ي، حيث "ال �سوغ مؤاخذة أحد ع�� فعل ال �عد جر�مة بص

منعقد، الضرورة، هو ما يصدر عن ال��ملان، أو ما خول الدستور صراحة للسلطة التنظيمية ال�جوء إليھ ع�� مرسوم بقانون، إذا �ان ال��ملان غ��  القانون"، والقانون، كما هو معلوم ب

عن الغرفة اإلدار�ة با�جلس األع�� عام �شطر عرضھ عليھ من أجل إقراره أو رفضھ، مع ضرورة �شره با�جر�دة الرسمية، وهذا ما أكدتھ العديد من األح�ام القضائية، نظ�� ما صدر  

من القانون ا�جنائي، الذي يق�ىي بـ "�عاقب �غرامة من عشرة إ�� مائة وعشر�ن درهما من    603من الفصل    11. أما مخالفة ما ورد �� بالغ وزارة الداخلية، فهو ضمن نطاق البد  1972

صدر من السلطة اإلدار�ة بصورة قانونية، إذا �ان هذا املرسوم أو القرار لم ينص ع�� عقو�ات خاصة ملن يخالف   من خالف مرسوما أو قرارا  -11ارتكب إحدى ا�خالفات اآلتية:  

 أح�امھ".
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ن، لكنھ أثار �عض  اعتماد بطاقة راميد من أجل تقدير مستحقي توزيع املساعدات ع�� املواطن�ن أمر مستحس  -

تجديدها �ل   ماديا  �ستطع  لم  أو  عل��ا  يتوفر  ال  �ستحقها  من  عل��ا، وهناك  يتوفر  �ستحقها  هناك من ال  املشا�ل، ألن 

ينب��   لذلك  �ستحقونھ،  ال  ما  نالوا  آخرون  أ�خاص  بينما  دعم  بأي  يتوصلون  ال  الفقراء  من  العديد  جعل  ما  سنة، 

 اميد؛ مستقبال التجديد الك�� لبطاقات الر 

أقل   -  �� حيو�ة  مرافق  من  ا�جتمع  حرم  مما  تقدير�ة،  بطر�قة  تم  إغالقها  تم  ال�ي  التجار�ة  األ�شطة  اختيار 

احتاج   لقد  األسواق؟  ش�لتھ  ما  مقابل  خطورة  من  املكتبات  ستش�لھ  �انت  الذي  ما  فمثال  أخرى،  مرافق  من  خطورة 

من األمور لك��م لم يجدو��ا. أيضا احتاج املواطن �حالت بيع    العديد من املواطن�ن إ�� الكتب واألدوات املدرسية وغ��ها

األجهزة اإللك��ونية ومحالت تصليحها، و�ال كيف �ان سيتعامل مع التعليم عن �عد والعمل عن �عد، �� ح�ن لم �ستطع  

�حالت بالنسبة  ال�ىيء  ونفس  حاسو�ھ.  تصليح  عامل  أو  أستاذ  �ستطع  ولم  الهاتف،  شاحن  يجد  أن  تصليح    التلميذ 

 السيارات أل��ا أقل خطورة من العديد من املصا�ع ال�ي بقيت مفتوحة وكذلك املناجم؛

لم يتم اعتماد جهو�ة أو ترابية اإلجراءات، بل تم التعامل مع جميع املناطق بنفس اإلجراءات، وا�حال أن مبدأ   -

إغالق مكتبة    ى�جميع املر�ىى، و�ال ما مع�  ا�جهو�ة ينب�� العمل بھ �� مثل هذه الظروف، ألن نفس الدواء ال يمكن وصفھ

ال��اب   طّبق تو�س وا�جزائر وأملانيا وأمر��ا، مثال، نفس اإلجراءات ع�� �امل 
ُ
ت إقليم فيھ صفر حالة و�اء (ال  أو  �� جهة 

 ؛2الوط�ي)، لذلك �ان سي�ون مفيدا لو تم التعامل بتمي�� ب�ن املنطق وتفر�د ا�حاالت دون اعتماد مركز�ة القرار

أك��  - ت�ون  قد  مق��حا��م  ألن  القرارات،  اتخاذ  قبل  املباشر�ن  الفاعل�ن  إشراك  تم  لو  أك��  مفيدا  سي�ون  �ان 

ألن   وا�حام�ن،  القضاة  رأي  أخذ  دون  من  مفيدة  ت�ون  أن  العدل،  وزارة  اتخذ��ا  ال�ي  للقرارات  يمكن  ال  فمثال،  فعالية؛ 

ا أحلك   �� املواطن  و�حتاجھ  جدا  حيوي  مرفق  من  القضاء  املطرود  العامل  يحتاجھ  اإلداري)،  القضاء  (خاصة  لظروف 

إشارك   دون  من  االست�جالية  تكت�ىي  ال�ي  القضايا   �� ما  معرفة  يمكن  ال  لذلك  ا�خارج...أ�خ.   �� العالق  واملواطن  عملھ 

خر قد ذهب إ�� أن  ا�حام�ن، فإذا �ان قد تب�ن لوزارة العدل أن القضايا ا�جنائية تكت�ىي طا�ع األولو�ة، فإن هناك رأي آ

 قضايا أخرى رغم �ساط��ا قد ت�ون أو��؛ 

بتار�خ   - الداخلية صدر  لوزارة  أّجل منشور  القوان�ن، عندما  تراتبية  ا�عقاد دورة    2020أبر�ل    22تم ضرب مبدأ 

بتار�خ   ا�جهة  أرجأ منشور آخر صادر عن نفس  ا�جماعات، كما  العادية �جالس  ا�عقاد    26ماي  السنة،  ماي من نفس 

ستلزمها حفظ  �لدورة العادية �جالس العماالت واألقاليم ومجالس املقاطعات، بدعوى اح��ام "التداب�� التنفيذية ال�ي  ا

النظام العام"، لكن هذه املناش�� لم تنتبھ إ�� أن املواعيد املؤجلة، منظمة بناء ع�� قوان�ن تنظيمية، ال يمكن أن يوقف  

�ا �� الش�ل أو يفوقها. وقد �ان يمكن ال�جوء إ�� حلول أخرى لتأم�ن استمرار أداء عمل  العمل ��ا إال بناء ع�� قانون يواز�

هذه املؤسسات من قِبيل االنفتاح ع�� ما توفره التكنولوجيا ا�حديثة، ال�ي تتيح إم�انية ا�عقاد تلك ا�جلس عن �عد أو  

االجتما��، و�ال ما مع�ى اإلبقاء ع�� األسواق من خالل ا�حضور والتوزيع ع�� غرف بنايات ا�جالس مما يضمن التباعد  

ال�ي تتم�� بضيق مساح��ا واملصا�ع املزدحمة �عمالها، بينما تم منع ا�عقاد مؤسسات منتخبة، وعل��ا واجبات دستور�ة 

 
ا�حاالت. وقد �ان سي�ون األمر ، وتم تفر�د  2و    1تم ال��اجع عن هذا التدب�� �عد مرور أك�� من شهر من حالة الطوارئ ال�حية، إذ عمدت ا�ح�ومة إ�� تقسيم البلد إ�� مطقت�ن     2

 مفيدا لو تم اعتماده منذ مرور األسابيع األو�� من ا�حجر الص��، واتضاح خارطة الف��وس.
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اء إزاء الذين انتخبوها؟ لكن الذي حدث هو أنھ بدل أن "�ساعد الوالة والعمال رؤساء ا�جماعات ال��ابية، وخاصة رؤس

�� الفصل   التنمو�ة" كما هو منصوص عليھ  تنفيذ ا�خططات وال��امج  من الدستور، فإن    145ا�جالس ا�جهو�ة، ع�� 

لها  ُسمح  و�ذا  ساعد��ا،  إذا  السلطات،  �ساعد  ال�ي   �� املنتخبة  ا�جالس  أصبحت  حيث  حصل،  الذي  هو  العكس 

م��اني� من  جزءا  أعادت  ا�جهات  أن  ��جيل  تم  كما  قرارات  باملساعدة.  تنفيذ  أجل  من  املركز�ة  السلطات  لصا�ح  �ا 

وهكذا   "ا�جهو�ة"،   �� املتمثل  الدستوري  املبدأ  يناقض  ما  وهو  األزمةمركز�ة،  قد  ت�ون  حقيقة    الو�ائية  فعال  ساءلت 

 نقاشنا وتفك��نا �� املستقبل أثناء ا�حديث عن ا�جهو�ة والالتمرك
ّ
 ز.ا�جهو�ة املتقدمة، مما ينب�� أن ي�ون محط

ال املالحظات  هذه  جانب  الذين �إ��  من  غ��نا  �جلها  أخرى  مالحظات  هناك  أن  وأكيد  أهمية،  يكت�ىي  توثيقها  أن  رأينا  ي 

تفاعلوا مع األزمة الو�ائية من خلفية قانونية، هناك أيضا قضايا أخرى واكبت إجراءات محاصرة جائحة �ورونا واستأثرت باهتمام 

أك��  مادامت ��ذه األهمية، مع اإلشارة إ�� أن التعاطي معها سي�ون من الناحية القانونية غالبا،   الرأي العام، نرى أن نفّصل ف��ا

مع   تفاعال  كتبت  ملواد  صياغة  إعادة  هو  هنا  ندّونھ  ما  أن  ��جل  كما  والقانونية،  واالجتماعية  السياسية  التأث��ات  إغفال  دون 

ف ��تم بالتوثيق.واقعها، لذلك سيبدو عل��ا أحيانا طا�ع النقد، وهو 
ّ
 أمر لم �شأ إ�عاده ع��ا، ما دمنا �� إطار مؤل

 الفقرة األو��: أزمة مشروع قانون �ادت أن �عصف بإجراءات ا�حجر الص�� 

الفر�سية  السياسة  عاملة  الفر��ىي Christine Kessler -Marieتح�ي  الدولة  مجلس  عن  كتا��ا   �� طر�فة  فخالل  3قصة  ؛ 

(خاصة  ال��ملان  ع��  �سط��  �انت  حيث  املتوسطة،  الطبقة  من  �لٌّ  ف��ا  التأث��   يتقاسم  �ان  ال�ي  الفر�سية  الثالثة  ا�جمهور�ة 

األساتذة وا�حامون)، والطبقة ال��جواز�ة ال�ي �انت �سيطر ع�� مجلس الدولة، ورغم أن ال��ملان �ان هو ا�ختص بالتشريع، إال أن 

مقره �� مجلس الدولة، سيما �� ا�جال اإلداري، ألنھ من املعروف أن القانون اإلداري هو   قيقي للعملية التشريعية �ان  التأث�� ا�ح

  .قانون قضائي بامتياز حيث ُيرَجع فيھ إ�� السوابق القضائية أك�� من التشريعات، ع�� األقل �� بداية �شوء هذا القانون 

لك��م تفاجؤوا   ،  4لس الدولة آنذاك، �ان ال بد من فتح دوالبھ الذي يتوصل فيھ بأجرتھ تروي "كسلر" أنھ ملا تو�� رئيس مج

مثل    -بأن الرجل لم ��حب أي أجرة منذ توليھ رئاسة ا�جلس، مما يفيد أنھ لم يكن �� حاجة أصال لذلك األجر، و�نما �انت غايتھ  

التأث�� ع�� العملية التشريعية، بحيث ت�ون �� صا�ح ال��جواز�ة   ��   -غاية جميع أعضاء ا�جلس الذين درست "كسلر" بروفايال��م  

خاصة الباريسية، ونفس األمر أكده "جاك شوفالييھ" �� مقالھ "مجلس الدولة �� قلب الدولة"، باستعراضھ العديد من ا�حجج 

الضا "باعتباره  باعتباره:  وذلك  التشريعات،  ع��  ال��جواز�ة  الطبقة  تأث��  كيفية  تب�ن  الدولة  ال�ي  مجلس  يحتل  الدولة،  لهو�ة  من 

التوازن املعقد   ال�ي أصبح يواجهها. هذ املوقع ا�حوري يدل ع��  التغ��ات  �� الدولة، ما يجعلھ يدير مسار  بفر�سا م�انة محور�ة 

 .5يمقراطية"�شييد الدولة حيث �ش�ل ا�جلس حجر الزاو�ة و��ن املنطق السيا�ىي الناجم عن لعبة املي�ان��مات الدبفر�سا ب�ن 

برملا��ا ضعيف (الوالية   إذا �ان هذا قد حصل �� نظام سيا�ىي �سيطر الطبقة املتوسطة ع�� برملانھ، فكيف األمر �� دولة

، وتضم بورتر�ات ساكنيھ فئة ال بأس ��ا من األثر�اء وأ�حاب املشاريع ال�خمة، كما أنھ يصوت بالو�الة �� ظل    )2021ـ  2016

، �� خرق وا�ح للدستور (سنفصل �� هذه ا�حيثية �� فقرة خاصة). �� ظل هذه الظروف �شرت وسائل حالة الطوارئ ال�حية

تنظيم  أنھ "مشروع قانون" �س��دف  يف��ض  ما  املغر�ية وثيقة تتضمن  يتم هذا   اإلعالم  التواصل االجتما��، لكن دون أن  وسائل 

 
3 Marie-Christine kessler, Le conseil d'Etat, éd Armand Colin, 1968, Paris. 

سلم عن طر�ق وضعها �� دوالب مخصص لها.  4
ُ
 �انت األجرة �

5 Jacques Chevallier, "Le conseil d'Etat au cœur de l'Etat", revue Pouvoirs, numéro 123, novembre 2007, p.p. 5-17. 
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كشف عن
َ
هو���ا. األمر الذي خلق �جاال كب��ا حولھ، وانتقل ا�جتمع من    اإلعالن بطر�قة رسمية و�نما تم �سر�بھ من جهات لم ت

، الذي رفضت �ل األحزاب السياسية 20.22بھ، إ�� اال�شغال بمشروع قانون    ةمناقشة إجراءات ا�حجر الص�� والتداب�� ا�خاص

 طرحھ.  الوز�ر الذيالدفاع عنھ وأصدرت فيما �عد بالغات ترفضھ، بل لم يدافع عنھ ح�ى 

عِلم بھ العديد من الوزراء �� ا�ح�ومة، كما أثار  ومن ا
ُ
ألمور ال�ي تم ��جيلها حول هذا املشروع، أن ال��ملان لم َ�علم بھ، وال أ

حر�ات  من  ا�حد  أجل  من  الص��  ا�حجر  ظروف  استغالل  فرضية  بخصوصھ  وأث��ت  الش�وك،  من  العديد  طرحھ  توقيت 

االجتما�� التواصل  مواقع  تداولت  إذ  اقتباس    املواطن�ن،  كب��  فيھ  –�ش�ل  والعقاب..والدة    -  6متصّرف  "املراقبة  كتاب  من 

"املدينة املن�و�ة ال�ي يصي��ا و�اء الطاعون �� النموذج األمثل الذي تحلم بھ السلطة  ال�ج�ن"، يتحدث فيھ ميشيل فو�و عن أن: 

الطبيعية واملنطقية الح��ام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون  لتوسيع هيمن��ا. و�ذا �ان أهل ا�حقوق والقانون يحلمون با�حالة  

الناس" ع��  التامة  السيطرة  لفرض  الطاعون  و�اء  و�ون    .بقدوم  ال�حية،  الطوارئ  حالة  يراع  لم  املشروع  طارح  أن  ذلك  وسبب 

ن�ن، وتتبادل حولها اآلراء، وال يمك��ا  �� مشاريع القوا  ال��ملان �شتغل بالو�الة ب�ن أعضائھ، وأن الناس ال يمك��ا أن تجتمع لتتداول 

أن تمارس حقها �� االحتجاج �� الشارع العام ضد أي انتقاص من حقوقها، ولذلك بدا غر�با أن �ستغل ا�ح�ومة دخول املواطن�ن  

 . ��ر�با للقانون وليس �شريعا لها الضرورة، ألن ذلك سيعت�� دع��ات�شرع �� تن�يل قوان�ن ال �س  ا�حاجر ل�يإ�� 

جيدة بنودا  املشروع  تضّمن  ا�جيد   وقد  ودّس  بالنابل،  ا�حابل  خلط  لكنھ  لألفراد،  ا�خاصة  ا�حياة  ضمان  ع��  �ساعد 

بال�ىيء؛ فقْبل أن �عطي للمواطن ما يضمن حر�تھ، ضِمن أوال حر�ة ال�ارتالت االقتصادية، وتطاول ع�� مهمة القضاء، جاعال من  

، حيث يمك��ا أن تحذف أي مضمون يرى فيھ موظفوها إساءة إ�� ما �سميھ املشروع:  شر�ات االتصال قا�ىي االبتداء واالستئناف

البالد ومقدسا��ا، و��دد أم��ا العام"، و�ضر بمداخيل الشر�ات، وغ��ها من العبارات الفضفاضة ال�ي لم �ُعد تقدير خرقها  "ثوابت

�ي وما ع�� مزودي ا�خدمات إال الطاعة املباشرة والسريعة، و�ال من صالحية القضاء، و�نما من ِقبل هيئة يتم �عيي��ا، و�� ال�ي �شت

 فإن سالح �حب الرخصة واملنع من املزاولة �� ينتظرها. 

التضييق   ورام  االقتصادية"  "ال�ارتالت  �حماية  جاء  الذي  املشروع  هذا  واكب  الذي  النقاش  فإن  أخرى  زاو�ة  من  ع��  أما 

ها �شأ ، فهو ذلك املتصل �عالقة املال  ا�حر�ات
ّ
بالسلطة، ألنھ عندما نبحث �� الكث�� من القوان�ن ال�ي يتم �شريعها، سنجد أن جل

�� حضن عالم املال (التأم�ن، تضر�ب القطاع الفال��...). ور�ما ذلك ما يفسر حرص �عض األغنياء ع�� املناصب السياسية. ألنھ  

من أجل تأم�ن مواقع الر�ادة، من قبيل:  البحث    -�� املواطن طبعا  غ  -من املعروف أن هناك مجوع مسلكيات ي�جأ إل��ا عالم املال  

عن مواقع داخل السلطة من أجل إخراج �شريعات تخدم املصا�ح الضيقة، وتكّرس الفوارق، واالستفادة من األرا�ىي بأثمنة رمز�ة 

االقتصادي املعلومة  ع��  وا�حصول  السكن،  عروض  توف��  أو  االستثمار،  ع��  الت�جيع  إطار بدعوى   �� قانونية  غ��  بطر�قة  ة 

املعلومات ع��  رفع 7التسابق  أجل  من  االحت�ار،  وزجر  املنافسة  لتنظيم  فّعالة  هيئة  من  البالد  وخلو  املراقبة،  غياب  واستغالل   ،

 
هناك حلم سيا�ىي عن الطاعون، �عطي   أما الصيغة الواردة �� الكتاب ف�ي: لقد قام حْول الطاعون وهٌم أد�ي �وهم العيد �عليق القوان�ن، رفع ا�حظورات (...) ولكن كذلك �ان   6

دخو  بل  ا�خ��قة،  القوان�ن  صورة  ال  الدقيقة؛  املشار�ات  بل  ا�جما��،  العيد  صورة  ال  تماما:  مخالفة  تؤّمن صورة  �املة  تراتبية  بواسطة  الوجود،  تفاصيل  أدق  إ��  ح�ى  االنتظام  ل 

قيقي. فالطاعون من حيث هو ش�ل  التشغيل الدقيق للسطلة؛ ال األقنعة ال�ي توضع وترفع، بل تخصيص �ل فرد باسمھ ا�حقيقي و�م�انھ ا�حقيقي، و�جسمھ ا�حقيقي، و�املرض ا�ح

��ن برابط سيا�ىي هو االنضباط".(...) فإن نفي ا�جذوم وتوقيف الطاعون ال يحمالن معهما ذات ا�حلم السيا�ىي؛ فاألول هو ا�حلم بت�و�ن  واق�� وخيا�� بآن واحد للفو�ىى، إنما يق

تركي وفك  �عالقا��م،  والتحكم  الناس،  ع��  السلطة  ممارسة   �� أسلو�ان  إ��ما  منضبط،  بمجتمع  ا�حلم  فهو  الثا�ي  أما  ومتجا�سة،  نقية  اطائفة  املصابة با��م  فاملدينة  �خط��ة. 

إنھ االختبار الذي من خاللھ يمكن، �ش�ل مثا��، تحديد ممارسة السلطة ا  (...) ال�املة، و�املراقبة  بال��اتبية  النضباطية. فإن املشرع�ن، ل�ي يحر�وا وفقا  بالطاعون، تبدو مشبوكة 

ا، �� حالة الطبيعة؛ وا�ح�ام ل�ي �شاهدوا كيفية عمل االنضباطات ال�املة، فهم يحلمون بحالة الطاعون،  للنظر�ة ا�خالصة وظيفة القوان�ن وا�حقوق، فإ��م يضعون أنفسهم، خيالي

يجب قطعھ، تص�ح أن ت�ون �� أساس  وهكذا �� أساس الهي�ليات االنضباطية تص�ح صورة الطاعون ل�ل االلتباسات، ول�ل االضطرابات؛ تماما كما �� صورة ا�جذام واالتصال الذي  

 . 209إ�� ص  207، من ص1990يات االستبعاد". ميشيل فو�و: "املراقبة واملعاقبة..والدة ال�جن"، ،ترجمة ع�� مقلد ومطاع صفدي، مركز اإلنماء القومي، ب��وت، هي�ل

 ع �� سوق البورصة، واملناطق ال�ي ستخلق ��ا موا�ئ. من قبيل: معرفة األرا�ىي ال�ي ستتحول إ�� ا�جال ا�حضري، والشر�ات ال�ي ستتم خ�خص��ا، واألسهم ال�ي ستنخفض أو ترتف  7
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ضر��ي أو  األسعار بطرق غ�� مقبولة، و�حجم ال يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن�ن، واالستفادة من اقتصاد الريع، وال��رب ال

�شكيل "لو�يات" من أجل التأث�� ع�� املشّرع ل�ي ال يفرض ضرائب معينة، وتقسيم الشر�ات وتصغ��ها أو ت�خيم املصار�ف ح�ى  

 تنفلت من االل��ام الضر��ي؛ 

و�بقى أهم مسلك ينفر منھ الفكر السيا�ىي واالقتصادي قديما وحديثا، هو ما يتعلق بإفساد السوق من خالل ا�جمع ب�ن  

وُ�نّ�ي  ا لغ��ه،  متوفرة  غ��  معلومات  من  نھ 
ّ

و�مك األفضلية،  موقع   �� يجعلھ  ح�ومي  منصب   �� التاجر  وجود  ألن  والسلطة،  ملال 

القوان�ن "روح  كتابھ   �� مونتسكيو  يروي  غ��ه.  تجارة  من  أك��  تحتتجارتھ  يتاجر"  "  أن  لألم��  ينب��  "ال    أبَصَر «:  عنوان 

سلع "تيوفيل" ع��  مشتمال  �ستطيع    َمْركبا  �ىيء  أي  فِمن  سفينة،  رّ�ان  م�ي  وتجعلون  قيصر،  إن�ي  لها:  وقال  فأحرقھ،  لزوجتھ 

الفقراء أن يكسبوا عيشهم إذا ما قمنا بحرف��م أيضا؟ و�ان يمكنھ أن يضيف: من ذا الذي يقدر ع�� رْدعنا إذا ما قمنا باحت�ارات؟ 

 البطانة أن تقوم بمثل هذه التجارة ال�ي نقوم ��ا، وهنالك ست�ون ومن ذا الذي �ستطيع أن يحملنا ع�� اإليفاء �عهودنا؟ وستودّ 

ع��   مؤكدة  ة 
ّ
أدل بؤسھ  توجب  ال�ي  الضرائب  من  وكث��  �سرنا،  دون  عدلنا  ع��  الشعب  ويعتمد  منا،  جورا  وأك��  طمعا  أعظم 

 .»8بؤسنا

 يسھ القانو�ي كورونا" مختلف حول تأس صندوق الفقرة الثانية: اقتطاٌع من أجور املوظف�ن لصا�ح "

�� الصندوق ا�خاص    20209/ 06أبر�ل منشورا يحمل رقم    14تار�خ  بأصدر رئيس ا�ح�ومة املغر�ية   موضوعھ: "املساهمة 

تمهيده إ�� الظروف االستثنائية ال�ي يمر م��ا املغرب خالل األزمة الو�ائية، وال�ي بموج��ا تم  بتدب�� جائحة ف��وس �ورونا"، أشار  

�ورونا"،  إحداث جائحة  بتدب��  ا�خاص  ا�ح�ومة   "الصندوق  رئيس  يمنحھ  وظف   ول�ي  فقد  القانو�ي،  من    40فصل  ال أساسھ 

الذي �سن أح�اما خاصة بحالة الطوارئ ال�حية، وال سيما املادة    2.20.292الدستور، و�ناء ع�� مقتضيات املرسوم بقانون رقم  

ا�خامسة منھ، فضال عن استناد املنشور ملا أعر�ت عنھ املركز�ات النقابية األك�� تمثيال من تجنيد ورغبة �� االنخراط �� دينامية 

وال هذالتضامن  و�عد  قررت    ا ت�افل.  وفق التأسيس  ال��ابية   ا�ح�ومة  وا�جماعات  الدولة  وأعوان  موظفو  "�ساهم  أن  املنشور 

ومستخدمو املؤسسات العمومية، بأجرة ثالثة أيام من العمل ع�� مدى ثالثة أشهر، تقتطع من األجرة الصافية من الضر�بة ع��  

والتعاضد بالتقاعد  املتعلقة  واالقتطاعات  �ورونا".الدخل  ف��وس  جائحة  بتدب��  ا�خاص  الصندوق  إ��  وتحول  رئيس   ،  وختم 

السيدات الدولة،  وز�ر  "السيد  إ��  حصر�ا  املوجھ  منشوره  السامون    ا�ح�ومة  واملندو�ون  املنتدبون  والوزراء  الوزراء  والسادة 

ا�خاضعة لوصاي��م، من أجل    العمومية  اتوللمؤسس  ء �عليما��م للمصا�ح التا�عة لهمع�� إعطا  هؤالء  واملندوب العام، بأن �عمل

 إنجاز هذا االقتطاع �� أحسن الظروف. 

 التالية: من خالل دراسة حيثيات هذا املنشور وتحليل تأسيسھ القانو�ي، يمكن أن نخلص إ�� املالحظات

  

 
 603، ص 2017مونتسكيوه: "روح القوان�ن"، ترجمة عادل زعي��، مؤسسة هنداوي �ىي آي �ىي،   8

D9%88-https://www.cg.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1%-�شـــــــــــــر ع�ـــــــــــــ� املوقـــــــــــــع الرســـــــــــــ�ي لـــــــــــــرئيس ا�ح�ومـــــــــــــة املغر�يـــــــــــــة:   9

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

https://www.cg.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.cg.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 االستناد الدستوري: -أوال 

"ع�� ا�جميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، و�ش�ل يتناسب مع الوسائل   ع�� ما ي��:  40ينص الدستور املغر�ي �� فصل الـ  

ال�ي يتوفرون عل��ا، الت�اليف ال�ي تتطل��ا تنمية البالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات وال�وارث الطبيعية ال�ي 

الة الت�اليف ال�ي تتطل��ا تنمية البالد وأيضا تصيب البالد"، حيث يت�ح من هذا الفصل أن املقصود بھ حصرا، هو التضامن �� ح

ف �� ما يتعلق باألو�ئة وا�جوائح، فهذا ف��ا تجاوز   40تلك ال�ي لها عالقة باآلفات وال�وارث الطبيعية، أما تمطيط الفصل  
ّ
ل�ي يوظ

�ا غ�� قادرة ع�� �غطي��ا. ألن من شأنھ أن يجعل من هذه الفصل الدستوري مطية لالستناد عليھ �� �ل األمور ال�ي ترى ا�ح�ومة أ�

رام معا�جة القضايا ال�ي تتوفر ف��ا القوة القاهرة، وليس األمور ال�ي من املفروض �� ا�ح�ومة أن تتوقعها وأن تبحث لها  الدستور 

إ�� تقديم مشاريع لت�جأ   �انت ما  فإن ا�ح�ومةعن موارد من أجل �غطي��ا. ألنھ إذا �انت تتوفر �� "جائحة �ورونا" القوة القاهرة،  

القانون  ومشروع  الكراء  حول  قانون  مشروع  مثل  من  ا�جائحة  هذه  عن  الناجمة  القضايا  �عض  تنظيم  أجل  من  رقم   قوان�ن 

واملقامات السياحية وعقود النقل ا�جوي للمسافر�ن (الذي سنتناول   األسفار   �سن أح�ام خاصة تتعلق �عقود   ا�خاص  ،30.2010

مناقضتھ ملبدأ عدم رجعية القانون)، حيث �ان يكفي للقضاء أن يبث �� هكذا قضايا استنادا إ�� القهوة  �� الفقرة القادمة مسألة  

 القاهرة املنظمة من ِقبل القانون املغر�ي. 

أمر تقدير الت�اليف وطر�قة إلزام املواطن�ن بتحمل تبعا��ا، فإنھ من املفروض أن يتم ذلك وفق قانون يصدر    وح�ى ال ُي�َ�ك 

  40أن ا�جهة ا�خول لها ذلك �� ال��ملان. �حيح أن الفصل    إ�� مرسوم بقانون، بمع�ى  ملان، وليس بناء ع�� منشور �ستندعن ال�� 

يمكن   ولكن  اإللزام،  وتصدر  الت�اليف  تحدد  ال�ي  ا�جهة  ع��  ينص  ع��لم  يحدد  39الفصل    القياس  وحده  القانون  أن  حيث   ،

ال�ي للقانون وحده إحدا��ا و   الت�اليف العمومية  توزيعها، وفق اإلجراءات ع�� ا�جميع أن يتحملها، �ل ع�� قدر استطاعتھ "ال�ي 

 املنصوص عل��ا �� هذا الدستور". 

أما إذا سايرنا الرأي القائل بأن من حق ا�ح�ومة االقتطاع من أجور املوظف�ن من دون الرجوع إ�� ال��ملان، فإن هذا �ع�ي  

سدود أو �شييد طرق أو أي إجراء   أجل بناءأنھ ح�ى من دون آفة أو �ارثة طبيعية، يحق ل�ح�ومة إلزام املواطن�ن بأداءات مالية من  

التنمية. بمتطلبات  الدستوري  النص  ما يصفھ  �� حالة   يفيد  باألداء تضامنا  املواطن�ن  إلزام  ا�ح�ومة  إذا �ان من حق  أنھ  بمع�ى 

البالد".   تنمية  تتطل��ا  ال�ي  "الت�اليف   �� املساهمة  ذلك مهم بخصوص  أن  رأت  ما  إذا  إلزامهم  أيضا  من  ال�وارث فمن حقها  لكن 

غ��   ا�ح�ومة  بأن  القائل  للرأي  طبقا  ال��ملان،  إ��  الرجوع  ودون  ل�ح�ومة  التقدير�ة  السلطة  طبعا  البالد؟  بتنمية  املقصود  يحدد 

  ملزمة بذلك، وهو ما ال نرّجحھ.

 االستناد إ�� املادة ا�خامسة من مرسوم حالة الطوارئ ال�حية -ثانيا

ال   املادة،  ��ذه  املنشور  ل  وسُّ
َ
ا�خامسةت فاملادة  بقانون؛  منظمة  فئة  بحقوق  املس  حّق  ا�ح�ومة  ل�ح�ومة   11يمنح  أجازت 

فقط وعند الضرورة القصوى أن تتخذ، بصفة استثنائية، إجراءات ذات طا�ع اقتصادي أو ما�� أو اجتما�� أو بيئي تكت�ىي صبغة 

السلبية امل��تبة ع�� إعالن حالة الطوارئ ال�حية. فضال    االست�جال، وال�ي من شأ��ا اإلسهام، بكيفية مباشرة، �� مواجهة اآلثار

التأث��  ع�� أن التداب�� ال�ي أجاز��ا هذه املادة ل�ح�ومة، تتعلق بما تراه ا�ح�ومة مفيدا للمواطن�ن ح�ى يخرجوا من األزمة وليس 

ع�� ا�حتاج�ن، أو تأجيل أداء قروضهم،  ع�� مداخيلهم، �أن ت�جأ مثال إ�� استعمال احتياطها النقدي، أو توزيع مساعدات مباشرة 

 
بتار�خ     10 النواب  بمجلس  العامة  ا�جلسة   �� عليھ  النو 2020ماي    13ُصودق  الرسمية �جلس  الصفحة  ع��  منشور  وهو   https://www.chambredesrepresentants.maAFاب.  ، 

 )2020يونيو  15(تار�خ اإلطالع: 

 مكرر.  6867، عدد 2020مارس  24�شر با�جر�دة الرسمية بتار�خ:  11

 043-102522-24-03-bis_Ar.pdf?ver=2020-http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867   :2020يونيو  25(تار�خ آخر إطالع ( 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-3020-%D8%A8%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
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علما ضده.  وليس  املواطن  صا�ح   ��  �� ال�ي  األمور  من  وغ��ها  ال��اما��م   �� محلهم  ا�حلول  الضرورة   أو  "حالة  اش��طت  املادة  أن 

��ا ال�جوء إ�� أمور  القصوى"، وال نظن أن هذه ا�حالة قد توفرت ل�ي ت�جأ ا�ح�ومة إ�� االقتطاع من أجور موظف��ا، ما دام �� إم�ا

أخرى أك�� نجاعة، لكن الذي حدث هو أن ا�ح�ومة ذهبت مباشرة إ�� ا�حل األسهل بدل ا�حلول األخرى ال�ي سنش�� إ�� �عضها �� 

الفقرات القادمة، وقد أشار العديد من الباحث�ن واملهتم�ن بالشأن االقتصادي إ�� أك�� من إجراء يمكن الدولة من موارد أهم مّما 

 ود بھ االقتطاعات.�ع

 ثالثا ــ االستناد إ�� بالغات النقابات واتفاقا��ا

أّسس املنشور مشروعية تدب�� االقتطاع ع�� ما "أعر�ت عنھ املركز�ات النقابية األك�� تمثيال من تجنيد ورغبة �� االنخراط  

ن رأ��ا. ألنھ إذا �ان يقصد البالغ الذي قيل أن  �� دينامية التضامن والت�افل"، لكن املنشور لم يو�ح أين أعر�ت هذه املركز�ات ع

النقابات �انت قد أصدرتھ يوم   النقابية املوقعة)  ، 2020مارس    19�عض  "�عّ�� (املركز�ات  ي��:  �� فقرتھ األخ��ة ما  والذي تضّمن 

العمومية وامل ال��ابية، والوظيفة  وا�جماعات  العام  القطاع   �� املغر�ية  العاملة  الطبقة  انخراط  العمومية  عن  ؤسسات واملقاوالت 

وشر�ات الدولة، ومساهم��ا �� هذا ا�جهود التضام�ي بأجرة ثالثة أيام من األجر الشهري الصا��، تقتطع من املنبع ع�� مدى ثالثة  

 أشهر"، فإن هذا البالغ ليس حجة، مادام لم يوقع من �ل النقابات.

املواقع  �� املنشور  البالغ  تقصد  ا�ح�ومة  �انت  توقيع  و�ذا  دون  من  املركز�ات  12اإللك��ونية  أن  القول  البدي�ي  من  فإنھ   ،

  �� التطوع  مبدأ  ع��  ت�ّح  ��ا  خاصة  فردية  بالغات  وأصدرت  رفضتھ  قد  النقابات  من   العديد  فإن  بأسا��ا،  يل 
ُ
ذ ال�ي  النقابية 

بة الوطنية للتعليم غ�� موقعة)، وأنھ ليس �ل  التضامن، علما أن هذه الهيئات ليست وحدها ال�ي تمثل العمال املغار�ة (مثال، النقا

بأداء واجبات    و�لزامهم  التصرف �� أجورهم  حق  للنقابات  لم يخّولوا  املوظف�ن واألعوان هم أعضاء �� النقابات، علما أن العمال

فهو النقابات   �� انخراطهم  وأما  ومؤسسا��ا،  الدولة  مع  �عاقدوا  بموجبھ  الذي  القانون  ألزمهم  ما  عن    من  خارج  الدفاع  أجل 

مارس، والذي لم   30حقوقهم �ش�ل مش��ك. وأما إذا �انت ا�ح�ومة قد استندت ع�� اللقاء الذي أجراه رئيسها مع النقابات يوم  

األقل   ع��  فيھ  مشاركت�ن  نقابت�ن  فإن  ع، 
ّ
موق بمحضر  نقابات   –ُيختتم  ت�ون  قد  ألنھ  السطور،  ل�اتب  املتوفر  املعطيات  حسب 

ال�ونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغا يوم    أصدرت   إذ  قد ع��تا عن رفضهما لالقتطاع اإلجباري،  -س األمر  أخرى قد سلكت نف

رقم  2020  أبر�ل   15 تحت   ،78/2020  �� للمساهمة  واملستخدم�ن  املوظف�ن  أجور  من  اإلجباري  االقتطاع  "رفض  موضوع:   ��  ،

الصندوق ا�خاص بتدب�� جائحة �ورونا"، ا��مت فيھ رئيس ا�ح�ومة بـ "إقحام وتوظيف املركز�ات النقابية �� هذا القرار املتخذ من  

نھ "لم �سبق لها أن وافقت أو ساهمت �� مناقشة هذا القرار األحادي". من جهتھ طرفكم �ش�ل أحادي"، وأكدت هذه املركز�ة أ

"سبق لھ (االتحاد)    ، جاء فيھ:2020أبر�ل    15"االتحاد الوط�ي للشغل باملغرب" (املقّرب من حزب رئيس ا�ح�ومة) بالغا يوم    أصدر

أصدر بتار�خ    أن  �افة  2020مارس    19بالغا  فيھ  الشغ   مناضليھ  يدعو  الصندوق  وعموم   �� باملساهمة  املسارعة  إ��  املغر�ية  يلة 

بطر�قة تطوعية �عكس روح التضامن ال�ي تم�� الطبقة العاملة، متسائال عن وضعية املوظف�ن الذين سبق لهم املساهمة الفعلية  

يأ�ي بمثابة رد يرفض   البالغ جاء �عد منشور رئيس ا�ح�ومة، فهو  فيھ االتحاد إجبار�ة �� الصندوق بطر�قة تطوعية"، وألن هذا 

مواقع    أوردتھ  الذي  ا�خ��  النقابة  تنف  لم  كما  مرة،  من  أك��  البالغ  عليھ  أكد  ما  وهو  عنوان:    إلك��ونيةالتطوع،  نقابة «تحت 

 
جل النقابات أ��ا لم توقع عل��ا، و�نما فقط تم �سر���ا قبل البث ف��ا، مما اضطر جل النقابات إ�� إصدار بالغات فردية �ع�� ف��ا عن   هناك ��خة متداولة من هذا البالغ، تقول   12

(نحجم عن �شر الرابط �امال النھ يأخذ غرب  الدعوة إ�� التطوع ولكن من دون إجبار. الن�خة املتداول، غ�� املوقعة، منشورة ع�� املوقع الرس�ي لنقابة االتحاد العام للشغال�ن بامل

 https://ugtm.ma.  )2020أبر�ل   16نصف الصفحة. تار�خ اإلطالع: 

https://ugtm.ma/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81/
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من خالل التحليل السابق و�ناء ع�� البالغات واملواقف ال�ي أصدر��ا �عض النقابات   »13"بيجيدي" ترفض اقتطاع أجور املوظف�ن

 ، وغ��ها، يصبح االحتجاج بــ "ما أعر�ت عنھ املركز�ات..." غ�� قانو�ي وغ��  مجدي. أعاله

 االنتقائية أم التعميم والتجر�د؟ -را�عا

يتجنب   أن  واضعھ  ع��  �ان  فإنھ  واالختيار،  التطوع  وليس  القانو�ي  اإللزام  منطلق  من  األمر  مع  �عامل  املنشور  أن  بما 

ب االقتطاع فقط ع�� فئة دون غ��ها، و�نما عليھ أن �شمل    ي الوارد �� املنشور، ال ينب��االنتقائية، ألن اإللزام الدستور 
ّ
ُيرت أن 

وتجار أغنياء، وكبار رجال و�ساء األعمال، وكبار الفالح�ن،    ومستثمر�ن  جميع من لد��م القدرة ع�� املساهمة، من شر�ات خاصة

األموال ال�ي تطوعت ��ا �عض الشر�ات   ��م وأصولهم املادية والسائلة. أماعناو���م ومداخل   وغ��هم من الذين �عرف وزارة ا�ح�ومة

فإ��ا ال بداية األزمة،   �� ��ا أ�حا��ا ونالوا ع��ا    ا�خاصة  التطوع، ساهم  باب   �� الدستوري، و�نما تدخل  الواجب  حتسب ضمن 
ُ
ت

ريعها سياسيا، والتنو�ھ، و�عضهم سيحُصد  األموال    ا�جزاء  تلك  �انت  إذا  املراجعة  سيما  االعتبار خالل  �ع�ن  ذ 
َ

التطوعية ستؤخ

الضر�بية، ومن ثّم ينب�� إلزام جميع الشر�ات بأداء الواجب الدستوري الذي يقت�ىي باملساهمة اإلجبار�ة ع�� ا�جميع، و�حسب  

لديھ دخل، أكيد   بالتطوع دون اإلعالن عنھ، ف�ل من  التطوع، ألن ا�جميع يقوم  الفعلية وليس من باب  ��  القدرة  أنھ سيقتسمھ 

هذه الظرفية ا�حرجة مع محيطھ االجتما��، ألن اإل�سان ال �عيش �� جز�رة و�نما لديھ روابط اجتماعية تدفعھ للمساعدة دون أن  

ا�جميع من    أصبح التضامن إجبار�ا، فإن عمومية القاعدة القانونية تفرض أن �ساهم فيھ  �علن عن ذلك �� وسائل اإلعالم. فإذا 

الك��ى ع�� سبيل   التجار�ة  (الواجهات  األزمة  �� ظل  أر�احا كب��ة ح�ى  أ��ا حققت  الوارد  ال�ي من  الشر�ات  دون استثناء، خاصة 

املثال) دون االقتصار ع�� املوظف�ن واألعوان واملستخدم�ن، و�ال فإن األمر قد تحول إ�� تراجيديا عندما نجد أن موظفا ُيقتطع من  

ز�ل لصا�ح �عو�ض مستخدمي مؤسسات مداخل��ا السنو�ة باملالي��، أو أن يتم االقتطاع من أجر مستخدم �سيط، بينما  راتبھ اله

جاره الذي يمتلك محالت تجار�ة أو ضيعات فالحية شاسعة املساحة ال يؤدي أي مساهمة، بل يتحول املوضوع إ�� مأساة عندما  

ل أ�خاص ال �ستحقون التعو�ض من صندوق �ورونا، وذلك �سبب "األخطاء" األعوان من أجل أن يحص  يتم االقتطاع من أجر

 .14ال�ي تم ��جيلها بخصوص نظام التغطية ال�حية "راميد"

ع لهم -خامسا 
َ
 عدم مراعاة االقتطاع ا�جانب االجتما�� للُمقتط

بالكث�� من األسر، و�جلع �� موقع ضعيف اقتصاديا  من شأن �عميم االقتطاع ع�� جميع املوظف�ن واألعوان، أن يضر  ها 

واجتماعيا، ويساهم �� إضعاف قدر��ا الشرائية، ألن املفروض �� ا�ح�ومة أن تحرص ع�� توف�� ا�حماية االجتماعية ال�ي طاملا أ�ّح 

عّرض املوظف والعون واملستخدم إ�� ضائقة مالية، سيما إذا �ان من أ�حاب الدخول "الفق��ة" وهو
ُ
حال   عل��ا الدستور، ال أن �

الفصل   ينص  األجور.  واالجتماعية    32أغلبية  ا�حقوقية  ا�حماية  ضمان  ع��  الدولة  �عمل   (...)" ي��:  ما  ع��  الدستور  من 

ا�ح�ومي،   التدب��  يراعھ  لم  هذا  لكن  عل��ا".  وا�حافظة  واستقرارها  وحد��ا  يضمن  بما  القانون،  بمقت�ىى  لألسرة،  واالقتصادية 

 . 15ثناء، ح�ى أنھ لم ��تم ملن يذهب نصف رات��م إ�� الديون السكنية واالس��الكيةو�نما َهّم ا�جميع من دون است

 
13  https://www.hespress.com/societe/467906.html :2020يونيو  10، تار�خ اإلطالع . 

 نظام التغطية ال�حية راميد، و�ن �ان هذا املوضوع يحتاج دراسة مستقلة. أشرنا �� التقديم للمشا�ل املرتبط  باعتماد  14

راتب   15 االقتطاع  �شمل  يتجاوز   موظف �أن  ال  الشهري  ع��    5800دخلھ  إال  منھ  يحصل  ال  لكنھ  شهر�ا،  البنكية   2900درهم  القروض  أداء  إ��  إما  يذهب  البا��  ألن  شهر�ا،  درهم 

ل هذا املواطن قادر ع�� تمو�ل صندوق �ورونا أو دعم من هم �� فهل مث درهم شهر�ا.  500ا�خصصة للسكن و�ما للكراء، علما أن لديھ واجبات تطوعية و�لزامية تجاه والديھ ت�لف  

آالف درهم، ألن جزء من دخلهم ال يرونھ إال ع�� الورق، وم��م   10 الذين يتجاوز مدخولهم   ح�ى أولئك مثل فقره؟ وما نقولھ عن هذا املوظف، �سري ع�� العديد من املوظف�ن وم��م  

ألف درهم، نصفها يذهب لقرض السكن والسيارة وال��ام نحو األهل، بينما   14أيام �� الشهر (مثال، موظف يتقا�ىى    5وصلت إ��   باقتطاعات  من ألزم��م الهيئات ال�ي تدبر أمورهم

يقارب    3000البا�� تذهب منھ   بما  األبناء، وسيجد نفسھ مطالب  و�ز   2000درهم ملدارس  لھ طيلة ثالثة أشهر؟)،  إذا ما درهم لصا�ح الصندوق، فماذا سيتبقى  داد األمر استفحاال 

 صاحب االقتطاع لصا�ح تدب�� �ورونا، مع االقتطاع ألسباب أخرى، �التغيب غ�� امل��ر أو اإلضراب.

https://www.hespress.com/societe/467906.html
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الوقوف ع��    �� بھ  الذي قمنا  البحث  لم �سعف  ر�ما هناك دوال أخرى �جأت لالقتطاع من أجور موظف��ا وأعوا��ا، لكن 

االقت  فلُر�ما  ذلك، أن  علما  االقتطاع،  إ��  �جأت  ال�ي  القليلة  الدول  من  الشرائية املغرب  بالقدرة  اإلضرار  يرفض  نفسھ  صاد 

العديد من ا�ح�ومات خالل هذه األزمة،   للمواطن، ألن من شأن ذلك أن يضعف قدرتھ االس��الكية، وهذا ما حاولت أن تتجنبھ

هم رغبوا    موظف��ا وعمالها بمنح إضافية إذا  فبدل أن تقتطع من أجور موظف��ا، منح��م عالوات ��جعهم ع�� االس��الك، وحّفزت 

�� االستمرار �� أعمالهم �� ظل األزمة الو�ائية، وليس االقتطاع من أجورهم، خاصة موظفي ال�حة واألمن والنظافة والصناعات 

 .16الطبية والغذائية. بل هناك دوال منحت جميع مواطن��ا أمواال شهر�ا من أجل تحف�� االقتصاد و��عاشھ

الفقرة  هذه   �� �سع  و�ن لم  التضامن  ا�ح�ومةرفض  تنبيھ  إ��  نا 
ْ
هدف ��    ما  الشرعية  مبدأ  االقتطاع،  يرا��  أن  ضرورة  إ�� 

ھ ا�ح�ومة دون األخذ �� ع�ن االعتبار ل�حماية القانونية ألجور املوظف�ن واألعوان واملستخدم�ن،  
َ
عالقتھ بالقانون ح�ى ال �ْستْسهل

 �عول عليھ ا�ح�ومات مستقبال من أجل الدعم، و�نما ينب�� وأن ُيرا�� املشروعية �� عالقتھ با�جانب االجتما�� للمواطن�ن،  
ّ
 وأال

حماية  برامج  توفر  عدم   �� أو  ال�حة  م��انية  ضعف   �� املسؤولية  يتحمل  ال  املواطن  ألن  فعالية،  أك��  أخرى  موارد  عن  البحث 

ة عن ضعف ح�امة التنبؤ باألزمات اجتماعية، و�� غياب احتياطي نقدي ت�جأ إليھ ا�ح�ومة خالل األزمات، كما ال يتحمل املسؤولي 

فضال ع�� أن عملية توزيع األموال املستخلصة �� إطار الصندوق ينب�� أن    وا�حديث قائم حول ف��وس �ورونا).  2019(منذ شتن��  

  �� النقابات  ع��  االستناد  يتم  أن  مع�ى  ما  و�ال  اليقظة،  �جنة   �� املعني�ن  �ل  و�شراك  بالشفافية،  يتم  تتمّ��  بينما  االقتطاع 

تطلب  بالغات  أصدرت  أن  سبق  النقابية  املركز�ات  من  العديد  وأن  سيما  الدعم،  أموال  بتدب��  امل�لفة  ال�جنة  من  استبعادهم 

 إشراكها �� �جنة اليقظة. 

 الفقرة الثالثة: مدى شرعية قوان�ن صادرة عن برملان ُيصّوت بطر�قة ال دستور�ة 

ب�وفيد   بأرواحهم من أجل معا�جة املصاب�ن  الو�ائية، و�ينما حاول األمن    19بينما خاطر األطباء واملمرضون  خالل األزمة 

ال�جون   وموظفو  الفال��  والقطاع  والغذائية  الطبية  والصناعات  والنقل  والصيدليات  املتاجر   �� واملشتغلون  النظافة  وعمال 

مغادرة   عل��م  ُمنع  الذين  من  مشاريع وغ��هم  ملناقشة  غ��هم  ع��م  وُ�نيبوا  بيو��م   �� يقعدوا  أن  إال  ال��ملان  أعضاء  أ�ى  عملهم، 

القوان�ن والتصو�ت عل��ا، حيث يناقش النائب ا�حاضر و�صوت نيابة عن �ل "مو�ليھ"، من خالل رفع يده، وع�� رئيس ا�جلس أن  

��ا يد مباركة أصالة عن نفسها وعن با�� األيدي القا�ع أ�حا��ا ��  يح�ىي اليد املرفوعة ومعها عشرات األيدي ال�ي تنوب ع��ا، و�أ

 بيو��م، �� ح�ن اعتمد مجلس املستشار�ن تقينھ التصو�ت اإللك��و�ي. 

لم يأبھ هؤالء إ�� أن الشعب �� حاجة لنوابھ من أجل مناقشة مرسوم الطوارئ وتنقيحھ قبل التصو�ت عليھ، ألنھ تضّمن  

إ تحتاج  ال�ي  البنود  و��� �عض  الغرامات،  بدل  ا�حبسية  العقو�ات  ع��  تنصيصھ  مثل  �عديل  وضعية   ��  عن  ا�ح�ومة  مساءلة 

، وملناقشة هذا املشروع واالع��اض 17العالق�ن �� ا�خارج وعن إخفا��ا ملشروع أصبح يطلق عليھ املواطنون "مشروع تكميم األفواه"

 .ع�� بنوده املدافعة عن ال�ارتالت االقتصادية

 
عن    16 السنوي  دخلهم  و�قل  الضرائب  يؤدون  الذين  األمر�كيون  بمبلغ     75توصل  سنو�ا،  دوالر  ع��    1200ألف  يحصالن  زوجان  مثال:  �ا  2400دوالر.  و�ذا  لد��م  دوالر،  أبناء،   5ن 

ليھ �ل درهم عن �ل طفل، وذلك ليس �عو�ضا عن فقدان العمل، و�نما فقط من أجل تحف�� االقتصاد ودفع الناس للتبضع ح�ى ال تضعف الشر�ات، يحصل ع  500يحصلون ع��  

ب بناء ع�� القانون الذي �ان تم �شريعھ �� عهد أو�اما، أما �عو�ض فاقدي  من يدفع الضرائب سواء �ان مواطنا أو مقيما أو ح�ى مهاجرا �� وضعية غ�� قانونية لكنھ يؤدي الضرائ

يحصل فمسطرتھ العمل العمال مختلفة  باب  بموجها  من  و�نما  ــ  األزمة  مستوى   �� تكن  لم  نفسها  أمر��ا  ألن  ـ  اإلشادة  باب  من  ليس  فهو  املثال  هذا  نورد  عندما  أ�خم.  مبالغ  ع�� 

وفعالية.   هم كيف تتعامل الدول مع األزمة، وما إذا �انت �عول ع�� االقتطاعات من أجور موظف��ا البسطاء أم ع�� ال�جوء إ�� طرق أخرى أك�� نجاعة االستفادة من التجارب، ح�ى نف

رفقتھ الرابط  إطالع:   ينظر  آخر  of-round-second-a-includes-bill-stimulus-democrats-https://www.cnbc.com/2020/05/12/house-1200-:  )2020يونيو    20(تار�خ 

checks.html 

مشروع    17 هنا،  تن20.22املقصود  قد  ا�جما��،  املؤلف  هذا  ضمن  دراسات  هناك  أن  علما  األو��،  الفقرة   �� ع��ا  تحدثنا  وقد  االجتما��،  التواصل  مواقع  بتنظيم  املتعلق  اولتھ ، 

 بالتفصيل.

https://www.cnbc.com/2020/05/12/house-democrats-stimulus-bill-includes-a-second-round-of-1200-checks.html
https://www.cnbc.com/2020/05/12/house-democrats-stimulus-bill-includes-a-second-round-of-1200-checks.html
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ة "نواب الشعب" فضلوا خرق الدستور وتفو�ض التصو�ت الذي هو حق �خ�ىي، وقعدوا �� بيو��م يراقبون  لكن الساد 

حضروا   إن  أ��م  رغم  الت�حية،  ع��  ا�جسدية  السالمة  مفضل�ن  املواطن�ن،  با��  مثل  مثلهم  هواتفهم  شاشات  خالل  من  العالم 

داء اللباس الذي ا�خصص األطباء ا�حتك�ن يوميا باملصاب�ن بينما  ال��ملان، فستحتض��م �� قاعة مكيفة ومعقمة، و�� إم�ا��م ارت

أجور   تضاعف  �عو�ضات  ولد��م  الدخول،  قبل  ا�جسم  حرارة  فحص  آالت  استعمال  إم�ا��م  و��  ساعات،  لبضع  س��تدونھ  هم 

ل التكنولوجية  الوسائل  إ��  ال�جوء  أيضا  إم�ا��م   �� �ان  أنھ  رغم  النظافة،  وعمال  واألمن  والتصو�ت املمرض�ن  لمناقشة 

 .اإللك��وني�ن

وُ�فِقد   الدستور  و�خرق  الطوارئ،  حالة  ظل   �� العامل�ن  لبا��  سيئة  قدوة  �عطي  بمهم��م،  الشعب"  "نواب  قيام  عدم  إن 

عن   صادرة  أل��ا  شرعي��ا   �� الطعن  يمكن  الدستور�ة،  مبدأ  التشريعات  و�ا��  الطوارئ  يجتمعمرسوم  تخالف   مجلس  بطر�قة 

ول التشريعية  الدستور.  (الوالية  ال��ملان  هذا  �ان  الذي  2021-  2016و  الدستور�ة  �عدم  الدفع  قانون  للمغرب  ل�ان  عملھ  يتقن   (

، ول�ان للمجتمع قانون جنائي يواكب الطوارئ و�تضمن العقو�ات البديلة 18بموجبھ يمكن الطعن �� القوان�ن ال�ي ستصدر عنھ

 .19�� دهال��ه منذ خمس سنوات لكن لم يتم �شريعھ �سبب ا�خالف حولھ عن العقو�ات ا�حبسية، رغم أن املشروع جاثم

املتعلق بتجاوز    26.20مقابل صوت واحد ع�� مشروع قانون رقم    394بأغلبية    2020أبر�ل    7لقد صوت مجلس النواب يوم  

ا�خارجية التمو�الت  التصو�ت  20سقف  أثناء  أنھ  املشروع  هذا  ع��  التصو�ت  طر�قة  ع��  واملالحظ  القاعة ،   �� حاضرا  يمكن  لم 

نائبا صوت لصا�ح املشروع وصوت واحد فقط ضده،   394أثناء التصو�ت تم إحصاء   العامة �جلس النواب إال بضعة نواب، ولكن

 للنص الدستوري.  احيث صوت ا�حاضرون أصالة عن أنفسهم ونيابة عن زمال��م، خالف

ع�� مشروع قانون يناقض الدستور �� فصل السادس، حيث    2020ماي    13و�نفس املسطرة صوت مجلس النواب بتار�خ  

، ا�خاص �سن أح�ام خاصة تتعلق �عقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل ا�جوي  30.20رقم   بموجب مشروع القانون 

و�ائية، وتأجيل ذلك  ا�حجوزات ال�ي تم إلغاؤها �سبب األزمة ال يمكن لو�االت األسفار التنصل من �عو�ض ز�نا��ا عن للمسافر�ن،

شهرا؛ فبدال من أن تتحمل الدولة تبعات األزمة، أراد مشروع وز�رة السياحة أن يحّملها للمواطن�ن من أجل    15إ�� أجل قد يصل إ��  

 حماية الو�االت واملؤسسات السياحية، رغم أن هذا املشروع 

 قبل األزمة بأثر رج��. اناشئ اقانون أن �عا�ج وضعيضرب �� الصميم مبدأ عدم رجعية القوان�ن، ألن من شأن �شريع هذا ال 

أو تخالف   لم يكتف مجلس النواب �سلك مسطرة غ�� دستور�ة أثناء ا�عقاده، و�نما شّرع قوان�ن تخالف الدستور نفسھ،

التنظيمية، يتيح    القوان�ن  ا�خار��، مما  التمو�ل   �� بھ  يتجاوز بموجبھ السقف املسموح  تجاوز من قبيل مشروع قانون  ل�ح�ومة 

من القانون التنظي�ي للمالية الذي ير�ط االق��اض بحجم االستثمار وأداء أصل الدين، كما    77الفصل    السقف الذي ينص عليھ

القوان�ن، و�ضر بمص�حة ز�ناء  صوت نفس ا�جلس و�نفس املسطرة ونفس اإلجماع ع�� مشروع قانون يخرق مبدأ عدم رجعية 

 خدمات.و�االت األسفار ومزودي ا�

 
، لكن ا�حكمة  2018ف��اير    14الدستور�ة بمقت�ىى رسالة رئيس ا�ح�ومة، ��    ، ا�حال ع�� ا�حكمة2011لم يصدر هذا القانون التنظي�ي رغم تنصيص الدستور عل��ا منذ يوليوز    18

 . 2018مارس   6م.د، بتار�خ  70/18 : رفضت �عض بنوده وأعادتھ ا�ح�ومة ال�ي لم تقم بواج��ا ولم �عده لل��ملان من أجل التصو�ت عليھ مرة أخرى. ُينظر قرار ا�حكمة رقـم 

https://courconstitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B17018 

 ُيرّجح أن سبب ا�خالف عائد إ�� بند"اإلثراء من دون سبب". 19

صودق   .) املتعلق بتجاوز سقف التمو�الت ا�خارجية2020أبر�ل    7(1441من شعبان  13الصادر ��    2.20.320يق�ىي باملصادقة ع�� املرسوم بقانون رقم   26.20مشروع قانون رقم  20

  /:www.chambredesrepresentants.ma//https)2020يونيو  25(تار�خ آخر إطالع:  2020أبر�ل  30عليھ �� ا�جلسة العامة بتار�خ 

https://courconstitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B17018
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2620-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-13-%D9%85%D9%86
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2620-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-13-%D9%85%D9%86
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2620-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-13-%D9%85%D9%86
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2620-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-13-%D9%85%D9%86
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وألنھ من املعروف أنھ أثناء فحص القضاء الدستوري �� التجارب املقارنة لدستور�ة القوان�ن، يقوم أوال بفحص املسطرة  

املتبعة للتصو�ت ع�� تلك القوان�ن، فإذا وجد ف��ا ما يخالف الدستور، فإنھ �عت�� القانون غ�� دستوري من أصلھ، سواء خالف 

فھ. وال ندري إذا �انت ا�حكمة الدستور�ة املغر�ية س��فض القوان�ن الصادرة عن مجلس النواب إذا ما  محتواه الدستور أو لم يخال

من الوثيقة الدستور�ة الذي ورد فيھ: "يت�ون ال��ملان    60تقدمت جهة معينة بالطعن ف��ا، بناء ع�� خرقھ مجلس النواب للفصل  

حق �خ�ىي ال يمكن  أعضاؤه نياب��م من األمة، وحقهم �� التصو�ت  من مجلس�ن، مجلس النواب ومجلس املستشار�ن؛ ويستمد

املعارضة م�ون أسا�ىي �� ا�جلس�ن، و�شارك �� وظيف�ي التشريع واملراقبة، طبقا ملا هو منصوص عليھ خاصة �� هذا   تفو�ضھ؛

 الباب".

ة إ�� أن ال��ملان �عت�� من أهم املؤسسات ال�ي  ورغم أنھ لم �عد األمر يحتاج إ�� تذك��، فإنھ ال �سعنا �� هذا املقام إال اإلشار 

ترمز للديمقراطية ع�� مر األزمنة، ومن شأنھ �عطيلھ أو اإلفراط �� "عقلنتھ" أن �سهم ذلك �� �عطيل املبدأ الديمقراطية نفسھ، 

تلك األمم بالتخ��  أو التخفيف من حضوره، وهذا ما سعت جل األمم الديمقراطية الدفاع عنھ. فهما يحدث من أزمات ال �سمح  

، عندما �اد الوز�ر  2019ا�حدث الذي تتبعنا فصولھ أواخر سنة  عن رمز ديمقراطي��ا الذي هو ال��ملان، و�مكننا أن نتأمل ملّيا ��  

 األول ال��يطا�ي، أن يكّرس عرفا دستور�ا غ�� ديمقراطي، لوال أن تصدى لھ الشعب والقضاء واملعارضة ال��ملانية.

توقف    جو�سون"  ودونما  "بوريس  األول  الوز�ر  قدمها  ال�ي  بالنصيحة  يّتصل  املوضوع  إجمال  فإن  ا�حدث،  تفاصيل  عند 

الثانية" بتعليق ال��ملان ملدة خمسة أسابيع إضافية، ح�ى يتمكن هو من تمر�ر ا�خروج من االتحاد األورو�ي من    ثلملكة "إل��ابيل

دون �خب املعارضة و�شويشها. وألن امللكة ما �ان �� وسعها رفض "نصيحة/طلب" رئيس ح�وم��ا، أل��ا ال تملك الصالحيات وال  

ـ �شرت أن امللكة فكرت �� إقالة  رأسها باملوافقة    تالقوة لذلك، فإ��ا طأطأ ـ لم يؤكدها القصر  (رغم أن تقار�ر إعالمية بر�طانية 

الشوارع   إ��  الشعب  توّجھ  املعارضة، و�نما  لوم  الشعب وال  لوم  تتلق  لم  ذلك ف�ي  القانو�ي)، ومع  السند  تجد  لم  لك��ا  جوسنون 

 عارضة إ�� القضاء الستصدار حكم يوقف القرار. وتوقيع العرائض ضد القرار الذي وصفوه باملستبد، بينما توجهت امل 

فإن   الرئيسة،  ا�حز�ية  املؤتمرات  ا�عقاد  بمناسبة  ال��ملان  جلسات  �عليق  يمكن  دام  ما  �ليا،  محسومة  غ��  املسألة  وألن 

ح�ى تبث ف��ا.   ا�حكمة األو�� ال�ي قصدها نواب ال��ملان، قد رفضت البث �� املوضوع، بذريعة أن القضية سياسية وليست قانونية

طبعا، لم ييأس النواب من األمر، و�نما أعادوا التوجھ إ�� محكمة أخرى، قضت هذه املرة بال قانونية قرار "جو�سون"، معت��ة إياه 

ومناصر��ا،  ا�ح�ومة  يرق  لم  القرار  فإن  املعارضة،  ابت�جت  ما  و�قدر  أنھ،  غ��  الرقابية.  بمهمتھ  القيام  من  ال��ملان  ملنع  محاولة 

و�لز  ف اسكتلندا،  إنجل��ا،  بر�طانيا:  (تضم  اسكتلندا   �� محكمة  بھ  قضت  الذي  االبتدائي  ا�حكم  استئناف  إ��  بدورهم  توجهوا 

، وتت�ون من رئيس ونائب عام وعشرة قضاة، يتم �عيي��م بطر�قة 2009و�يرلندا الشمالية) أمام ا�حكمة العليا (تم إحدا��ا سنة  

و  التعي�ن  �جان  باش��اك  بحضور  معقدة  القرار  وُ�تخذ  امللكة،  من  و�مباركة  ا�ح�ومة  ورئيس  العدل  إ��     11وز�ر  إضافة  قاضيا 

الرئيس)، متمن�ن أن تأت��م بحكم مخالف لقرار املنع، إال أن ا�حكم جاء مرة أخرى بما ال �ش��يھ ر�اح مناصري "جو�سن"، إذ قررت  

نة يمكن للمحكمة أن �سستند عل��ا، أما مضمونا، فقد رأت ا�حكمة أن   ا�حكمة أن القضية مقبولة شكال، أي أن لها زاو�ة قانو�

السلطة  ومراقبة  التشريع   �� يتج��  الذي  �عملھ  األخ��  قيام  دون  يحول  مؤقتة،  ملدة  ال��ملان  جلسات  بتعليق  ا�ح�ومة  قرار 

بتعليق للملكة  جو�سون  "ن�ح   :�� وجدت  بأن   ، تفصيال  األمر  ا�حكمة  زادت  بل  غ��    التنفيذية،  مسألة  هو  إنما  ال��ملان،  عمل 

 
ُ
التأ شأ��ا  ال��ملان،  ثقانونية، ومن  جلسات  �عليق  "قرار  �عبارة حاسمة:  قرارها  ا�حكمة  ال��يطانية"، وختمت  الديمقراطية  �� ع�� 

 .21غ�� قانو�ي، و�اطل، ومن دون تأث��"

 
 ): 2020حيثية. منشور باملوقع الرس�ي للمحكمة العليا (تار�خ املشاهدة: فاتح يونيو   70صفحة، تناولت فيھ ا�حكمة 24ورد القرار ��  21

 https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0192-judgment.pdf 
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لم يمِض القرار �عيدا نحو توجيھ األمر لل��ملان ل�ي يجتمع، فهذا أمر ليس من صالحيات ا�حكمة العليا، ولم "تتأسف" ألن  

الوز�ر األول اتخذ ذلك القرار، بما أن لغة املشاعر ليست ضمن القاموس القضائي، و�نما تركت أمر اتخاذ القرار للمعني�ن باألمر،  

العليا، ال�ي أبانت عن استقالية تامة عن �ل املؤسسات، و�دأ عمل ال��ملان وا�ح�ومة، إذ دعا املتحدث  وهنا انت�ى عمل ا�حكمة  

ال��ملان   العموم  مجلس  و�نما   لال�عقاد باسم  القانون،  خ��اء  لدى  أخرى  ِحيل  عن  للبحث  تذهب  لم  ف�ي  ا�ح�ومة،  وأما  الفوري، 

أنھ يخا بأنھ سيح��م قرار ا�حكمة رغم  إ�� طبيعتھ  صرح رئيسها،  إياه  راّدا  للموضوع،  القانو�ي  ا�جانب  الستار ع��  لفها، وأسدل 

السياسية. وذلك من خالل الدعوة إ�� انتخابات جديدة، بما أنھ قد تأكد لديھ أن ا�حيل غ�� الديمقراطية ملنع املعارضة من القيام  

تمنعه لم  دستور�ة  ومؤسسة  عارم،  شع�ي  و��  ظل   �� ممكنة  �عد  لم  ولم بواج��ا،  الديمقراطية،  للقيم  االنتصار  من  محافظ��ا  ا 

ترفض أن تبث �� قضية أحالها عل��ا حزب عما�� تقدمي، ولم تر �� املوضوع قرارا سياديا بذريعة أن امللكة قد أحاطتھ بموافق��ا، 

مبا  استحقتبل   جو�سون  ��ا  اتصل  بأن  وذلك  ال��ملان،  بتعليق  "طلب/ن�حها"  الذي  من  اعتذارا  القرار امللكة  صدور  �عد  شرة 

 ال��ائي للمحكمة العليا، واعتذر لها عن طلبھ �عليق عمل ال��ملان!

 الفقرة الرا�عة: مسؤولية الدولة ع�� مواطن��ا العالق�ن با�خارج 

من الدستور    40جميل أن �ستِند الدولة ع�� الدستور عندما ترغب �� ال�جوء إ�� سياسة معينة، مثل �جو��ا إ�� الفصل  

للوثيقة    عندما ال�جوء  هذا  لكن  الو�ائية،  األزمة  تبعات  مواجهة  صندوق  لصا�ح  أجورهم  من  باالقتطاع  املوظف�ن  إلزام   �� رغبت 

الدستور�ة ال ينب�� أن ي�ون فقط حينما يتعلق األمر بحق للدولة، بل أيضا عندما يتعلق األمر بحقوق املواطن�ن، خاصة إذا �ان  

ع السبل، وجفاف املوارد. ن �� بلد و هؤالء املواطن
ّ
 آخر، حيث املعاناة من البعد عن األهل، وتقط

ظل املواطنون العالقون با�خارج ملا يقارب الثالثة أشهر، يناشدون دول��م بأن تنظر �حالهم، و�سمح لهم بالعودة إ�� وط��م،  

لك��ا لم �ستجب لنداءات االستغاثة ال�ي أطلقها ح�ى تجتمع األم املرضع برضيعها، و�لتحم الشيخ الذي �ان �� رحلة عالج بأقار�ھ،  

 .22هؤالء إال �عد مرور ما يقارب الثالثة أشهر

إ��   العودة  من  منعهم  الالئق  من  يكن  لم  فإنھ  الفنادق،   �� وآو��م  جميعا  ��م  الدولة  تكفلت  إذا  وح�ى  األحوال،  جميع   ��

أبنا��م وآبا��م؛ فهم  بالدهم �� وجهم ليسوا م  �ل تلك املدة �عيدا عن  غلق 
ُ
� العودة للوطن ح�ى   �� ن أفراد ا�جالية الذي يرغبون 

العالج، ز�ارات، سياحة، با�خارج ألسباب متعددة:  يتواجدوا  ل�ي  أو غ��ها من    ا�حدود �ش�ل مؤقت، و�نما دفع��م ظروف معينة 

نفسھ أو هو �� عالة ع�� غ��ه. أليست الدولة    األمور االعتيادية، بل م��م من ان��ت تأش��تھ وم��م من لم �عد قادرا ع�� اإلنفاق ع�� 

 مسؤولة عن �ل مواطن��ا أينما وجدوا؟ 

رت عدة حلول لتجاوز األزمة، لكن ليس من ضم��ا إبقا��م خارج وط��م،
ّ
كما لم يوجد حالن دون ثالث: إما تركهم  طبعا توف

صارمة. إجراءات  دون  استقدامهم  أو  ثالث،   ملص��هم  حل  دائما  هناك  �ان  املغار�ة �عم  إجالء  وهو  أال  الدول  �عض  جر�تھ  وقد 

العالق�ن با�خارج والتكفل بإقام��م و�غذي��م �� الفنادق بالنسبة للذين ال تظهر عل��م األعراض، إ�� أن يتم التأكد من خلّوهم من  

 الف��وس، أما الذين تظهر عل��م األعراض فيحّولون إ�� ا�حجر الص�� اإلجباري باملستشفيات.

قو دول العالم الذين أرسلت ح�وما��م الطائرات لنقلهم من �ل املناطق وهم بمئات الآلالف، رغم أن دولهم �عيش  هل عال

لكن  الفخمة.  الفنادق   �� بإيوا��م  تكتفي  أن  الدول  هذه  إم�ان   �� �ان  وقد  مواطن��ا،  عن  تتخّل  لم  ولك��ا  تار�خها   �� أزمة  أسوء 

 
يونيو    22 ابتداء من منتصف  ا�ح�ومة ع�� دفعات  �� فنادق و�قامات سياحية ملدة تز�د عن 2020أدخل��م  الف��وس، وأسكن��م  التأكد من خلوهم من  ، وقامت بفحصهم من أجل 

أف  أيام. وقد �ان هذا اإلجراء سي�ون  ��  �سعة  ال�ي قدموا م��ا، وأيضا  الدول   �� �انت إجراءات ا�حجر مشددة  ا�حدود، وذلك عندما  لغلق  �� األسابيع األو��  ا�ح�ومة  باشرتھ  لو  يد 

�عد مرو  املغرب  ملا دخلوا  والثانية  ا�خارج،   �� عالق�ن  �انون  ملا  األو��  ملرت�ن:  عل��م  العام  املال  إنفاق  تجنب  يمكن  �ان  بل  �ل    ر حوا��املغرب.  لم يحدث رغم  لكن ذلك  ثالثة أشهر، 

 الكتابات والندوات والبالغات.
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�تم بمواطن��ا، وتخ�ىى أن تفقد مصداقي��ا عند ناخب��ا، هل هؤالء العالقون أفضل من  ح�ومات هذه الدول لم تفعل ذلك أل��ا �

 املواطن�ن املغار�ة العالق�ن �� ا�خارج؟ أليس هؤالء مواطنون تحت مسؤولية الدولة؟ أال يدفعون ضرائ��م لدول��م؟

�ع مسؤولة  الدولة  أن  ��ز 
ُ
ت ال�ي  الدستور�ة  الفصول  عشرات  استعراض  اإلم�ان   ��  �� العالق�ن  مواطن��ا  حياة  عن  اقديا 

ا�خارج، وأنھ ال يوجد م��ر لعدم استقدامهم لبلدهم، فال م��ر القوة القاهرة �اف إلقناعهم بأنھ ما باليد حيلة، وال م��ر اإلم�انات 

ول �عاملت بإيجابية ن �� ا�خارج لكن جل الد و املادية من شأنھ أن �عفي الدولة من مسؤولي��ا؛ فاملغرب ليس وحده من لديھ عالق 

الفصل ينص  أوطا��م.  إ��  نقلهم  من  وتمكنت  مواطن��ا،  حماية    16 مع  ع��  املغر�ية  اململكة  "�عمل  أن:  ع��  املغر�ي  الدستور  من 

ا�حقوق واملصا�ح املشروعة للمواطن�ن واملواطنات املغار�ة املقيم�ن �� ا�خارج، �� إطار اح��ام القانون الدو��..."، و�نص الفصل  

فيحّمل الدولة �امل املسؤولية ع�� جميع    31ع�� أن "يتمتع املغار�ة املقيمون �� ا�خارج بحقوق املواطنة �املة"، أما الفصل    17

لتيس��   املتاحة،  الوسائل  �عبئة �ل  ال��ابية، ع��  العمومية وا�جماعات  الدولة واملؤسسات  "�عمل   : أينما حلوا وارتحلوا  مواطن��ا 

املو  ��: أسباب استفادة  ا�حق  ا�حماية االجتماعية والتغطية    العالج والعناية ال�حية؛ اطن�ن واملواطنات، ع�� قدم املساواة، من 

 الدولة...".  ال�حية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن

م إ�� بلدهم  الدولة مسؤولة أخالقيا ودستور�ا ع�� سالمة مواطن��ا: السالمة األمنية وال�حية والنفسية، ف�ي ُملزمة بنقله

 
ّ
و�ال و�يوا��م،  املواطن�ن    وعالجهم  �عيد  ل�ي  املغر�ية  باملطارات  تحط  األجنبية  الطائرات  �شاهد  عندما  املغر�ي،  املواطن  شعور  ما 

و��ن   وط��م   �� ماداموا  صعبة  وضعية   �� ليسوا  أ��م  رغم  جنسي��ا  منح��م  ال�ي  الدول  إ��  أجنبية  جنسيات  لد��م  الذين  املغار�ة 

�� مقابل عدم تلبية الدولة املغر�ية نداءات استغاثة املغار�ة العالق�ن �� ا�خارج رغم أ��م �� وضعية صعبة جدا، وليسوا  أهلهم،  

 ب�ن أهلهم وال جنسية أخرى لهم، ما الذي يمكن أن �شعر بھ املواطن سواء العالق �� ا�خارج أو الذي يراقب �� الداخل؟ 

 ة الدستور�ة يتضّمن رفضا لـ"تفو�ض التصو�ت" الفقرة ا�خامسة: �� أن  قرار ا�حكم

) وثمانون  واحد  قّدم 
َ
بتار�خ  81ت برملانيا  نائبا  بمخالفة 2020ماي    14)  بموج��ا  يطعنون  الدستور�ة،  للمحكمة  بإحالة   ،

رقم   القانون  ع��  التصو�ت  رقم    26.20مسطرة  بقانون  املرسوم  ع��  باملصادقة  ��    2.20.320يق�ىي  ،  2020أبر�ل    7الصادر 

وقد اعت�� األعضاء املوقعون ع�� رسالة اإلحالة "أن عملية التصو�ت   املتعلق بتجاوز سقف التمو�الت ا�خارجية ألح�ام الدستور 

من    156من الدستور، وألح�ام أخرى منھ، وملقتضيات املادة    60و     10جاءت مخالفة ألح�ام الفصل�ن الـ    ع�� القانون املعروض،

صة للتصو�ت ع��  س النواب، إذ لم يتم اإلعالن عن عدد أعضاء ا�جلس ا�حاضر�ن ل�جلسة العامة ا�خص النظام الداخ�� �جل

ا�جلسة  محضر  وأن  االمتناع،  أو  الرفض  أو  باملوافقة  تصو���م  بيان  وال  عليھ،  املصوت�ن  عدد  احتساب  تم  وال  املذ�ور،  القانون 

لك، تم احتساب أصوات أعضاء متغيب�ن، مما �ش�ل إخالال با�حقوق ال�ي  العامة أ�ى خاليا من هذه البيانات، وأنھ، فضال عن ذ 

 ضم��ا الدستور للمعارضة ال��ملانية، وتفو�ضا محظورا بنص الدستور، ل�حق ال�خ�ىي ألعضاء مجلس النواب �� التصو�ت".  

ال شروط القانونية ال�ي ينص  وعند فحص هذه اإلحالة من ِقبل ا�حكمة الدستور�ة، تب�ن لها أن اإلحالة مستوفية ل�امل 

�حيثيات  مستفيضة  ومناقشة  بالشأن،  الصلة  ذات  التنظيمية  والقوان�ن  الدستور�ة  الفصول  استحضار  و�عد  الدستور.  عل��ا 

الفصل   من  األو��  الفقرة  أح�ام  بـ"مخالفة  الرسالة  وصفتھ  ما  سيما  ل�حق    60اإلحالة  تفو�ض  حصول  �علة  الدستور،  من 

�� التصو�ت، بفعل ما ترتب عن إعمال "قرار" مكتب مجلس النواب، املتخذ �� هذا الشأن، و�دعوى ما   ال�خ�ىي ألعضاء ا�جلس

الفصل   أح�ام  بمقت�ىى  املكفولة  املعارضة  بحقوق  مس  من  الفصل    10حدث  من  األخ��ة  قد    60والفقرة  فإنھ  الدستور"،  من 

 ثابتة. استقر عند ا�حكمة أن ا�خالفة ال�ي تدّع��ا رسالة اإلحالة غ��
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،  2020أبر�ل    30أما العناصر ال�ي بنت عل��ا ا�حكمة قرارها، ف�ي باألساس: ا�حضر ا�خاص با�جلسة العامة املنعقدة ��  

د لها: "خلو ا�حضر مّما يفيد طلبا باإلعالن عن  
ّ

املتعلقة بالدراسة والتصو�ت ع�� مشروع القانون موضوع رسالة اإلحالة، حيث تأك

"، بمع�ى أنھ ال يوجد �� ا�حضر الذي  23من النظام الداخ��  164لتفصيل وفقا لإلم�انية املتاحة بمقت�ىى املادة  نتائج االق��اع با 

ب�ن يدي ا�حكمة، دليل ع�� أن هناك من طلب داخل جلسة التصو�ت �عرض النتائج بالتفصيل، كما استندت ا�حكمة ع�� أن  

أثاروا،    ا�حضر الطالب�ن  أن  يفيد  "ما  يتضمن  ا�جلس  ال  أعضاء  عدد  عن  اإلعالن  عدم  من  �عوه  ما  العامة،  ا�جلسة  أثناء 

ا�حاضر�ن"، ما دفعها للتصر�ح بأن "عدم اإلعالن عن عدد أعضاء ا�جلس ا�حاضر�ن ل�جلسة العامة ا�خصصة للتصو�ت ع��  

القانون ا�حال للدستور، طاملا أن  القانون ا�حال، ع�� فرض ثبوتھ،  ال ي��ض وحده سببا للتصر�ح �عدم مطابقة إجراءات إقرار  

�حة االق��اع ال تتوقف ع�� عدد ا�حاضر�ن إال �� ا�حاالت ال�ي يوجب ف��ا الدستور أغلبية معينة، وهو ما ال ينطبق ع�� القانون  

 املعروض". 

من هذا املنطلق، رأت ا�حكمة أن "تصر�ح رئيس ا�جلسة بأن املصادقة ع�� القانون [تمت بناقص معارض، �ع�ي اإلجماع،  

مصوتا]، فإن ذلك ال �عدو أن ي�ون مجرد خطأ �� الوقائع، ال ي��تب عنھ أي أثر قانو�ي، طاملا أن التصر�ح امل�جل وما    394�ع�ي  

نت  �� يختلفان  ال  ا�حضر،   �� ��  جاء  ا�جلسة،  رئيس  إعالن  بدليل  باألغلبية،  ا�حال  القانون  ع��  باملصادقة  اإلقرار  أي  يج��ما، 

ِقبل   من  ��جيلھ  تم  الذي  ا�حضر  ع��  إال  �ستند  لم  ا�حكمة  قرار  أن  يفيد  ما  واحد".  صوت  معارضة  عن  بھ،  املد��  الت�جيل 

إ�� "أمناء ا�جلس"، حيث أشار هذا   بـاألغلبية، وليس ما صرح بھ أن مشروع القانون    ا�حضر  موضوع اإلحالة تم التصو�ت عليھ 

 كالم.   أو هفوةرئيس ا�جلس �� ا�جلسة العامة، ألن ذلك مجرد خطأ �� التعب��  

باملصادقة ع�� املرسوم بقانون    يق�ىي   26.20بأن: "مسطرة إقرار القانون رقم    24وفق هذا البناء القانو�ي، قّررت ا�حكمة

) املتعلق بتجاوز سقف التمو�الت ا�خارجية، ليس ف��ا ما يخالف 2020أبر�ل    7(   1441من شعبان    13لصادر ��  ا   2.20.320رقم  

 الدستور". 

�� حيثيات املوضوع، وذلك هو القرار املتخذ، فمن أين حصل االستنتاج لدى البعض بأن ا�حكمة تؤ�د    نإذا �انت تلك إذ

النو  مجلس  اعتمده  الذي  بالتفو�ض"  أن  "التصو�ت  دون  من  بالتفو�ض"  "التصو�ت  رفضت  ا�حكمة  أن  �ستنتج  أين  ومن  اب؟ 

 �علنھ �� قرارها؟ ملعا�جة هذا املوضوع، نق��ح �سطھ �� النقاط التالية: 

ال�ي فضل   - إ�� مضمون رسالة اإلحالة،  باألساس  املوضوع، عائد  ا�حاصل حول  االلتباس  أن مصدر  يبدو  أوال: 

رضة، وأن يطعنوا �� مسطرة التصو�ت ع�� مشروع قانون �سبب خطأ �سيط. ومن هذا  أ�حا��ا أن ينتصروا �حق املعا 

اإلحالة،   رسالة  ع��  التوقيعات  جمع  ع��  أشرف  الذي  الفر�ق  أن  حيث  من  وذلك  وضعفھ،  اإلحالة  موضوع  ��افت  بدأ 

حالة باملوافقة، وهذا ما  ينت�ي �� األصل إ�� املعارضة وقد صوت ممثلوه �� مجلس النواب ع�� مشروع القانون موضوع اإل 

يفيد بأن املعارضة استفادت من حقها، فضال ع�� أن نفس الفر�ق قد قِبل بالطر�قة ال�ي ا�عقد ��ا ا�جلس، ولم يصدر  

للفصل   خرق  أي  �جل  أن  يحدث  ولم  عل��ا،  اع��اض  أي  حق    60منھ  التصو�ت  أن  ع��  ينص  الذي  الدستور  من 

 
ع��...؛ أو إن مجلس النواب لم يصادق تنص هذه املادة ع�� ما ي��: �علن رئيس ا�جلسة عن نتائج االق��اع بكيفية إجمالية، بإحدى العبارت�ن التاليت�ن: إن مجلس النواب صادق    23

عدد املمتنع�ن عن التصو�ت  -عدد املصوت�ن باملعارضة �ساوي كذا؛  -عدد املصوت�ن باملوافقة �ساوي كذا؛  -عن نتائج االق��اع بالتفصيل، أعلن كما ي��:  ع��...؛ و�ذا طلب منھ اإلعالن  

 �ساوي كذا. ال يقبل أي �غي�� �� التصو�ت �عد اختتام عملية التصو�ت.

رقم  24 بتار�خ  م.د : 106/20 قرار  للرابط:  2020يونيو    4،  ز�ارة  آخر  (تار�خ  الدستور�ة  للمحكمة  الرسمية  بالصفحة  واملنشور   https://www.cour-:)2020يونيو     26، 

tutionnelle.maconsti 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-10620
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-10620
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أن   أن اشت�ى من  لھ  ولم �سبق  تقّدم  �خ�ىي،  لم  أن رسالة اإلحالة  ال��ملان، كما  نوابھ من حضور جلسات  منع  أحدا 

 للمحكمة دليال ملموسا ع�� أن هناك تفو�ضا ل�حق ال�خ�ىي �� التصو�ت؛ 

صوتوا  - النواب  مجلس  أعضاء  أن  تفيد  وال�ي  إل��ا،  املقدمة  املادية  األدلة  ع��  قرارها  ا�حكمة  أّسست  ثانيا: 

عن التصو�ت لم يكن مج��ا ع�� ذلك. ومن هنا، و�مفهوم ا�خالفة، �ستنتج أن ا�حكمة لو   بحر�ة، وأن من تخلف م��م

ببطالن   لقضت  اآلخر�ن،  عن  نيابة  صوت  من  هناك  أن  يفيد  ما  اإلحالة،  رسالة   �� وردت  ال�ي  املستندات  ضمن  وجدت 

إن أعضاء ال��ملان �ستمدون نياب��م    مسطرة التصو�ت، وذلك بدليل ما جاء �� قرارها، وسيما �� فقرتھ املتضمنة: "وحيث 

  من الدستور من حق أعضاء ال��ملان ال�خ�ىي �� التصو�ت،  60من األمة، وأن ما كفلتھ أح�ام الفقرة األو�� من الفصل  

ي��تب عنھ �ساو��م، أغلبية ومعارضة، �� حر�ة التصو�ت حسب قناعا��م، وأن نتيجة التصو�ت، سواء تم اإلعالن ع��ا  

أو   أو  إجماال  املعارضة  أو  باملوافقة  التشري��،  النص  ع��  نائب  أو  نائبة  �ل  تصو�ت  اختيارات  مجموع   �� تفصيال، 

االمتناع"، وأيضا الفقرة ال�ي أوردت: "وحيث إنھ، ال يتب�ن من االطالع ع�� محضر ا�جلسة العامة املشار إل��ا، وال من با��  

أعضا أو  عضو  منع  يثبت  ما  بامللف،  املرفقة  أعمال  الوثائق   �� الفعلية  املشاركة  واجب  أداء  من  النواب،  مجلس  من  ء 

ا�جلسات العامة (...) أو من إبداء رأ��م أثناءها (...)، أو من التصو�ت (...)، كما أن مجموع الوثائق املذ�ورة ال يتضمن ما  

ال��ملانية بموجب أح�ام الدستور، وقيام أعضاء ا� جلس ا�حاضر�ن، بمخالفة يثبت املس با�حقوق املكفولة للمعارضة 

الفصل   الفقرة األو�� من  نيابة   60أح�ام  بالتفو�ض  التصو�ت  إ��  التصو�ت   �� بتجاوز حقهم ال�خ�ىي  الدستور،  من 

 عن أعضاء ا�جلس غ�� ا�حاضر�ن". 

أي إم�انية    إن ما أوردناه �� اإليجاز أعاله لهو دليل وا�ح، ع�� أن ا�حكمة الدستور�ة ال تقبل تفو�ض التصو�ت، وال ترى 

�حدوثھ، وانھ لو ثبت لد��ا ما يؤكد أن مجلس النواب قد �جأ إليھ أثناء التصو�ت، فإن قرارها سي�ون هو إعالن البطالن. و�ما أن  

رسالة اإلحالة لم تكن �� األصل طعنا �� مسطرة التصو�ت من حيث" تفو�ضھ"، سيما وأن أ�حا��ا قد وافقوا ع�� املسطرة ولم  

عليھ،  والعدد    �ع��ضوا  عنھ  املعلن  العدد  تفاوت  جزئية  ع��  ركزت  بينما  املوضوع،  هذا  بخصوص  األدلة  عرض  أغفلت  فإ��ا 

الذي هو موضوع هذه اإلحالة ليس هو  من بادر ��ا، وال ينت�ي للفر�ق الذي   25ا�حقيقي. أخذا �� ع�ن االعتبار أن النائب ال��ملا�ي

�� مسألة ع ا�جلسة  أثناء  ينازع  عها، ولم 
ّ
ا�جلسات، و�ن �ان قد  وق �� محضر  األمر  التصو�ت، وال طالب بت�حيح  تفاصيل  رض 

أثناء بث ا�جلسة  –حاول   التلفز�ون  تنبيھ رئيس ا�جلس من خالل طلب نقطة نظام، لكنھ ُووِجھ    –حسب ما عرض ع�� شاشة 

يھ أن ي�ّح �� طلبھ أو أن �عمد إ�� طلب  برفض األخ�� بدعوى أنھ "ال توجد نقطة نظام أثناء التصو�ت"، وا�حال أن النائب �ان عل

ال��ائي ل�جلسة، ع�� الرغم من أن "التغي��" �� ا�حضر قد حدث فعال سواء �ان النائب قد طلبھ أو لم   تدقيق األمر �� ا�حضر 

 يفعل. 

إلحالة، ح�ى أما من زاو�ة أخرى، فإنھ لم يكن متوقعا من ا�حكمة الدستور�ة، أن تتجاوز التمسك بأدق تفاصيل رسالة ا

سيما وأ��ا رفضت �ل وسيلة أخرى إلثبات األمر من غ�� محاضر ا�جلسات، غ�� تتجنب التطرق إ�� موضوع "تفو�ض التصو�ت"،  

بأن مجلس النواب قد �جأ حقيقة إ�� مسطرة "تفو�ض التصو�ت"، وذلك وارد من خالل وقائع ملموسة أن هذا ال يمنع من القول  

 
)، والذي ال ُ�عرف إن �ان موضوع احتجاجھ، عائد إ�� �ون رئيس 2021-2016النائب ال��ملا�ي عمر بالفر�ج، ممثل حزب فيدرالية اليسار (ممثل بنائب�ن فقط خالل الوالية ال��ملانية    25

، أو �ان يطلب ال��اجع عن �لمة "صوت باإلجماع" ال�ي وردت 395مقابل    393ون النتيجة  ا�جلسة لم يحتسب زميلھ �� ا�حزب الذي لم يكن حاضرا ضمن أصوات املعارضة، ح�ى ت�

 ع�� لسان رئيس ا�جلس، خالل علمية التصو�ت.
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نائبا بمجلس النواب، يقرون ف��ا بحدوث   81اد عل��ا؛ وأما الوقائع، فتتمثل �� رسالة اإلحالة ال�ي وقعها  وقرائن/وقائع يمكن االعتم

"التصو�ت بالتفو�ض"، ويع��فون أ��م قاموا باألمر، ع�� اعتبار أن ممثلهم با�جلسة العامة صوت نيابة ع��م �� مجلس النواب، 

ع� ينطبق  فإنھ  األدلة،  سيد  االع��اف  أن  ا�حكمة و�ما  إم�ان   �� أنھ  علما  أهلها".  من  شاهد  "وشهد  القول:  الواقعة،  هذه   �

مارس   30الدستور�ة أن �عود إ�� محاضر اجتماعات ا�جلس ومن ضم��ا محضر اجتماع رئيس ا�جلس مع الفرق النيابية بتار�خ  

االت2020 تم  الذي  محضر)  دون  من  املستوى  هذا  من  اجتماع  أي  ينعقد  أن  نتوقع  عن  ،(وال  صادر  بالغ  أسماه  ما  ع��  فيھ  فاق 

ا�جمعة   يوم  ستنطلق  ال�ي  الر�يعية  الدورة  الفتتاح  ا�خاصة  ا�جلسة   �� ا�حضور  "ش�ليات  ملقتضيات   10ا�جلس  طبقا  أبر�ل 

الدستور"  65الفصل   مبدأ  26من  يناقض  مما  فر�ق،  �ل  عن  ممثل�ن  ثالثة  حضور  ع��  االتفاق  الش�ليات  هذه  تضّمنت  حيث   ،

أبرزها التمثيل   وال�ي  الديمقراطية  العديد من إجرائيات  يتوافق مع  ما ال  التمثيل، وهو   �� الفرق متساو�ة  النس�ي، و�جعل جميع 

 .   27التنافس السيا�ىي، كما اتفقوا ع�� "اعتماد تصو�ت ممث�� الفرق باعتباره تصو�تا للفر�ق ك�ل"

من   يتب�ن  ال  إنھ،  "وحيث  بـ:  ا�حكمة  صرحت  الوثائق ول�ن  با��  من  وال  إل��ا،  املشار  العامة  ا�جلسة  محضر  ع��  االطالع 

العامة"،   �� أعمال ا�جلسات  الفعلية  النواب، من أداء واجب املشاركة  يثبت منع عضو أو أعضاء من مجلس  بامللف، ما  املرفقة 

با ت��هن  قو�ة،  وقائع  هناك  فإن  و�ال  لها،  دمت 
ُ
ق ال�ي  الوثائق  إال  �شمل  ال  هذا  ف��فإن  ُمنع  حاالت  وقوع  ع��  من    الدليل  النواب 

تنقل   "�شأن  موضوع:   �� النواب،  مجلس  رئيس  إ��  املوجهة  النيابية  وا�جموعة  الفرق  رؤساء  رسالة  ذلك،  ونظ��  مهامهم،  مزاولة 

فرقهم، إذ    السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ألداء مهامهم الدستور�ة"، حيث �شت�ون �� رسال��م من التضييق ع�� أعضاء

العمومية بذريعة  السلطات  ِقبل  التنقل خارج دوائرهم وح�ى داخلها من  ُمنع عدد من نواب األمة من  "(...) حيث  الرسالة:   �� ورد 

والدستور�ة" التمثيلية  بمهاهم  قيامهم  عرقل  مما  تنقال��م،  ت��ر  خاصة  أذون  ع��  حصولهم  بطاقة ،  28عدم  يحوزون  أ��م  رغم 

سّهل املرور والتنقل ��  موقعة من قبل وز�ر  
ُ
الداخلية ورئيس مجلس النواب، تحمل أمرا صر�حا يطلب من  "السلطات اإلدار�ة أن �

 �ل املناسبات �حامل البطاقة، وأن تمد لھ يد املساعدة وتدافع عنھ عند ا�حاجة وتمنحھ األسبقية، وذلك خالل مزاولتھ ملهامھ". 

ل�ي التفو�ض،  حدوث  ع��  ة 
ّ
دال واقعة  أهم  اإلحالة،    إن  رسالة   �� وراد  هو  كما  النواب،  مجلس  رئيس  تصر�ح   �� املتمثلة 

  394ومثبت �� الت�جيل صوتا وصورة، وذلك عندما صّرح بأن املصادقة ع�� القانون "تمت بناقص معارض، �ع�ي اإلجماع، �ع�ي  

قانو  أثر  أي  عنھ  ي��تب  ال  الوقائع،   �� خطأ  "مجرد  اعتباره  يمكن  ال  أمر  وهو  ��  مصوتا"،  جاء  وما  امل�جل  التصر�ح  أن  طاملا  �ي، 

ف ذلك التعب��، إال  
ّ
ا�حضر، ال يختلفان �� نتيج��ما" كما حاولت ا�حكمة توصيفھ �� قرارها، ألنھ ما �ان لرئيس ا�جلس أن يوظ

أن وال واحد من ا�حضور    إذا �ان متيقنا، �امل اليق�ن، بأن ممث�� الفرق النيابية يصوتون نيابة عن با�� زمال��م �� الفرق، بدليل

 
 :  )2020يونيو   26تار�خ آخر ز�ارة للرابط:  بالغ االجتماع منشور ع�� موقع ا�جلس (26

https://www.chambredesrepresentants.ma 

ين  27 الذين  ال��ملاني�ن،  بھ �عض  اع��ف  املعنية، كما  ا�جهات  نفي من  أي  يرد بخصوصھ  ولم  االلك��ونية،  املواقع   �� املوضوع  كخ��  واملعارضةورد هذا  النائبة تمون لألغلبية  . كتبت 

" العين�ن"، تدو�نة مطولة ع�� صفح��ا بالفسبوك، �عنوان:  لم يبذل مجلسنا "، من ب�ن ما ورد ف��ا: "ممارسة برملانية خارج الدستور ال��ملانية عن حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء 

��ملان التو��ىي (لسنا أقل من تو�س ال من حيث املوقر مجهودا �� اعتماد التصو�ت االلك��و�ي كما اق��ح العديد من النائبات والنواب �� مناسبات متعددة، وهو اإلجراء الذي اعتمده ال

  �� املوقر مجهودا  يبذل مجلسنا  ولم  القانو�ي)،  املتاح  الدستور�ة دون اإلم�انيات وال من حيث  ال��ملان من ممارسة اختصاصا��م  تمنع أعضاء  اح��از�ة  إجراءات  مراجعة ما أسماه 

إشعار آخر. واألد�� أن يكتشف أعضاء   مستند دستوري أو مستند �� النظام الداخ��، و�أننا إزاء مؤسسة صغ��ة يملك رئيسها السلطة ع�� مرؤوسيھ فيأمرهم بامل�وث �� بيو��م إ��

أثاره "خالل اجتماع ذلك ما   ظ��أن أصوا��م تحتسب �� غ�� حضورهم �عد أن تم �غيي��م قسر�ا". رفض النائب عن فيدرالية اليسار �� أك�� من مناسبة التصو�ت بالو�الة، ون  ال��ملان

، ومعارضة 5، �� ح�ن �ان عدد املصوت�ن فعليا هو  44صل  عضوا من أ  43�جنة املالية ال�ي صوتت ع�� مشروع قانون رفع سقف التمو�الت ا�خارجية، حيث جرى احتساب تصو�ت  

 برملا�ي واحد هو عمر بالفر�ج" 

 https://www.alyaoum24.com/1413219.html 

التجمع  28 واملعاصرة،  األصالة  والتنمية،  (العدالة  فرق  خمس  زعماء  توقيعات  الرسالة  (التقدم    تحمل  النيابية  وا�جموعة  االش��ا�ي)  والتعادلية،  للوحدة  االستقال��  الدستوري، 

 ، و�� ضمن الوثائق ال�ي ننشرها ضمن ا�حلق ا�خصص للوثائق �� هذا املؤلف.2020يونيو  1واالش��اكية):  بتار�خ 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-30-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3?sref=item1146-64598
https://www.alyaoum24.com/1413219.html
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�جنة    �� املشروع  ع��  التصو�ت  أثناء  مشا��ا  اع��اضا  �جل  أن  لھ  سبق  الذي  النائب  نفس  باستثناء  املوضوع  ع��  اع��ض  قد 

املالية، وهو أمر �ان يمكن للمحكمة أن �ستنتج منھ حدوث التفو�ض ال أن تبحث لھ عن ت��ير. علما أن الفر�ق الذي تقدم برسالة  

منتدب  اإلحالة بحضور  الرفض  ذلك  أثبت  وقد،  النواب،  مجل�ىي  رئيس  من  �ل  ��ا  أد��  ال�ي  ا�جوابية  الرسالة  عنھ  ُمنَعت   ،

أكد  29قضائي قد  النواب  مجلس  رئيس  �ان  إذا  وما  مضمو��ا،  حقيقة  ع��  الوقوف  ألمكن  الرسالة،  تلك  لدينا  توافرت  لو  ألنھ   .

 حالت�ن �ان سي�ون �� مأزق قانو�ي وأخال�� ألسباب متعددة.حدوث تفو�ض التصو�ت أم قام بنفيھ، و�� �ل�ي ا�

قِبيل:   من  متعددة  ف�ي  القرائن،  "تفو�ض    -1وأما  انتقاد  حول  تتناسل  والكتابات  النواب  مجلس  ا�عقاد  بداية  منذ 

بعض ال��ملان�ن، وردت تصر�حات وكتابات ل  -2التصو�ت"، ومع ذلك لم يخرج أي نائب برملا�ي أو مسؤول رس�ي ل�ي ينفي املوضوع.  

  �� هم  بينما  أصوا��م  إحصاء  يتم  "كيف  ومستغر��ن  للدستور،  خرقا  إياه  معت��ين  التصو�ت"،   �� ا�حق  "تفو�ض  ف��ا  يرفضون 

قة من هذه  30بيو��م"
ّ
، دون أن يصدر عن املؤسسة ال�ي ينتمون إل��ا أي بالغ تكذي�ي (ننشر �� الدراسة ال�ي تصدر قر�با نماذج موث

يمكن اعتبار  البالغ الذي أصدره مجلس املستشار�ن، هو بمثابة رد ع�� اإلجراء الذي اتخذه مجلس النواب من    -3)؛    التصر�حات). 

من الدستور �� فقرتھ األو��،    60خالل تفو�ض التصو�ت، وقد ورد �� البالغ ما ي��: "و�� هذا اإلطار، و�عماال ملقتضيات الفصل  

من النظام الداخ�� للمجلس ال�ي تنص ع��    175حق �خ�ىي ال يمكن تفو�ضھ، واملادة    وال�ي تنص ع�� أن حق تصو�ت األعضاء

أن التصو�ت ي�ون علنيا برفع اليد أو بواسطة ا�جهاز اإللك��و�ي املعد لذلك، فقد قرر املكتب اتخاذ �ل التداب�� الالزمة من أجل  

، رغم أن هذا  31� ال�جان الدائمة، انطالقا من األسبوع املقبل"اعتماد آلية التصو�ت اإللك��و�ي با�جلسات العامة، مع �عميمها ع�

و��ن   حضور�ا،  ي�ون  الذي  اإللك��و�ي  التصو�ت  ب�ن  يم��  لم  املستشار�ن  مجلس  ألن  مستقل،  نقاش  إ��  وحده  يحتاج  املوضوع 

للمجلس الداخ��  القانون  تأسيس من  أي  لھ  يوجد  املستشار، وال  فيھ  الذي ال يحضر  �عد  ، فضال عن اإلش�االت التصو�ت عن 

املع�ي   نيابة عن  آخر  ل�ي يصوت �خص  "البعد"  ُ�ستغل  املؤّمنة، ح�ى ال  الداخلية  القنوات  تقنية  �� غياب  بھ،  املرتبطة  األمنية 

 باألمر.

الدستور�ة   القول إن موضوع قرار ا�حكمة  لھ   2020يونيو    4بتار�خ     106/20رقم  بناء ع�� �ل ما سبق، يمكن  ال عالقة 

باحتساب األصوات ع�� مشروع  تتعلق  التصو�ت، و�نما موضوعھ ا�حصري جزئية �سيطة،  بتفو�ض  النواب  ب��كية قرار مجلس 

بـ "تفو�ض التصو�ت"، أما إذا ف�حنا ا�جال   �� أي موضوع لھ عالقة 
ّ

واحد، خالل جلسة عمومية محددة. وأن ا�حكمة لم تبث

إ�� أنھ لو ثبت لها حدوث تفو�ض �� التصو�ت،   -بمفهوم ا�خالفة    -�� أك�� من موضع  لالستنتاج، فإن الّراجح أن ا�حكمة أشار  

لت االج��اد  أعملت  لو  ا�حكمة  أن  حاصل  االعتقاد  �ان  و�ن  ببطالنھ،  تفو�ض  بلقضت  أن  والقرائن،  امللموسة  باألدلة  لها  �ن 

�� أك�� من مناسبة، علما أن مسألة احتجاج ا�حكمة الدس تور�ة فقط بمحاضر "األمناء" ف��ا نقاش كب��،  التصو�ت قد حصل 

 
ل �ـ� اإلطـالع ع�ـ� املـذكرات ا�جوابيـة للسـيد �شر عبد اللطيف وه�ي، األم�ن العام �حزب األصالة واملعاصرة، مقاال، أورد ف��ا: "تقدمنا األسبوع املا�ىي بطلب موضوعھ كما غايتھ تتمثـ  29

إحالتنا قصد التعقيب عل��ـا، (...) غ�ـ� أننـا فوجئنـا بـرفض ا�حكمـة �سـلم طلبنـا  رئيس ا�ح�ومة والسيدين رئي�ىي غرف�ي ال��ملان، وأعضاء ا�جلس�ن املذ�ور�ن، إن وجدت، ع�� مضمون 

املتعلـق با�حكمـة الدسـتور�ة (...) إن اختصــاص رفـض �سـلم طلبنـا هـو اختصــاص ال  066.13مـن القــانون التنظي�ـي رقـم  43(...) و�عيـدا عـن �ـون هـذا السـلوك، �عــد خرقـا سـافرا للمـادة 

واملـا��، فهـو موضـوع �عـود  م�ن العام للمحكمة، ولم يجعلھ القانون التنظي�ي من املواضيع ال�ي �ستأثرون بالتشاور ف��ا واتخاذ قرار �شـأ��ا، شـأن التـدب�� اإلداري يملكھ ال الرئيس وال األ 

ســلطة الــرفض أو القبــول للوثيقــة ال�ــي أدلينــا ��ــا وملضــمو��ا (...) للهيئــة القضــائية، ألن طلبنــا �ــان حــول وثيقــة ��ــم نــزاع معــروض ع�ــ� هيئــة ا�حكمــة الدســتور�ة، و�ــ� الوحيــدة ال�ــي تملــك 

�ــي نثبـت الواقعـة، ول�ــي ال ن�ـون �ــ� ذلـك، حينمـا حررنــا محضـرا بواسـطة عــون قضـائي، �ـ� مرحلــة ثانيـة، يثبــت واقعـة رفـض أمــ�ن عـام ا�جلـس ورئــيس ا�حكمـة الدســتور�ة �سـلم وثيقـة، ل

 https://lakome2.com/opinion/184176حالة مواجهة كالم بكالم". 

 نظ�� التصر�حات الواردة �� اإلحالة السابقة. -30

 ) 2020يونيو  20. ضمن الرابط املرفق (تار�خ االطالع: املنشور ع�� املوقع الرس�ي �جلس املستشار�ن �ش�� للبالغ 31

http://www.chambredesconseillers.ma/  

https://lakome2.com/opinion/184176
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قياسا ع�� �ون هذا األمر ال تدفع بھ عندما تنظر �� املنازعات االنتخابية، حيث �سع�ن ف��ا بالقرائن والت�جيالت وال تتوقف عند  

 ا�حاضر فقط. 

صالحيا��ا   من  وال�ي  الشرعية،  ع��  ا�حر�صة  ا�جهات  أمام  فإنھ  ذلك،  ظل  ال   -��  غياب  �عدم  ��  للدفع  التنظي�ي  قانون 

اإلحالة ع�� ا�حكمة الدستور�ة، إال أن �عمل ع�� حشد األدلة وال��اه�ن والشهادات، وأن تقدّمها للمحكمة، من أجل    -الدستور�ة  

لك  الطعن �� مسطرة التصو�ت ع�� �ل مشاريع القوان�ن ال�ي عرضت ع�� مجلس النواب، خالل الف��ة ال�ي صوت ف��ا بالو�الة، وذ 

خرقا للدستور الذي يمنع عن النواب تفو�ض تصو���م، أل��م إما صوتوا تفو�ضا أو صوتوا تزو�را أو أن محاضر أمناء ا�جلس لم 

 �عكس ا�حقيقة.

أما إذا �ان مجلس النواب قد تراجع عن أمر "تفو�ض التصو�ت"، من خالل إعادة "ضبط مضام�ن" ا�حاضر، فهذا أمر  

ا�خرو  ينقصھ فقط  الراجح محمود،  أنھ من  األمر، رغم  تراجع عن  وأنھ  بداية،  أخطأ  بأنھ  ا�جلس  فيھ مكتب  �ع��ف  بتصر�ح،  ج 

جدا، أننا فعال أمام حالة تراجع عن خطأ، لم يملك أ�حا��ا ال�جاعة لإلعالن ع��ا، و�نما تمت �غطي��ا �عملية ضبط لغة محاضر  

�عبارة التصو�ت  تفاصيل  عن  اإلعالن  واستبدال  ل�ي   "األمناء"،  مناسبة  و��  كذا"،  عن  و�املعارضة  كذا،  عن  باألغلبية  "صوت 

مستقبال النواب  �جلسهم    –يطالب  الداخ��  النظام  يمنحهم  ما  إ��    –حسب  ال�جوء  يتم  ال  ح�ى  التصو�ت،  تفاصيل  بإعالن 

ي ما  ا�جلسات،   �� حرفيا  يدور  ما  "األمناء"  ينقل   
ّ
أال املعقول  غ��  من  أنھ  علما  العامة،  ��  العبارات  كتبوا  و�نما  ف��ا،  فعليا  دور 

��وا ال�لم عن موضعھ (دون أن يصدر من داخل ا�جلسة ما يفيد أنھ طلب م��م  
ّ
محاضرهم أمورا ليست كما حدثت بالفعل، وغ

مصوتا "إ��:    394ذلك)، و�ال ما مع�ى أن يتحول كالم رئيس ا�جلس من أن املصادقة "تمت بناقص معارض، �ع�ي اإلجماع، �ع�ي  

باألغلبية ع�� مشروع قانون رقم...""صاد  النواب  ، ألن هذا �عت�� تزو�را لواقعة وتكذيبا ملالي�ن املغار�ة الذين سمعوه  32ق مجلس 

 بآذا��م ورأوا بأعي��م ما قالھ رئيس مجلس النواب حقيقة. 

  

 
 . وهذا رابط اإلطالع عليھ:  2020)، دورة أبر�ل 216ُينظر محضر مداوالت ا�جلسة العامة ( 32

cdr30042020.pdf-https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/seances/216 

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/seances/216-cdr30042020.pdf
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 خاتمة: 

ف��ا أ�حا��ا مبدأ الشرعية، وال�ي مفادها أن س�ان   يناصر  ال�ي  املقاالت  ��اية �ل   �� تتكرر  ت�اد  ال�ي  الواقعة  ��ذه  نختم 

سببھ   -بينما دول��م �� أوج حر��ا مع الناز�ة خالل ا�حرب العاملية الثانية    -أحد أحياء بر�طانيا �انوا قد اشت�وا  
ُ
من اإلزعاج الذي �

نتيجة وجود املطار ا�حر�ي قرب مساك��م، فما �ان للقضاء إال أن انتصر    ��ددهمحر�ية، فضال عن ا�خطر الذي  لهم الطائرات ا� 

لت ا�ح�ومة بظروف ا�حرب ل�ي تحتقر حكم ا�حكمة؟ إن الذي حصل    7لهم، وأمهل الدولة  
ّ
أيام من أجل تنفيذ ا�حكم. فهل �عل

ال��يطا� الوزراء  إ�� علم رئيس  بلغ  ملا  انھ  تنفيذ  هو  تبقى من أجل  ي األسبق "و�ستون �شرشل" حكم ا�حكمة، سأل معاونيھ: كم 

ساعة. فما �ان منھ إال أن أمرهم بنقل املطار قبل ان��اء األجل، وقال مقولتھ: "أهون أن تخسر بر�طانيا ا�حرب    48ا�حكم؟ أجابوه:  

 . "من أن يقال إ��ا ال تح��م القانون والقضاء

ال القوان�ن  "دا��  لقد ُوضعت  ِمثل:  بموجب م��رات متعددة من  يتم خرقها  أن  ح��م، ال من أجل 
ُ
ت أن  دستور�ة، من أجل 

ا�خاص "الظروف  أو  للدولة"  العليا  ألن ةاملص�حة  خارجھ،  من  ال  القانون  من  جزء   �� ا�خاصة  فالظروف  الطوارئ"؛  "حالة  أو   "

�عض العقبات أثناء املمارسة، وقد    –يما القانون الدستوري س–ا�جهات املشرعة، تأخذ، �ع�ن االعتبار، أنھ قد �ع��ض القانون  

ّم تقوم �سن إجراءات من داخل القانون �عطل �عض بنوده، لكن التعطيل ي�ون 
َ
تُحول أمور طارئة دون تحقيق �ل أهدافھ، ومن ث

رجعية القوان�ن"، و"مبدأ فصل  من داخل القانون نفسھ، و�� اح��ام ألهم مبادئھ املتمثلة، �� "مبدأ سمو القانون"، و"مبدأ عدم  

السلط"، و"مبدأ قر�نة ال��اءة للم��م"، وغ��ها من املبادئ والقواعد ال�ي ال يمكن إطالقا ال��اجع ع��ا مهما حدث، أل��ا مبادئ فوق 

 دستور�ة، ومن دون اح��امها ال يمكن أن �ستقر القواعد القانونية.

للظروف  يمكن  إنھ ال  القول،  البدي�ي  أو    و�نھ ملن  بنوده،  �عطيل  أو  الدستوري،  القانون  ت�ون م��را، الن��اك  أن  ا�خاصة 

ا�خيار   وواجبات  الديمقراطية،  القيم  اش��اطات  أهم  من  وهذا  ذلك،  ع��  صراحة  فصولھ  نصت  إذا  إال  مبادئھ،  اح��ام  عدم 

يمكن   بأنھ  القول  أما  ال  الديمقراطي،  قول  فإنھ  األزمات،  إّبان  الديمقراطية  عن  بقيم  التخ��  يؤمن  ال  من  عند  إال  �ستقيم 

الديمقراطية باألساس، و�نما فقط يوظف إجرائيا��ا. وا�حال، أن الديمقراطية �ع��ف �� داخلها بإم�انية تجاوز �عض أساسيا��ا  

ت�ون   عندما �ستد�� الضرورة ذلك، لذا نجد �� �ل دسات�� العالم حاالت يمكن ف��ا �عليق العمل ببعض القواعد القانونية ال�ي 

ضرور�ة �� ا�حالة العادية، لكن يمكن تجاوزها ب�ل تلقائية خالل ال�حظات االستثنائية، شر�طة أن ينص القانون نفسھ ع�� ذلك  

بة لإل�سان، والواجبات امللقاة ع�� عاتقھ، كما ال يمكن التذرع  
ّ
�� اح��ام للقواعد واملبادئ األساسية، و�� تناغٍم مع ا�حقوق امل��ت

خاصة، واملص�حة العليا للدولة، من أجل تجاوز الش�ليات ال�ي يفرضها القانون، ألنھ من دون اح��ام هذه الش�ليات ال بالظروف ا�

 ي�ون القانون قانونا. 

بأنھ ال يوجد أي تقابل ب�ن الديمقراطية و��ن اإلجراءات االستثنائية ال�ي يمكن أن  وفًقا لهذه الرؤ�ة الناظمة، أمكن القول  

قِدم عل��
َ
ا الدول من أجل دفع األخطار ا�حدقة ��ا. ألن التخ�� عن �عض ا�حر�ات و�عض ا�حقوق �� االستثناء، ال �ع�ي أن تلك ت

ع��   و�ناء  عليھ،  متوافق  و�ش�ل  اضطرار�ا  إرادتھ  بمحض  اإل�سان  ع��ا  يتخ��  و�نما  دائما،  أساسية  غ��  ا�حر�ات  وتلك  ا�حقوق 

قرب فرصة، ال أن يصبح االستثناء هو القاعدة من جهة، وال أن يتم التذرع بالظروف ا�خاصة القانون، ع�� أن يتم�ى استعاد��ا �� أ

من أجل تجاوز القانون أو اإلخالل بمسطرة �شريعھ، ألنھ إذا لم َيح��م املشرع القانون الذي وضعھ، واملسطرة ال�ي هو من أوج��ا، 

 قدوٍة للمواطن ح�ى يت
ّ
علم منھ اح��ام القانون، وا�خضوع لھ، و�نما سيتعلم منھ عكس ذلك؛  لقيام التشريع، فإنھ لن ي�ون محط

القانون، من أجل ا�خضوع لھ، بدل ا�خضوع للبشر، ول�ي يخضع   إ�� ذلك فالسفة العقد االجتما��، ابتكر  فاإل�سان كما أشار 

 جمعا دون فصل بي��ما. للقانون، ينب�� أن يتم �شريعھ وفق املبادئ ال�ي �ستوج��ا قيم الديمقراطية و�جرائيا��ا 
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وكما بدأنا هذه ا�خاتمة بواقعة، ُن����ا بواقعة أخرى ال تقّل داللة؛ فطيلة أك�� من قرن�ن، لم يتم كسر العرف الدستوري  

القا�ىي بأن ال ينتخب الرئيس أك�� من واليت�ن متتاليت�ن، وهو العرف الذي �ان قد ر�خھ الرئيس األول جورج واشنطن. أقول منذ  

حيث سمح للرئيس روزفلت بأن ُينتخب للمرة الثالثة، ولم ُينظر إ�� ذلك    1944وقت لم يتم التخ�� ع��ا هذا العرف إال سنة  ذلك ال

ع�� أنھ مناٍف للديمقراطية، بل ع�� أنھ جزء مّما �ع��ف بھ قيمها، ألن البالد �انت �� حالة حرب، وألن املثل يقول "ال �غ�� ا�حصان  

ذلك لم يرغب األمر�كيون الدخول �� مشاحنات حول املوضوع، و�نما أجمعوا ع�� ضرورة تجاوز املرحلة دون أن  أثناء عبور ال��ر". ل

يفّرطوا �� املبدأ الديمقراطي، لذلك عادوا �عد ا�حرب، ل�ي �عّدلوا الدستور، من أجل التنصيص ع�� منع انتخاب الرئيس أك�� من  

دستور�ا   عرفا  �ان  ما  تحول  وهكذا  دستوري  واليت�ن،  حق  إ��  ا�حرب،  قبل  ساد  الذي  العر��  ا�حق  وأض��  دستوري،  نص  إ�� 

ف�ىي ا�حرب �عرف دستوري، فإ��ا قد رّ�خت قانونا دستور�ا ال يمكن مباشرة �عديلھ إال بموافقة ثالثة أر�اع  
ُ
�عدها، و�دل أن ت

 الواليات األمر�كية.  
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