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 مقدمة

  �عض   إن  حيث  عادية،  دائما  ت�ون   ال  قد  والشعوب  للدول   العادية  ا�حياة  بأن  البشر�ة  تار�خ  مر  ع��   ثبت  لقد

 املؤسسات   س��  ع��  وتؤثر  الدولة  لشؤون  والطبي��  العادي  الس��  ��ديد  شأ��ا  من   �خاطر  تتعرض  قد  الدول 

  تتعرض   قد   كما   وزالزل،  فيضانات  من  الطبيعية  ال�وارث  قبيل  من  وا�حر�ات،  ا�حقوق   وتمس  ا�حيو�ة  واملرافق

 ا�خط��ة  األو�ئة  أو   ملعدية  األمراض  �عض  ف��ا  تظهر  قد  كما  داخلية،  اضطرابات  تواجھ  وقد  أجنبية،  دول   العتداء

 والفتاكة... 

 تدب��ها  يجعل  ما  وهو  توقعها،  املستحيل  من   يكن   لم  إن  الصعب  ومن   طارئة  ب�و��ا  تتم��  ا�حاالت  هذه  و�ل

 ومص�حة   األفراد  ملص�حة  وحماية  للمخاطر  درءا  عادية  غ��  بطرق   نتائج يتم  من  عنھ  �سفر  ما   ومع  معها  والتعامل

 ا�جتمع.

 تقر   ال�ي  النظر�ات  من   مجموعة  ظهرت  املتوقعة،  غ��  ا�خاطر  هذه  وتجاوز   معا�جة  من   الدولة  ولتمك�ن

األوضاع   ملواجهة  استثنائية  تداب��  العتماد  ال�جوء  ��   التنفيذية  السلطة  وخصوصا  العمومية  السلطات  بأحقية

 الطارئة.  وا�خاطر

 تقييد   العادية،  ا�حاالت  خالل  التنفيذية  السلطة  ممارس��ا  تتو��   ال�ي  االستثنائية  السلطات  عن   ي��تب  وقد

  غ��   ا�حاالت  خالل  التوازن   تحقيق  بكيفيات  تتعلق  رئيسية  إش�الية  يطرح  ما   وهذا  وا�حر�ات،  ا�حقوق   لبعض

 و��ن   جهة  من   اومصا�حه  ومؤسسا��ا  الدولة  كيان   ع��   ل�حفاظ  الالزمة  السلطة  ممارسة  تداب��  ب�ن  االعتيادية

 ثانية.  جهة  من  األساسية وا�حر�ات ا�حقوق  حماية

 وضع   ع��   الدستور�ة  األنظمة  من   مجموعة  ��   الدستوري  املشرع  عمل  التوازن،  هذا  تحقيق  سبيل  و�� 

  من   ذلك  يفرضھ  وما  الضرورة،  أو  االستثناء   حالة  إلعالن  املوضوعية  والشروط  الش�لية  الضوابط  من   مجموعة

 املعنية.  للدولة الدستور�ة الوثيقة ��  عل��ا املنصوص وا�حر�ات ل�حقوق  ضمان

  استثنائية   تداب��  اتخاذ  ال�حية،   الطوارئ   حالة  ف��ا  بما  ما  دولة  ��   عادية  غ��  إعالن  ع��   ي��تب   قد  كما

 القضائية   والسلطة  وا�ح�ومة  �ال��ملان   الدستور�ة  املؤسسات  �عض  ف��ا  بما  املؤسسات  من   مجموعة  وس��  لتدب��

   ال��ابية... وا�جماعات

  املؤسسات   �س��   املتعلقة  م��ا  سواء  ال�حية  الطوارئ   حالة  خالل  املتخذة  اإلجراءات  فمجموع  تأكيد   و��ل

 فإ��ا  ضرور�ة  �انت  و�ن  وا�حر�ات  ا�حقوق   منظومة  ع��   آثارها  أو  لقرارا��ا  اتخاذه  وكيفيات  لصالحيا��ا  وممارس��ا

  تو��   أن  يجب  القانون   سيادة  مبدأ  تح��م  وال�ي  الديمقراطية  الدول   جميع  و��   واملشروعية.  الشرعية  سؤال  تطرح

 با�حقوق   مساس  أو   السلطات  ممارسة   ��   تداخل  ل�ل  تفاديا  وذلك  واملشروعية  الشرعية  ملبدأي  قصوى   أهمية

 وا�حر�ات. 
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  ،19  �وفيد  -�ورونا  ف��وس  وانتشار  ظهور   عقب  ال�حية  الطوارئ   حالة  أعلنت  ال�ي  العالم  دول   جميع  و�� 

 الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن   تم   الدول   �عض  ففي  متفاوتة.  بدرجات  ذلك  �ان  و�ن  األهمية  غاية  ��   بدور   ال��ملان  قام

 ��   ا�جائحة  ملواجهة  املتخذة  اإلجراءات  عن   اإلعالن   تم  أخرى   دول   و��   ،1تنظي�ي  قانون   بمقت�ىى  لها  والتمديد

 ال��ملان. 

  الدستور�ة   للوثيقة  طبقا  صالحيا��ا  بممارسة  العمومية  السلطات  مجموع  قامت   فقد  املغرب،  ��   أما

 مواجهة   تقتض��ا  ال�ي  التداب��  من   مجموعة  باتخاذ  قامت  ملكية  و�تعليمات  فا�ح�ومة  امللكية.  والتوج��ات

 ال�حية.  الطوارئ  حالة ظل ��  الدستور�ة اختصاصاتھ مارس ال��ملان أن كما ا�جائحة،

 حالة   خالل  الدستور�ة   لوظائفھ  ال��ملان  بممارسة  املتعلقة  واألسئلة  اإلش�اليات  من   العديد  أث��ت  وقد

 تنظيم   بكيفيات  يتعلق  ما   وم��ا  ا�حالة،  هذه  ظل  ��   ال��ملان  ا�عقاد  دستور�ة  بمدى  يتعلق  ما   م��ا  ال�حية،  الطوارئ 

  ال�حية   الطوارئ   حالة  خالل  التنفيذية  بالسلطة  عالقتھ  بطبيعة  يتعلق  ما  وم��ا  ا�حالة،  هذه  خالل  ال��ملا�ي  العمل

 املرحلة.  هذه خالل تواصلھ ومدى و�كيفيات

 الختصاصاتھ  ال��ملان  ممارسة  بخصوص  املثارة  اإلش�اليات  مجموع  ع��   ج��   �ش�ل  الضوء  ولتسليط

 ا�خصوص،   هذا  ��   املثارة  األسئلة  مجموع  عن   أجو�ة  تقديم  و�غية  ال�حية،  الطوارئ   حالة  خالل  الدستور�ة

 حالة   ف��ا  بما  العادية  غ��  ا�حاالت  خالل  التشريعية  السلطة  دور   وتحليل  دراسة  الورقة،  هذه  خالل  من   سنتو�� 

 التالية:  ا�حاور  خالل من  ال�حية الطوارئ 
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 العادية غ��  ا�حاالت وأساس مفهوم �� أوال:

 توقع   استحالة  يكن   لم  إن  لصعو�ة  و�النظر  ما،  دولة  ��   عادية  غ��  حالة  لوقوع  الكب��ة  لالحتماالت  بالنظر

 األساس   مستوى   ع��  فقط  ليس  متعددة  إش�االت  العادية  غ��  ا�حاالت  مفهوم  أثار  فقد  طارئة،  حالة  حدوث

  وقد   املصط�حات  تك��  حيث  االعتيادية  غ��  ا�حاالت  مفهوم  أيضا  هم  و�نما   املسطر�ة  واإلجراءات  الدستوري

 ألخرى.  دولة من  مفهومها يختلف

 فكرة   ��   أساسھ  يجد  العادية  غ��  ا�حاالت  من   معينة  حالة  إعالن  �ون   إ��   القانو�ي  الفقھ  أغلبية  و�ذهب

 أمام   ي�ون   وهنا ال  العادية،   واإلجراءات  بالوسائل  ��ا  ا�حدقة  ا�خاطر  تواجھ  أن  للدولة  يمكن   ال  حيث  الضرورة

  ال�ي   واألضرار   ا�خاطر  تواجھ  أن  يمك��ا  ال�ي  االستثنائية  والتداب��  للوسائل  ال�جوء   هو  واحد  خيار  سوى   الدولة

 العادية. طبيع��ا إ��  ا�حياة رجوع وتضمن  بالدولة �حقت

 هما: أساسي�ن ركن�ن أساس ع��  العادية غ�� ا�حاالت وتقوم

  العادي   الس��  ��ديد  شأنھ  من   متوقع  غ��  داهم  خطر   وجود  بضرورة  يرتبط  والذي  املوضو��   الركن  •

  املشروعية  نطاق  امتداد  عنھ   ي��تب  ما  وهذا   العادية،  القانونية  بالوسائل  مواجهتھ  ويستحيل  الدولة،  ملؤسسات

 أساس   ع��   تقوم  الضرورة  ففكرة  وعليھ  .2والطارئ   الداهم  ا�خطر  ملواجهة  منظم  إطار  ��   استثنائية  مشروعية  نحو

 ولرئيس   عموما  التنفيذية  للسلطة  استثنائيةو   عادية  غ��  وصالحيات  سلطات  منح  �ستد��   عادية  غ��  ظروف  وجود

 التشري��.  ا�جال ��  ف��ا بما ا�خصوص ع��  الدولة

  والذي   العادية،  غ��   ا�حاالت  إحدى  إلعالن  وقانو�ي  دستوري  أساس   وجود  �ع�ي  والذي   الشر��   الركن  •

 ا�ختصة   السلطات  �ستند  الركن  هذا  أساس  وع��   بذلك.  ا�ختصة  السلطة  قبل  من   إعال��ا  ومساطر  شروط  يحدد

 وا�جتمع. األفراد و�حماية الداهم ا�خطر ملواجهة الضرورة حالة  تتطل��ا ال�ي االست�جالية التداب�� جميع اتخاذ �� 

 بحالة   عل��ا  يطلق   ما  أو  العادية  غ��  ا�حاالت  إحدى  ��   توفرهما  الالزم  واملوضو��   الشر��   الركن�ن  جانب  و��� 

  فيما   الشروط  هذه  إجمال  و�مكن   الضرورة،  وفكرة  نظر�ة  لتطبيق  الشروط  من   مجموعة  تتوفر  أن  يجب  الضرورة،

 ي��:

 بمصا�حها   و�مس  الدولة  ملؤسسات  العادي  الس��  ��دد  (خط��)  وجسيم  (واق��)   حال  خطر  وجود 

  ف��ا، العام النظام تقو�ض شأنھ ومن  األفراد ومصا�ح

 
2 -Thi Hong Nguyen, la notion d’exception en droit constitutionnel français, thèse de doctorat en droit public, université paris pantheon- paris , faculté de droit, 

2013, p30.  
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 أمام   ي�ون   ال  حيث  العادية،  والتداب��  واإلجراءات  بالوسائل  الداهم  ا�خطر  مواجهة  واستحالة  �عذر 

  وتحقيقا   للمخاطر  درءا  الضرورة  حالة  تفرضها  عادية  غ��   وسائل  من  متاح  هو  ملا   ال�جوء  آخر سوى   حل  من   الدولة

 العامة، للمص�حة

 ع��  العامة  املص�حة  تحقيق  عادية،  غ��   وتداب��  إجراءات  واتخاذ  الطوارئ   حالة  إعالن  من   الغاية  ت�ون   أن  

 كفاية  ضرورة  يتطلب  ما  وهذا  العام،  النظام  وصيانة  األفراد،  وحقوق   الدولة   ومصا�ح  مؤسسات   حماية   ضمان

 االعتيادية.  وغ�� الطارئة والتحديات ا�خاطر ملواجهة  والتداب�� املتخذة اإلجراءات وا��جام وت�امل

  س��   كيفيات  ع��   كب��  تأث��   لها  سي�ون   وال�ي  وقوعها  ا�حتمل  من   وال�ي  العادية  غ��  ا�حاالت  ب�ن  ومن 

 التالية: ا�حاالت نذكر األساسية، وا�حر�ات ا�حقوق  وضعية  وع��  العمومية  واملرافق الدستور�ة املؤسسات

 االستثناء حالة •

 ا�حصار  حالة •

 ا�حرب  حالة •

 ال�حية الطوارئ  ف��ا بما الطوارئ  حالة •

 التنظيم  ومجال القانون  مجال ب�ن ال�حية: الطوارئ  حالة   إعالن ثانيا:

  العادية   غ��  ا�حاالت  ل�ل  دقيق  تأط��  ع��  عمل  قد   الدول،   من   العديد  ��   الدستوري   املشرع  �ان  إذا

 ونتائج   آثار  من  ع��ا  ي��تب  أن  يمكن  و�ما  ا�حالة  هذه  بإعالن  ا�ختصة  السلطة  تحديد  ع��   وعمل  والطارئة،

 فإن  ثانية،  جهة  من   وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية  وضمان  جهة  من   العام  النظام  حفظ  ب�ن  التوازن   إطار  ��   خصوصا

 حدوث  إم�انية  الدستوري  املشرع  يتوقع  ولم  العادية  غ��  ا�حاالت   �عض  فقط  تتضمن   الدسات��  من   مجموعة

  حالة   عن   اإلعالن  وكيفيات  بأساس  املتعلق  اإلش�ال   يطرح  وهنا  ال�حية،  الطوارئ   حالة  مثل  أخرى   حاالت

 نتائج. من   ع��ا ي��تب أن  يمكن  وما ومد��ا، الطوارئ،

 (قانون   بقانون   الطوارئ   حالة  عن   اإلعالن  يتم  وال���غال،  و�سبانيا  فر�سا  من   �ل  لدسات��  مثال  فبالرجوع

 أن  ذلك  من   يستفادو   القانون،  طر�ق  عن  أيضا  ي�ون   دةامل   لهذه  تمديد  و�ل  محددة،  ملدة  ذلك  و��ون   تنظي�ي)

 بمقت�ىى   ع��ا  املعلن   التداب��  تنفيذ  ��   يتج��   فدورها   ا�ح�ومة  أما  الطوارئ،  حالة  بإعالن  ا�ختص  هو  ال��ملان

  تنفيذ   كيفيات  عن   ا�ح�ومة  ومراقبة  مساءلة  يتو��   الذي  ال��ملان  مراقبة  تحت  ذلك  و��ون   الطوارئ،  قانون 

 لها.  محدد هو بما ال��امها  ومدى الطوارئ  مقتضيات
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  و�حالة  ا�حرب  و�حالة  االستثناء  بحالة  عالقة  مالھ  �ل   ج��   �ش�ل  يحدد  الدستور   �ان  فإذا  املغرب،   ��   أما

 الطوارئ   حالة  ف��ا  بما  تقع  أن  يمكن   ال�ي  الطوارئ   بحالة  خاصة  مقتضيات  صر�ح  �ش�ل  يتضمن  لم  فإنھ  ا�حصار،

  �وفيد  – ف��وس  �ورونا جائحة مواجهة إطار  ��  املمارسة مستوى  ع��  اإلش�االت من الكث�� طرح  ما وهذا ال�حية.

19. 

 ذلك   و�ان  محدد،  غ��  ألجل  الطوارئ   حالة  إعالن  ع��   ا�ح�ومة  عملت   باملغرب،  الف��وس  ظهور   فبمجرد

 من   مجموعة  العمومية  السلطات  واتخذت  ،2020  مارس  19  يوم  رس�ي  بالغ  طر�ق  عن   ع��ا  أعلن   قرار   بمقت�ىى

 –  املستجد  �ورونا  ف��وس  جائحة  مواجهة  ��دف  ال�حية  الطوارئ   حالة  تطبيق  لضمان  والتداب��  اإلجراءات

 .19 �وفيد

 مساء   السادسة  الساعة  ع��   التطبيق  ح��  املغر�ية  اململكة  ��   ال�حية  الطوارئ   حالة  دخلت  مارس  20  و�وم

 سابقا. إليھ املشار للقرار تنفيذا وذلك

 والقانونية   الدستور�ة   اإلش�اليات  من   العديد  ال�حية،  الطوارئ   حالة  مع  ا�ح�ومي  التعاطي  طرح  وقد

 وما  قرار؟  بمقت�ىى  ال�حية   الطوارئ   حالة  إعالن  ��   ا�ح�ومة  أحقية  مدى  حول   السؤال  طرح  حيث  والسياسية،

 اإلجراء؟  هذا ومشروعية  شرعية ىمد

 باملغرب،   عمومية  نقاشات  عدة  ثارت  فقد  ال�حية،  الطوارئ   حالة  إلعالن  املعتمد  اإلجراء  طرحھ  ملا  و�النظر

 الف��ة   حالة  ��   �ان  ال��ملان  ل�ون   بالنظر  وذلك  81  الفصل  خصوصا  الدستور   ملقتضيات  بالرجوع  ا�ح�ومة  تطالب

 .3الدورت�ن ب�ن الفاصلة

  حالة   ل�ون   بالنظر  وذلك  قرار  أو  بالغ  بمقت�ىى  الطوارئ   حالة  إعالن  ��   لها  حق  ال  فا�ح�ومة  اعتقادي،   و�� 

 العديد  اشتغال  ع��   مباشر  أثر  لها   ي�ون   قد  عادية  غ��  وتداب��  إجراءات  مواجه��ا  تتطلب  عادية  غ��  حالة   الطوارئ 

 واملساطر   القانونية  اآلجال  من  مجموعة  وع��   وا�حر�ات،   ا�حقوق   من  مجموعة   ممارسة  وع��  املؤسسات  من 

 ... اإلجرائية

  ضمن   يدخل  الدستور   من   71  الفصل  ملقتضيات  طبقا  وا�حر�ات  ا�حقوق   مجال  ��   التشريع  ل�ون   و�النظر

 وال   قرار  أو  بالغ  بمقت�ىى  الطوارئ   حالة  بإعالن  مختصة  غ��  فا�ح�ومة  ال��ملان،   فيھ  �شرع   الذي  القانون   مجال

 التشريعية.  السلطة و��  ا�ختصة للسلطة ال�جوء يتم أن يجب و�نما مرسوم، بمقت�ىى  ح�ى

  ��  فيھ   التداول   تم  4قانون   مرسوم  أعدت  حيث  الوضع  هذا  ت�حيح  ع��   ا�ح�ومة  عملت  فقد  و�الفعل

 يوم  5ال��ملان   بمجلس  املعنيت�ن  ال�جنت�ن  ��   عليھ  التصو�تو   دراستھ  وتمت  ،2020  مارس  22  يوم  ا�ح�ومي  ا�جلس

  ،6الدستور   من  81 الفصل ملقتضيات طبقا وذلك 2020 مارس 23

 
 https://ahdath.info/561222من الدستور،  81عبد الكب�� طبيح، ا�حاجة إ�� تطبيق الفصل  - 3
 . 2020مارس  24بتار�خ  6867، و�شر �� ا�جر�دة الرسمية عدد 2020مارس   23لقد صدر مرسوم القانون بإعالن حالة الطوارئ ال�حية يوم  -4

https://ahdath.info/561222
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 الوثيقة   نطاق  ��   ا�ح�ومة  اج��دت  فقد   الطوارئ،  بحالة  يتعلق  صر�ح  دستوري  نص  لغياب   ونظرا 

 التنظيمية  اللوائح   ع��   استندت   كما  الدستور،  من  24و  21  الفصل�ن   مقتضيات  ع��  استندت  حيث  الدستور�ة،

 الدولية. العمل  منظمة عن  الصادرة

 وأقر�ائھ،  �خصھ  سالمة  ��   ا�حق  فرد  ل�ل  "  أن  ع��   ينص  الدستور   من   21  الفصل  أن  بالذكر  وجدير

 ممتل�اتھ.  وحماية

 وا�حقوق   ا�حر�ات  اح��ام  إطار  ��   الوط�ي،  ال��اب  وسالمة  الس�ان،  سالمة  العمومية  السلطات  تضمن 

 ل�جميع.". املكفولة األساسية

  فيھ،   واالستقرار  الوط�ي  ال��اب  ع��  التنقل  "حر�ة  بأن  الرا�عة)  (الفقرة  الدستور   من   24  الفصل  يق�ىي  كما

 القانون".  وفق ل�جميع مضمونة إليھ، والعودة منھ، وا�خروج

 بإعالن   ا�خاص  القانون   مرسوم  مشروع  إعداد   ��   ا�ح�ومة  عليھ  ارتكزت  الذي  الدستوري  السند  خالل  ومن 

 مما   الرغم  ع��   القانون   مرسوم  ��   واملشروعية  الشرعية  عنصر  توفر  ع��   التأكيد  يمكن   ال�حية،  الطوارئ   حالة

 الزجر�ة.  التداب�� ف��ا بما املرسوم عل��ا نص ال�ي التداب�� �عض بخصوص يقال أن يمكن 

 األمر  وكذلك  مرسوم،   بمقت�ىى  ال�حية  الطوارئ   حالة   إعالن  ��   ا�حق  ل�ح�ومة  خول   املرسوم  أن  كما

  من  �ان  حيث  صائب،  غ��  املقت�ىى  هذا  فإن  اعتقادي  و��   ال��ملان.  ملوافقة  حاجة  دون   ا�حالة  هذه  لتمديد  بالنسبة

 م��ا   اعتبارات   لعدة  وذلك  مرسوم،  بمقت�ىى  وليس  قانون   بمقت�ىى  الطوارئ   حالة  وتمديد  إعالن  ي�ون   أن  األفضل

 السياسات   وتقييم  ا�ح�ومي  العمل   ع��   والرقابة  التشريع  ممارسة  و�تو��   العامة،  اإلرادة  عن  �ع��  ال��ملان  أن

 السيا�ىي  للنظام  ال��ملا�ي  التوجھ  �عز�ز  شأنھ  من  ما  وهذا  وا�حر�ات...  ا�حقوق   حماية  يتو��  كما  العمومية،

 الدستور.  من  األول  الفصل ��  عليھ املنصوص املغر�ي والدستوري

 ال�حية  الطوارئ  حالة  خالل ال��ملان ا�عقاد ثالثا:

  بمقت�ىى   التشريع  إم�انية  العادية،  الدورات  ب�ن  الفاصلة  الف��ة  خالل   ل�ح�ومة  يخول   الدستور   �ان  إذا

 هذه   ��   ال��ملان  ا�عقاد  دون   يحول   دستوري  سند  أي  يوجد  فال  ،81  الفصل  عليھ  ينص  ملا  وفقا  قوان�ن  مراسيم

 .ال�حية الطوارئ  حالة  سر�ان خالل  7 2020 أبر�ل شهر من  الثانية ا�جمعة يوم  انطلقت ال�ي العادية  الدورة

  امللك   و�رأس  السنة،  ��   دورت�ن  أثناء  جلساتھ  ال��ملان  �عقد"  أن  ع��   65  الفصل  ��  ينص  دستوريال  فاملشرع

فتتح  أكتو�ر،  شهر  من   الثانية  ا�جمعة  يوم   تبتدئ  ال�ي   األو��،  الدورة   افتتاح
ُ
 الثانية  ا�جمعة  يوم  الثانية  الدورة  وت

 
 ية وا�جماعات ال��ابية والبنيات األساسية بمجلس املستشار�ن.�جنة الداخلية وا�جماعات ال��ابية والسك�ى وسياسة املدينة بمجلس النواب، و�جنة الداخل -5
ب يمكن ل�ح�ومة أن تصدر، خالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات، و�اتفاق مع ال�جان ال�ي �عن��ا األمر �� كال ا�جلس�ن، مراسيم قوان�ن، يجمن الدستور ع�� أنھ "  81ينص الفصل    -6

ال طرف  من  عل��ا  املصادقة  بقصد  كال عرضها   �� املعنية  ال�جان  بالتتا�ع  وتناقشھ  النواب،  مجلس  مكتب  لدى  بقانون  املرسوم  مشروع  يودع  املوالية.  العادية  دورتھ  خالل  ��ملان، 

 �� مجلس النواب". املعنيةا�جلس�ن، �غية التوصل داخل أجل ستة أيام، إ�� قرار مش��ك بي��ما �� شأنھ. و�ذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إ�� ال�جنة 
 . 2020ابر�ل  10ا�جمعة   7
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 ولهذا   "...بمرسوم  الدورة  ختم  جاز  دورة،  �ل  ��   األقل  ع��   أشهر  أر�عة  ال��ملان  جلسات  استمرت  إذا  أبر�ل؛  شهر  من 

 دستوري   سند  أي  يوجد  ال  وعليھ  منھ،  التحلل  يمكن   ال  دستوري  ال��ام  هو  العادية  الدورة  هذه  ��   ال��ملان  فا�عقاد

  ��   ح�ى  ال��ملان  أن   كما  .التشريعية  الدورة  هذه  تأجيل  أو  ال��ملان  ا�عقاد  عدم  بإم�انية   للقول   عليھ  االستناد  يمكن 

   .حلھ يمكن  وال قائما يبقى الدستور   من  59 الفصل ��  عل��ا املنصوص االستثناء حالة ظل

 �ل   ألن  الدستور،  من   74  الفصل  ��   عل��ا  املنصوص  ا�حصار   حالة  ظل  ��   توقيفھ  أو  ال��ملان  حل   يمكن   وال

  .الدستور  من   74 الفصل ملنطوق  طبقا بقانون  ي�ون  أن يجب ا�حصار �حالة تمديد

 هو   للدستور،  خرق   فيھ  ال�حية  الطوارئ   حالة  ظل  ��   ال��ملان  ا�عقاد  بأن  يد��   قول   ف�ل  سبق  ما  ع��   و�ناء

 :التالية لألسباب عليھ مردود قول 

  األمة،   إرادة  عن  �عب��  أس�ى  هو  والقانون   القانون،  وضع  يتولون   الذين   األمة  ممث��   من  يت�ون   ال��ملان   أن  -1 

 الدستور   ألح�ام  طبقا   ال��ملانية  بمهامها  بال��وض  االل��ام  ال��ملان  مجل�ىي  وم�ونات  أجهزة  واجب  فمن   ولهذا

 .العالقة ذات  التنظيمية والقوان�ن ��ما ا�خاصة  الداخلية واألنظمة

 الدورة  با�عقاد  الدستور   ملقتضيات  ال��ملان  بخرق   للقول   عليھ  االستناد  يمكن   دستوري  سند  غياب  -2

 هذا   ��   الدستوري  القضاء   عن   صادر  قضائي  اج��اد  أي   وغياب  عل��ا،   القياس   يمكن   سابقة  أي   وغياب  العادية،

 .ا�خصوص

  الف��ة   خالل  استثنائي   �ش�ل  القانون   مجال  ��   �شرع  وا�ح�ومة  التشريع،  �سلطة  ا�ختص  هو  ال��ملان  أن  -3

 وجو�ا   �عرض   أن   يجب  الف��ة  هذه  خالل  ا�ح�ومة  تصدرها  ال�ي   القوان�ن  فمراسيم  ولهذا  الدورات،  ب�ن  الفاصلة

  مارس   23  بتار�خ  صدر  قد  القانون   مرسوم  ومادام  عادية.  موالية  دورة  أول   خالل  املصادقة  بقصد  ال��ملان  ع�� 

 ا�عقاد  يفرض  الدستور   فاح��ام  ،2020  أبر�ل  10  ا�جمعة  يوم  ستبتدئ  العادية  املوالية  التشريعية  والدورة  2020

 مراسيم   من  وغ��ه  ال�حية   الطوارئ   بحالة  املتعلق  القانون   مرسوم  ا�ح�ومة  عليھ  �عرض  أن  يفرض  كما  ال��ملان

 .التشريعية الدورات ب�ن الفاصلة الف��ة  خالل تصدر أن يمكن  ال�ي القوان�ن

  افتتاح   لل��ملان  يمكن   وال  العادية،   الدورات  خالل  قوان�ن  مراسيم  بمقت�ىى  التشريع  يمك��ا  ال  ا�ح�ومة  أن  -4

 ا�عقاد   يحتم  الذي  األمر  الدستور�ة،  الختصاصاتھ  فعلية  ممارسة   دون   شك��   �ش�ل  أبر�ل   لشهر  العادية  الدورة

 التداب��  من   مجموعة  اتخاذ  من   ستمك��ا  وال�ي  ا�ح�ومة  تقدمها  ال�ي  القوان�ن  مشاريع  ع��   للمصادقة  ال��ملان

 تم   إذا  خصوصا  ا�ح�ومة  عمل  سييسر  ا�حالة  هذه  ��   ال��ملان  فا�عقاد  ولهذا  �ورونا.  جائحة  مخلفات  ملواجهة

 .ممكن  وقت أقل ��  القوان�ن اعتماد ضرورة تفرض ال�ي التشريعية" "الليونة بـ �س�ى ما اعتماد

  أغلبية   يتطلب  ال  العادية  القوان�ن   ع��   التصو�ت   أن  اعتبار  ع��   مشكال  يطرح  ال   ال��ملاني�ن   حضور   أن  -5

  �شهد أن يمكن  وال�ي ال�حية الطوارئ  ف��ة فخالل ولهذا �سبية، أغلبية  و��   فقط ا�حاضر�ن  أغلبية و�نما معينة،

  قبل  من  ع��ا  املعلن   باإلجراءات  ال��ام  وفيھ  ا�حالة  هذه  ��   مشروع  غياب  وهو-ال��ملاني�ن  من   �جموعة  غيابا
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 بأغلبية   عل��ا  التصو�ت  املشرع  يفرض  ال�ي  التنظيمية  القوان�ن  مشاريع  برمجة  عدم  يجب   -العمومية  السلطات

 املستشار�ن   مجلس  يخص  تنظي�ي  قانون   مق��ح  أو  مشروع  ل�ل  بالنسبة  ا�حال  هو  كما  مثال  النواب  مجلس  أعضاء

  .النواب مجلس أعضاء بأغلبية  يتم التصو�ت فإن ال��ابية، ا�جماعات أو

  وال   يطرح  أن  يمكن   وال  ا�جلس�ن،  مكت�ي  قبل  من   للنقاش  مطروح  غ��  الو�الة  أو  بالتفو�ض  التصو�ت  أن  -6

 مجلس�ن،  من   ال��ملان  يت�ون   "  أن  ع��   60  الفصل  ��   نص  حينما  األمر  حسم  قد  الدستور   ل�ون   بالنظر  بھ  �عمل  أن

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

 ."...تفو�ضھ يمكن 

 مبدأ   تفعيل  من   سيمكن   –  ال�حية  الطوارئ   حالة–  ا�خاصة  الظروف  هذه  ��   ال��ملان  ا�عقاد   أن  -7

 املنصوص   الدستوري  النظام  مقومات  أهم  من   �عد  والذي  و�عاو��ا  وتواز��ا  السلط  فصل  مبدأ  هو  صر�ح  دستوري

  ب�ن   التعاون   �عز�ز  يفرض  ا�جائحة  هذه  فمواجهة  ولهذا  الدستور.  من   األول   الفصل  من   الثانية  الفقرة  ��   عليھ

  ظرف   ��   ألن  آخر،  اعتبار  أي  قبل   للوطن   العامة  املص�حة  استحضار  يفرض  كما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطت�ن

 هذا   ملواجهة  يلزم  ما  �ل  التخاذ  واملعارضة  األغلبية  جهود  تتوحد  أن  يجب  ال�حية  الطوارئ   حالة  قبيل  من   طارئ 

 .الو�اء

  ممارسة   خالل  من   سيمكن   –  ال�حية  الطوارئ   حالة–  ا�خاصة  الظروف  هذه  ��   ال��ملان  ا�عقاد   أن  -8

  طبقا   ال�حية  الطوارئ   حالة  ظل  ��   وا�حر�ات  ا�حقوق   حماية  �عز�ز  من   ا�ح�ومي  العمل  ع��  ال��ملانية  الرقابة

  ��  حصري   �ش�ل  التشريع  يتو��   الذي  هو  ال��ملان  بأن  علما  العمل،  بھ  ا�جاري   والتشريعات  للدستور   ا�حال  بطبيعة

 .الدستور  من   71 الفصل عليھ ينص ملا طبقا األساسية وا�حر�ات ا�حقوق  مجال

 خرقا   �ش�ل  ال  العادية  الدورة  هذه  ��   ال��ملان  ا�عقاد  أن  ع��  قاطع  �ش�ل  التأكيد  يجب  ا�خالصة،  و�� 

  واملساءلة   باملواكبة  �عملها  القيام  طر�ق  عن   باختصاصا��ا  التشريعية  املؤسسة  ب��وض  ال��ام  هو  و�نما  للدستور،

  والسيدة   ا�جلس  رئيس  السيد  اجتماع   حول   النواب  مجلس  بالغ  ��   جاء  كما  والبدائل  ا�حلول   واق��اح  واملراقبة

  .8النيابية وا�جموعة الفرق  رؤساء والسادة

  عن  ب��التع  ��   األمة  ممثلو  بھ  يضطلع  الذي   الهام  الدور   ع��   تأكيد  هو  أيضا  الدورة  هذه  ��   ال��ملان  وا�عقاد

  ، 2020  مارس  30  بتار�خ  النواب  مجلس  مكتب  اجتماع  بالغ  أقره  ما  وهذا  ع��ا،  والدفاع  املواطن�ن  وقضايا  مشاغل

  من   يجعل   الذي  النحو  ع��   الدستور�ة  صالحياتھ  منتظم  �ش�ل  سيواصل  النواب  مجلس  أن  ع��   أيضا  أكد  والذي

 .املقبلة خطواتھ �ل �� بارزا عنوانا ورقابة،  �شريعا ومستلزما��ا  املرحلة سياق

  لم  لو  ذلك  من  أك��   بل  الدستور.   ملقتضيات  تام  اح��ام  ��   ال��ملان  ا�عقاد  يفرضان  واملنطق  فالدستور   ولهذا

 الفصل  ملقتضيات  طبقا   لل��ملان  استثنائية  دورة  لعقد  الدعوة  األ�سب  من   ل�ان  حان  قد  العادية  الدورة  تار�خ  يكن 

 
 . 2020مارس  30صدر هذا البالغ بتار�خ  - 8
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 �حماية   واختصاصا��ا  بمسؤوليا��ا  املؤسسات  جميع  ��وض  تفرض  وطننا   م��ا  يمر  ال�ي  فال�حظة  الدستور.  من  66

  .واملواطن�ن املواطنات وحماية الوطن 

  طارئة   حالة  ��   وال�جان   ا�جلسات   ا�عقاد  وتداب��  ا�حضور   ونوعية  �عدد  املتعلقة  األخرى   التفاصيل  و�ل

 مراجعة  ��  ال��ملان  �جل�ىي الداخلي�ن النظام�ن مقتضيات ��  تضمي��ا  ع��  العمل فيجب ال�حية، الطوارئ  كحالة

 .مقبلة

 ال�حية  الطوارئ  حالة  �عد ما  ال��ملا�ي العمل آفاق را�عا:

 واجتماعية   اقتصادية  متعددة  مستو�ات  ع��   ال�حية  الطوارئ   �حالة  السلبية  التداعيات  من   الرغم  ع�� 

  إصالحات  العتماد  وفرصة  جديدة  انطالق  نقطة  �ش�ل  أن  يجب  جديدا  وضعا  خلقت  فإ��ا  ونفسية...  وحقوقية

 والسلوكيات...  والسياسات والتشريعات املؤسسات من  مجموعة مستوى  ع��  عميقة

  تنص  أن   يجب  حيث  ال��ملان  إ��  �ش��  القانونية،  ملنظوم��ا  العميق  باإلصالح  املعنية  املؤسسات  ب�ن  ومن

  االستثناء   حالة  ف��ا  بما  العادية  غ��  ا�حاالت  ��   التشريع  ومساطر  ضوابط  ع��   ال��ملان  �جل�ىي  الداخلية  األنظمة

  ال�حية. الطوارئ  ف��ا بما الطوارئ  وحالة ا�حرب وحالة ا�حصار وحالة

  من   يحدث  أن  يمكن   ما  يواكبا  ح�ى  وذلك  للمراجعة  يخضعا  أن  ينب��   ال��ملان،  �جل�ىي  الداخليان  فالنظامان

 لطبيعة   بالنظر  الدستور�ة  وظائفھ  ممارسة  ��   ال��ملان  واستمرار�ة  تواجد  تتطلب  وال�ي  عادية  غ��  حاالت

 األساسية،   وا�حر�ات  ا�حقوق   مجال  ��   التشريع  فيھ  بما  بالتشريع  واملتعلقة  ممارس��ا  يتو��  ال�ي  االختصاصات

 العمومية.  السياسات وتقييم ا�ح�ومي، العمل ومراقبة

 وذلك   التوقع  عنصر  االعتبار  �ع�ن  يأخذا  أن  يجب  ال��ملان،  �جل�ىي  الداخلي�ن  فالنظام�ن  سبق،  ما  ع��  و�ناء

  إ��   ال�جوء  تتطلب  وال�ي  واألزمات،  ا�خاطر  وتدب��  ال�حية،  الطوارئ   حالة  قبيل  من   عادية  غ��  حالة  حدوث  بتوقع

 الشرعية.  بطا�ع مطبوعة ولكن  استثنائية تداب�� اعتماد

  اجتماعات   ��   �عد  عن  املشاركة  تقن�ن   طر�ق  عن   وذلك  الرق�ي،  ال��ملا�ي   العمل  وتطو�ر  �عز�ز  ينب��  كما

  حالة  ف��ا  بما  العادية  غ��  ا�حاالت  خالل  �عد  عن  اإللك��و�ي  التصو�ت  واعتماد  العامة،   وا�جلسات  ال�جان

 ال�حية. الطوارئ 

 ما  وهذا  العادية،  غ��  ا�حاالت  ف��ا  بما  ا�حاالت  جميع  ��   املد�ي  ال��ملا�ي   التواصل  آليات  �عز�ز  يجب  كما

 وسائل  جميع  ع��  وذلك  9ال�جان  واجتماعات  ال��ملان  مجل�ىي  �جلسات  املباشر  النقل  طر�ق  عن   يتم  أن  يمكن 

 
 من الدستور.  68هذا املق��ح يجب أن يفعل بالش�ل الذي ال يمس بمبدأ سر�ة أعمال ال�جان املنصوص عليھ �� الفصل  -9
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  ع��  ا�حصول   ��   ا�حق  وضمان  تأم�ن  شأنھ  من   ما  وهذا  ، 10االجتما��   التواصل  مواقع  ف��ا  بما  املتاحة  التواصل

 االجتماعي�ن. الفاعل�ن ومختلف واملواطن�ن للمواطنات املعلومات

 للقضايا  كب��ة  عناية  يو��   أن  يجب  ال�حية،  الطوارئ   حالة  و�عد  خالل  ال��ملا�ي  فالعمل  ا�حال،  و�طبيعة

 ي��: ما وم��ا الراهن  الوقت ��  أولو�ة �ش�ل ال�ي

 ال�حية، املنظومة وتطو�ر �عز�ز -

 العل�ي،  والبحث بالتعليم ال��وض -

 االجتماعية، ا�حماية منظومة وتطو�ر �عز�ز -

 الوط�ي، االقتصاد وتقو�ة األعمال مناخ تحس�ن -

 الفساد،  أش�ال �ل وم�افحة العمومية املالية وح�امة ترشيد -

 . العمومية ا�خدمات رقمنة بمستوى  ال��وض -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) ع��  liveبداية الدورة التشريعية ا�حالية بالنقل املباشر �جميع ا�جلسات العامة واجتماعات ال�جان مباشرة (تجدر اإلشارة �� هذا ا�خصوص ل�ون مجلس النواب قد قام منذ    -10

 موقع ا�جلس وع�� صفحتھ ا�خاصة ب "الفا�سبوك".
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 خاتمة 

 ا�حياة  ��   ا�حق  ضمان  و��دف  ف��وس،   �ورونا  النتشار  نتيجة  جاء  قد  ال�حية  الطوارئ   حالة  إعالن  �ان  إذا

  متعددة،   مستو�ات  ع��   خط��ة  ياتتداع   ا�جائحة  لهذه  �ان  و�ذا  الص��،   واألمن  لأل�خاص  ا�جسدية  والسالمة

 مستوى   ع��   سواء  وتقو�مھ  إصالحھ  ينب��   ما  وتقو�م  إلصالح  جديدة  فرصة   ت�ون   أن   يجب  ألزمة  ا  هذه  فإن

 طيا��ا   ��  ي�ون   قد  النقم   من  فالكث��  والسلوكيات.  املمارسة  مستوى   ع��   أو  السياسات  مستوى   ع��  أو   التشريعات

 ف��وس. �ورونا جائحة ع��  ينطبق  ما وهذا �عم،

  بضرورة   معنيون   مسؤوليا��م،  مستوى   وتباين   مواقعهم  اختالف   من   الرغم  ع��   الفاعل�ن  فجميع  ولهذا،

 وضع   بصدد  املغرب  وأن  خصوصا  مواتية  جد  والفرصة   ا�جائحة،  �عد  ما  مغرب  بناء  ��   والفعال   اإليجا�ي  االنخراط

 لإلصالحات   صلبة  أرضية  �ش�ل  أن   يجب  املرتقب  التنموي   فالنموذج  ولهذا  جديد،  تنموي   نموذج  مشروع

  تواجھ  ال�ي  والتحديات  واإلكراهات  اإلش�اليات  مجموع  عن   موضوعيا  جوابا  �ش�ل  أن  يجب  كما  املستقبلية

 ف��وس. �ورونا جائحة أفرز��ا ال�ي والتداعيات التحديات بي��ا ومن املغر�ي ا�جتمع

 


