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 : مقدمة

 بالنظر  تار�خها،  ��  �عهده   لم  واقتصادي  سيا��ي  نفق   ��   املعاصرة  الوطنية  الدولة  املستجد   �ورونا  ف��وس  جائحة  أدخلت

  الدول   عل��ا  تأسست  ال�ي  الك��ى   السياسية   اليقينيات  مجمل  وقلبت  العالم  فاجأت  ال�ي  واملتناسلة،   املتشعبة  وتأث��اتھ   لوطأتھ 

  للتدخل   شاملة  مقار�ة  اعتماد   إ��  دفعها  مما  و�خطورتھ،  الو�اء  بحجم  أيضا  ��  تفاجأت  قد  املغر�ية  الدولة  ولعل  وا�جتمعات.

 تفاعل  سرعة  ولعل  ا�جائحة.  أنتج��ا  ال�ي  االجتماعيةو   السياسيةو   االقتصاديةو   القانونية  اإلش�االت  مختلف  حل  قصد  السريع

 للدولة  التحو��  املسار  خصوصية  تظهر  تبن��ا،  ال�ي  التداب��و   تدب��ها  ��  أبان��ا  ال�ي  والصرامة  الو�اء  مع  الدولة  مؤسسات  مختلف

  االجتماعية.و   واالقتصادية  السياسية  ا�حياة  منا��  �ختلف  الشامل  بالتدب��  تتكفل  شاملة  مائيةإن  دولة  نحو  عقدين،  منذ  املغر�ية 

  خصوصا  تمو�لھ.  وحول   الدستوري  وسنده  وجدواه  طبيعتھ  حول   اإلش�االت  من  العديد  التحول   هذا  يطرح  أن  البدي�ي  من  لذلك،

 شاملة.   دولة  إ�� راعية  دولة  مجرد   من حولها قد السياق هذا �� الدولة تدخل وعمق وكثافة حجم وأن

I.  باملغرب ال�حية  الطوارئ  �حالة الدستوري السند حول     

  20  ا�جمعة  يوم   باملغرب،  ال�حية  الطوارئ   حالة  إلعالن  ا�ح�ومة  عليھ  اعتمدت  الذي  القانو�ي  السند  حول   اآلراء  �عددت

  ال و   دستوري  سند   أي   يقدم   لم  إبانھ  ��  الداخلية  وزارة   بالغ   أن و   خصوصا  مس�ى.   غ��  ألجل   مساء  السادسة  الساعة  من   2020  مارس

  حركة   بتقييد  تق��ن   األخ��ة   هذه   أن و   غ��.  ال  �حية  طوارئ   بحالة  يتعلق   األمر  أن  ع��   بالتأكيد  مكتفيا  القرار،  لهذا  مع�ن   قانو�ي

  قصد   محددة،   حاالت  وفق  السلطة،  وأعوان   رجال   لدى   رسمية  وثيقة  استصدار   اش��اط  ع��  الوط�ي،  ال��اب  أرجاء  �ل  ��  املواطن�ن

 العقو�ات   توقيع  طائلة  تحت  اإلجراءات،  ��ذه  وجو�ا  التقيد  املواطن�ن  �ل   ع��  يتع�ن  أنھ  البالغ  �ضيفو   �ورونا.  ف��وس  و�اء  احتواء

  "...   بضمان  تقر  ال�ي  الدستور   من  21  الفصل  مقتضيات  إ��  ضمنية  إحالة  ذلك  و��  .1ا�جنائي  القانون   مجموعة  ��  عل��ا   املنصوص 

  و��   ل�جميع"  املكفولة  األساسية  �حقوق و   ا�حر�ات  "اح��ام  وجوب   مع  الوط�ي..."  ال��اب  سالمةو   الس�ان  سالمة  العمومية  السلطات

 مارس  ��   �عديلھ  تم  كما  ا�جنائي،  القانون   من   308-  300  املواد  ��   عل��ا  املنصوص   العصيان   جر�مة  إ��  وا�حة   إحالة  أيضا  ذلك 

 ال�ي   ول�حاالت  الطوارئ   �حالة  دقيق  تحديد  أو  �عر�ف  أي   وجود  لعدم   وا�ح  قانو�ي  إش�ال  �ع����ا  اإلحالة  هذه   أن  غ��  .20192

  مقاومة،   أو  �جوم  �ل  "  عن  يتحدث  القانون   هذا  من  300  الفصل  أن  ذلك  العامة.  السلطات  أوامر  عصيان  تم  قد  أنھ  ف��ا  يف��ض

  أو   السلطة  تلك   من   الصادرة   القرارات   أو   األوامر   بتنفيذ   القائم�ن  العامة  السلطة  ممث��  أو   موظفي   ضد  اإليذاء  أو   العنف  بواسطة

  مماثال   �عت��   بالعنف   وال��ديد   عصيانا.  �عت��  القضائية  األوامر   أو   قراراتھ  أو  القضاء  أح�ام   أو   النظم  أو   القوان�ن   بتنفيذ   القائم�ن

 ممثل��ا،   أو  السلطة  أعوانو   رجال  ضد  مقاومة  أو  �جوم  اق��ن   �لما   كذلك  �عد  العصيان  جر�مة  أن  �ع�ي  مما  نفسھ".  للعنف

 اللفظي. أو  البد�ي اإليذاء أو بالعنف

  ��   العمومية،  للسلطات   �سمح   التنظيمية،  اإلجراءات  من  مجموعة  أو  إجراء  األصل   ��  هو   الطوارئ   حالة  إعالن  أن   وحيث

  أن   أي  تحر�ا��م.  مراقبةو   تنقلهم  من  ا�حد  قصد   املباشر  بالتدخل   العام،  األمن   ع��   أو   املواطن�ن   �حة  ع��   داهم  خطر  وجود   حال

  من   24  الفصل  عل��ا  ينص   كما  إليھ،  العودة و   منھ   وا�خروج  الوط�ي  ال��اب   ع��  التنقل  حر�ة  تقييد  قصد  تتدخل   العمومية  السلطات

  الطبيعية   (ال�وارث  املواطن�ن  سالمة  ع��  داهم  خطر  وجود   يفرضھ  إداري   إجراء  هو  العامة  ا�حر�ات  تقييد  أن  و�ما  الدستور.

  ي�ون   أن  فيھ  يف��ض  فإنھ  ��ا،  املعمول   القانونية  للمساطر  ووفقا  القوان�ن  حدود   ضمن  مواجهتھ  �ستع��ي   األو�ئة)،  وحاالت

  استعمالھ،   ��  الشطط  عدم  العمومية  السلطات  ع��  يفرض  الزمنية، بما  الف��ةو   ال��ا�ي  املدى  حيث  من  قانونيا،  محدداو   استثنائيا

    لألفراد. األساسية ا�حر�اتو   با�حقوق  ماسا يظل واملضمون، الش�ل حيث من  أنھ،و  خصوصا

 
 ) باملصادقة ع�� مجموعة القانون ا�جنائي 1962نون��   26( 1382جمادى الثانية  28صادر ��   1.59.413ظه�� شر�ف رقم 1
)، 2019مارس    25(  1440رجب    18بتار�خ    6763)؛ ا�جر�دة الرسمية عدد    2019ارس م  11(  1440رجب    4بتار�خ    1.19.44الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    33.18القانون رقم  2
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  الشارع  إ��  خروجھ  هل  ال�حية.  الطوارئ   حالة  خرق   مواطن  ل�ل  القانونية  الوضعية  حول   التساؤل   طرح  املنطلق،  هذا  من

  فق و   عصيانا،  �عت��   ل�خروج   االستثنائية  الوثيقة   باستصدار   أو   املن�ل   ��   بامل�وث  العمومية   السلطات  ألوامر   امتثالھ  عدم   أو

  أو  البد�ي  اإليذاء   أو   العنف   استعمال  ��  املتمثلة  ا�جرم،   لعناصر   وجود  ال  أنھ  علما  ا�جنائي،  القانون   من   300  املادة  مقتضيات 

  تقييدها،   عدم   ضوء  ��   الف��ة،  هذه   تأخذه  قد   ال�ي  الزمنية  الف��ة  حول   التساؤل   يطرح  كما   العمومية؟  السلطة  ممث��   ضد   اللفظي

 .ا�حصار حالة ع�� قياسا الزمنية، للف��ة دقيقا تحديدا  �ستوجب اإلجراء هذا مثل أن علما

  يتداول   ال�ي  القضايا  بذكر   49  الفصل  ��  يكتفي  حيث  الطوارئ،  حالة  تفيد  عبارة  أية  من  يخلو  املغر�ي  الدستور   أن  وحيث

  ع��   بالتنصيص  74  الفصل  يكتفي   فيما  ملضمو��ا،  مسبق  تحديد   أي  دون   ا�حصار،  حالة  إعالن   �شمل  ال�ي   الوزاري،  ا�جلس  ف��ا

  أن   وحيث   بقانون.  إال  تمديدها  يمكن  ال  ا�ح�ومة،  رئيس  بالعطف  يوقعھ  ظه��  بمقت��ى  يوما،  30  ملدة  ا�حصار  حالة  إعالن  إم�انية

  يمكن  ال  قانونية  وحدة  �ش�ل   البعض،  لبعضها  ومكملة  مت�اثفة  مضام�ن   تحمل  وثيقة  أنھ  تف��ض  الدستوري   التأو�ل   قواعد

ال�حية  حالة  إلعالن  الدستوري   السند  فإن  بي��ا،  الفصل    ل�و��ما   ، 74و   49  الفصل�ن  ��  حصر�ا  عنھ   البحث   يجب   ال  الطوارئ 

  التالية: الفصول  مقتضيات �� بل ا�حصار، حالة األصل �� انيؤطر 

 ال�حية)   والعناية  العالج  ��  (ا�حق  31و  املمتل�ات)  وحماية  البدنية  السالمة  ��  (ا�حق  21و  ا�حياة)  ��  (ا�حق  20  الفصول 

 ا�جال  (يختص  72و   الطبيعية)  وال�وارث  اآلفات  عن  الناتجة  لألعباء  ا�جميع  (تحمل  40و   الهشة)  للفئات  ا�خاصة  (الرعاية  35و

 القضايا  ��  ا�ح�ومة  مجلس  (تداول   92و  وال�حية)  الطبيعية  ال�وارث  تدب��  مثل  القانون،  اختصاص  �شملھ  ال  ما  ب�ل  التنظي�ي

  و��   ا�ح�ومة). وملقررات التنظيمية للنصوص  العمالو  الوالة  (تنفيذ   146و  145و  العام) و�النظام  اإل�سان بحقوق  املرتبطة الراهنة

  العام   األمن  استمرار�ة  ضرورة  تقتضيھ   ما   ضمن   العمومية،  للسلطات  الدائم  التدخل   وشرعية  ضرورة  م��ا  �ستفاد  مقتضيات  �لها

 املباشر   تدخلها  غ��ها  من  أك��   �ستوجب  ال�ي  االستثنائية،  باألوقات  بالك  فما  العادية،  األوقات  ��  للمواطن�ن  ال�حية  السالمةو 

 املمتد؟ و 

 تم  ال�ي   التأو�الت  أن   لوحظ  ا�حصار،  وحالة  الطوارئ   حالة  مفهومي  وا�ح   �ش�ل  يحدد  قانو�ي  أو  دستوري  نص   غياب  و��

  ا�حصار.   حالة  �عالن و   األخ��ة  هذه  ب�ن  قصد   غ��  عن  أو  بقصد  خلطت  قد  الطوارئ   حالة  إلعالن  القانونية  الطبيعة  حول   تداولها

 �حة و   سالمة  ��دد  مواجهتھ   املراد  داهم   ا�خطر  ل�ون   ا�حصار،  حالة  من   خطورة  أقل  حالة  �عد  الطوارئ،  حالة  أن   وا�حال

  نتيجة  خطر،  ��  مؤسسا��او   الدولة  أمن   ي�ون   ح�ن   إعالنھ  يتم  ا�حصار  حالة  أن   ح�ن  ��   بذلك،   املرتبط  العام   األمنو   املواطن�ن

  تت�لف  الطوارئ  حالة فإعالن عليھو  داهم.  خار�� �خطر الدولة سيادة تتعرض  ح�ن  أو خار�� أو داخ��  عنف  أو  تخر�ب أو  عصيان 

  من  74  الفصل  حسب  وجو�ا،  ا�حصار  حالة  عن  �علن  فيما  صالحيا��ا،  صميم   ��   يدخل   تنظيميا  إجراء  باعتباره   ا�ح�ومة،  بھ

  امللك،  يرأسھ  الذي  الوزاري،   ا�جلس  ��   �شأنھ  التداول   يتم  أن   �عد  ا�ح�ومة،   رئيس  بالعطف  يوقعھ  مل�ي  ظه��  بمقت��ى  الدستور،

 السلطات   تتكفل   حيث   ا�ح�ومة،   قبل  من   إعال��ا  يتم  الطوارئ   حالة  أن   الفرق   هذا   عن   ���تبو   .49  الفصل  ذلك  ع��  ينص   كما

  أما   العام.  األمن   ع��  وا�حفاظ  املواطن�ن  تنقالت  وضبط  بمراقبة  املساعدة  والقوات  املل�ي  الدرك   الوط�ي  ا�حلية واألمن  العمومية،

 مما  ا�ح�ومة،  رئيس  قبل  من  بالعطف  موقع  مل�ي  ظه��  ش�ل  ع��  الوزاري،  ا�جلس  قبل  من  وجو�ا  ع��ا   اإلعالن  فيتم  ا�حصار  حالة

  قائدها   باعتباره  امللك،  وصاية  تحت  امللكية،  املس�حة  القوات  �عبئة  ع��ا   ي��تب  بحيث  الطوارئ،  حالة  من  خطورة  أك��  أ��ا  ع��   يدل

    .53  الفصل ما يحدده وفقا األع��

  إعالن  ع��  ا�ح�ومة  تدخل  محالة  ال  اقتضت  �ورونا  ف��وس  و�اء   عن  الناتجة  ال�حية  الوضعية  �انت  إذا  املنطلق،  هذا  من

  ما   خارج   ا�حالة  هذه   دوام   �ع�ي   ال  كما  للمواطن�ن،  الدستور�ة  وا�حقوق   القوان�ن  �عطيل   بتاتا  �ع�ي  ال   ذلك   فإن  الطوارئ،  حالة

  بقانون. إال تجدد ال ا�حصار �حالة يوما 30 ف��ة حدد  الذي نفسھ، الدستور  يقتضيھ
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  أي  �ستد��  ال  املغرب  ��  الو�ائي  الوضع  عن  الناتجة  ال��ديدات  خطورة  بأن  تقول   أخرى   فكرة   عن  دافع  البعض   أن  غ��

  م�افحة  ��  جهدها  تقو�ضو   الدولة  ��  الثقة  إضعاف   شأنھ  من   ذلك  ألن   ال�حية،  الطوارئ   �حالة  القانو�ي  السند  حول   نقاش

  ذلك  ت�حيح   إ��  سارعتو   إلعال��ا  الدستوري   السند  لغياب  انت��ت   ح�ن  للقانون،  اح��اماو   واقعية  أك��   �انت  ا�ح�ومة  لكن  الو�اء.

  مع   و�اتفاق  الدورات،  ب�ن  الفاصلة  الف��ة  خالل  إصدار،"...  من  ا�ح�ومة  يمكن  الذي   الدستور،   من  81  الفصل   إ��   رجوعها  ع��

  دورتھ  خالل   ال��ملان،  طرف   من   عل��ا  املصادقة  بقصد   عرضها  يجب  قوان�ن،  مراسيم  ا�جلس�ن،   كال   ��  األمر  �عن��ا  ال�ي   ال�جان

 رقم  للمرسوم  ثم  ال�حية،  الطوارئ   حالة  بأح�ام  ا�خاص  مارس  23  ��  2.20.292  رقم  قانون   ملرسوم  إصدارها  ثم  املوالية"،  العادية

 بالنسبة  وا�حا   القانو�ي  السند   أصبح  بذلك   �ورونا.  ف��وس   تف��ي   ملواجهة  ال�حية  الطوارئ   حالة  بإعالن   ا�خاص  2.20.293

  العمومي  النقاش   وأن   خصوصا والقانونية.  الدستور�ة  الناحية  من   ومسنودا  .ا�ح�ومة  قبل   من   املتخذة   ولإلجراءات  الطوارئ   �حالة

  �اح��ام و   القانون   بدولة  يتعلق   األمر  ألن   األزمات،  حال   ��  إ�حاحا  أك��  ي�ون   ومؤسسا��ا  الدولة  لنشاط  القانو�ي  السند   حول 

  م�حة. و  ضرور�ة �انت  مهما الدولة تدخل م��رات  تتجاوز  واألخالقية املعيار�ة قيم��ا أن يف��ض ال�ي للمواطن�ن األساسية ا�حقوق 

II. ل�جائحة الدولة  تدب��  خيارات  

  فكرة   أد�ى  لد��ا  ت�ون   أن  دون   �ورونا  ف��وس  مواجهة  عل��ا  �ان  العالم،  ��  ا�ح�ومات  جميع  مثل  مثلها  ا�ح�ومة،  أن  يبدو

  التعامل   قررت  الداهمة  خطورتھ  من  تيق��ا  و�مجرد  املدى.   والبعيدة  القر�بة  اقتصادية  السوسيو  آثاره  وعن  وفتكھ  انتشاره  مدى  عن

  يرتكز   الذي  ا�خاطر،  مع  السريع  التعامل  ��  التقليدي  أسلو��ا  إ��  التجأت  لذلك  ممكنة.  وزمنية  مسطر�ة  �لفة  و�أقل  �سرعة  معھ

  الرئي��ي،   املؤسسا�ي  الفاعل  الباب  هذا  ��   الداخلية  وزارة  و�ش�ل  وشامل.  مكثف   �ش�ل  واألمنية  التنظيمية  سلطا��ا  استعمال  ع��

  السند   إش�الية  أثار  الذي  التدخل  وهو  الوط�ي.  ال��اب  �جمل  وضبطها  انتشارها  و�حكم  والتقنية  البشر�ة  و�م�انيا��ا  تجر���ا  بحكم

 فيھ   �شرح  محدد  قانو�ي  ت��ير  أي  يقدم  لم  آنذاك  الداخلية  وزارة  بالغ  وأن  خصوصا  ال�حية.  الطوارئ   حالة  إلعالن  املعتمد   القانو�ي

 السلطة   تدخل  �ستد��  عاجلة  �حية  طوارئ   بحالة  يتعلق  األمر  أن  ع��  بالتأكيد  مكتفيا  والقانونية،  الدستور�ة  ا�حيثيات

 احتوا��ا.   قصد العمومية

 القانو�ي   التحليل   أمام   كث��ا   يصمد  ال  وا�ح،  دستوري   سند   ع��   يرتكز   ال   السياق  هذا   ��  الدولة  تدخل   بأن  فالتسليم   لذلك

  هو  ما  �ل   بجواز  تق��ي  عامة  قانونية  قاعدة   وجود   م��ا  أسباب،  لعدة   الدستور�ة،  للمقتضيات  جامدة   نصية  قراءة  ع��  �عتمد   ألنھ

 العامة  ال�حية  �حماية  ولشامل  السريع  التدخل   من   ا�ح�ومة  منع  الدستور،  ��  يفيد   ما  غياب  أيضا،  وم��ا  صراحة.  ممنوع  غ��

  كمجرد  الدستور�ة،  الوثيقة  لقراءة   االرت�ان  يجب   ال  ذلك،   ع��  بناء  حرفيا.  عليھ  منصوص  غ��   ذلك  �ان   و�ن   ح�ى  العام،  واألمن

  تحمل   قانونية  وثيقة   �و��ا  من   انطالقا  وتأو�لها  قراء��ا  يتوجب  بل  البعض،   عن  �عضها  مستقلة  فصول   من  متناثرة  مجموعة

 للتجزيء. قابلة  غ�� قانونية وحدة مجملها  �� �ش�ل البعض، لبعضها ومكملة م��ابطة مضام�ن 

  من   العديد   ع��  التضييق   إش�الية  طرح  متتاليت�ن   مرت�ن  تمديده   ثم   الص��،  ا�حجر  و�عدها  الطوارئ   حالة  فرض  أن   �حيح

  �نو   تضييق،  هو و   الدستور�ة.  والوثيقة  الدولية   املواثيق   لهم  تكفلها  ال�ي   للمواطن�ن،  األساسية  ا�حقوق   من   العديد  وقوض   ا�حر�ات

  الذي و   ا�جائحة  عن  الناتجة  ا�خاطر  ملواجهة   الصارمو   العاجل  الدولة  تدخل  لضرورة  بالنظر  القانونية،  الناحية  من  ي��ره  ما  لھ  �ان

 مل�افحتھ،   الدولة  جهود   تقوضو   الو�اء  انتشار  ��  �سبب   قد  ال�ي  التنقل...، و   التجمهرو   التنقل  حر�ة  ومنع  وتقن�ن  مراقبة  يقت��ي

 االستثنائي  والطا�ع  ا�ح�ومة  لعمل  ومراقبتھ  ال��ملان  وصاية  مثل:   إغفالها  يمكن  ال   أساسية  مبادئ  �عدة   مشروطا  يظل  فإنھ

 الدولة  سلطة  استعمال  ��  والتناسب  وشاملة،  دائمة  تصبح   أن  األحول،  من  حال  بأي  ي�ح،  ال  ال�ي  ضرور��ا،و   املتخذة  لإلجراءات

 ال   كمبدأ  الفردية  ا�حر�ات  واح��ام  الوط�ي   واالجتما��  واالقتصادي  الو�ائي  والسياق  الوضع  يتطلبھ   ما  مع  والزجر�ة  الضبطية

 السلطة. استعمال �� الشطط  من  العمومية املؤسسات حذر  �ع�ي مما ، ا�جائحة سياق   �� ح�ى بھ املساس يمكن
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 ليس   أنھ  الصرفة  الدستور�ة  القانونية/  الناحية  من   يبدو   ا�جائحة،  زمن  ��  الدولة   خز�نة   تمو�ل  عن   البحث  سياق  و��   هذا

  العمومية،   النفقات  ��  ا�حاصل  ال�جز  تمو�ل   قصد  قانون،  مرسوم  ع��  ا�خار��  االق��اض  سقف  رفع   من  ا�ح�ومة  يمنع  ما  هناك

 تم   ما  و�ذا  واالجتما��.   االقتصادي  املستو��ن   ع��  ا�جائحة  خلف��ا  ال�ي  ا�حادة  السلبية  اآلثار  بفعل  صارو��  �ش�ل  ارتفع  الذي

  أن   ذلك  معدومة.  نقل  لم  إن  محدودة،  تظل  فإ��ا  م��اني��ا،  ��  ال�جز  لسد  املغر�ية  الدولة  أمام  املطروحة  ا�خيارات  إ��  النظر

  من  صعب  هو  ما  وم��ا  حقيقتال  مستحيل  هو  ما  م��ا  خيارات،  ثالثة  تتجاوز   ال  املشا��ة  الظروف  ��  الدولة  أمام  املتاحة  ا�خيارات

   عنھ. امل��تبة ا�خاطر حيث

 مطالبة  الدولة  ت�ون   حيث  ال�حية،  وا�جوائح   األزمات  زمن  ��  مستحيل  خيار  أنھ  علما  الدولة،  نفقات  ��  التقشف  هو  :أوال 

 ارتفاع   أيضا  عنھ  ي��تب  تدخل  هوو   املقاوالت... و   الشغل  وظائف  واملمتل�ات  األرواح  إنقاذ  قصد  ا�جاالت  �ل  ��  الكثيف  بالتدخل

 االقتصادية   التوازنات  أولو�ات  �سبق   األزمة  نفق  من  وا�خروج  األرواح  إنقاذ   أولو�ات  فإن  ثم  ومن   الدولة.  نفقات  ��  مواز  صارو��

 و�عو�ضھ   العمومية  النفقات  ترشيد   بمبدأ   الت�حية  يتم  كما  العادية.  واالقتصادية  السياسية  السياقات  ��   ��ا  املعمول   واملالية

  واملوارد  السلطة  ع��  توفرها  من  انطالقا  األزمة  �حل  تتدخل  الدولة  مؤسسات  ألن  هذا  العمومية.  املالية  املوارد   توف��  ضرورة  بمبدأ

 الداخلية   ومصداقي��ا   وهيب��ا   لقو��ا  الدولة  فقدان   طائلة  تحت   تنعدم،  أن   أو  تنقطع  أن   يف��ض  ال  ال�ي  الشاملة،  العمومية

  ��جز   دوال  أي  فاشلة،  أو  عاجزة  دوال  الدولية  األعراف  ��   �عت��  األداء،  عن  التوقف  مستوى   إ��  تصل  ال�ي  الدول   أن  ذلك   وا�خارجية.

 وأعوا��ا  موظف��ا  أجور   وأداء  االجتما��   واالستقرار  العام  األمن  ع��  ا�حفاظ  مثل  لوجودها  الضرور�ة  السيادية  باملهام  القيام   عن

  �عت��   الزاو�ة  هذه  من  والرمز�ة.   السياسية  باملصداقية  يفتقد  الدول   من  الصنف  وهذا  السيادية.  غ��  مؤسسا��ا  حسن  ع��  والسهر

 الكب��ة. املستقبلية �لفتھ  من بالرغم التوقيت، هذا �� للدولة صائبا خيارا العمومية النفقات �� التقشف خيار استبعاد

  بالنظر   املغرب،   ��  أصال   املرتفع  الضر��ي  للضغط  بالنظر   مستبعد  خيار   وهو  العمومية،  الضرائب   من  الرفع  خيار  ثانيا:

  واالس��الك   االقتصادي   النشاط   توقف  بفعل   ا�حيو�ة،  ف��ا  بما  االقتصادية،  القطاعات  من   العديد   أصاب   الذي   لإل��اك   أيضا

  االقتصاد  إ��اك  ��  �ساهم  أن  شأنھ  من   �ان  الضرائب  من  فالرفع  لذلك  ديو��ا.  واستخالص  الدفع  ع��  املقاوالت  قدرة  تآ�ل  و�فعل

  أن   كما  ا�جائحة.  قبل   ما  زمن  إ��  واالس��ال�ي   االقتصادي   النشاط  عودة   إم�انية  ��  الثقة  وتراجع   االستثمار   من  ا�حد  و��   املغر�ي 

 الدولة   م��انية  ��  ا�حاصل  ال�جز  لتعو�ض  ذاتھ  حد  ��  �اف  غ��  يظل  فإنھ  وسهولتھ  جاذبيتھ  من  بالرغم  الضرائب،  ��  الز�ادة  خيار

 م�حة.  مالية  موارد   من الدولة تتطلبھ ما مع مقارنة �افية غ��  موارده دامت ما

  وصندوق   الدو��  البنك  لدى  ا�خار��  االق��اض  نحو  السريع  الدولة  �جوء  يقت��ي  الذي  ا�خارجية،  املديونية  خيار  ثالثا:

  قبل   من  واالنتقاد   بالرفض  جو�ھ  و�ن  خيار،  وهو  والدول.  واألبناك  األطراف  املتعددة   الصناديق  من   العديد   ولدى   الدو��   النقد 

  سياق   ��  الدولة  مؤسسات  لها  تتعرض  ال�ي  املالية  الضغوطات  سياق  ��  ومعقوال  م�حا  يظل  السياسي�ن،  الفاعل�ن  من  العديد

 املالية  األزمة  مسؤولية  و�رمي  بمشروطيتھ   تتعلق   إش�االت  يطرح  ا�خار��   االق��اض  خيار  أن   �حيح   ا�جائحة.  �خلفات  م�افح��ا

  ا�خار��   االق��اض  أن  أيضا  و�حيح   ف��ا.  طرفا  تمن  لم  ديون   مستحقات  بأداء  مطالبة  تظل  ال�ي  الالحقة  األجيال  ع��  ا�حالية

 ال�ي  الدولية،  التنقيط   مؤسسات  قبل  من   بتصنيفها  يضر   أن  شأنھ  ومن   املالية  �سمع��ا   يضر   أن  شأنھ  من   الدولة  قبل   من   املكثف 

  إ��   التجاؤه   فعتار   �لما  للفائدة،  مرتفعة  بأسعار  لالق��اض  الحقا  املغرب  يدفع  قد  مما  ديو��ا،  سداد   ع��  الدول   قدرة  ترصد

 إش�االت  عنھ   ي��تب  ا�خار��   االق��اض  أن   كما   السداد.   ع��   قدرتھ  انخفاض   مع   تدر�جيا   يتقابل  الذي  ا�خار��،   االق��اض

  ذلك  يطرح  وقد  مباشر.  إنتا��  سند  دون   االقتصاد   ��  السيولة  من  كب��ا  قدرا  ت�خ  الدولة  ألن  املا��،  الت�خم  مثل  آنية  اقتصادية

  االستثمار�ة. نفقا��ا حساب  ع�� اآلنيةالدولة التسي��ية النفقات نحو توج��ھ إش�الية أيضا
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  ل�جائحة.   واالجتماعية  االقتصادية  ال�حية  ا�خلفات  مع  الدولة  لتعاطي  األوحد  ا�خيار  هو  ا�خار��  االق��اض  يظل  ذلك  مع

 االقتصادية  النظر�ات  من   العديد  أن  كما  اقتصادها.   قوة  �انت  مهما  داهمة،  مالية  بأزمة  تمر   ال�ي  الدول   �ل   إليھ  التجأت  خيار   وهو 

  وا�حفاظ   واالستثمار  االقتصاد  لتحف��  املدى  ومتوسط  �عيد  كخيار  وا�خار��   الداخ��  لالق��اض  الدول   �جوء  �ستبعد   ال  ا�جادة

  ع��   �سمح  ذلك  ولعل  العمل.  عن  االقتصادية  القطاعات  من  العديد  وتوقف  الطلب  انخفاض  رغم  املقاوالت  أداء  وت��ة  ع��

  هذه   �ل  أن  علما  الهشة.  االجتماعية  الفئات  من  للعديد  الشرائية  القدرة  وع��  الشغل  مناصب  ع��   ا�حفاظ  من  اآل�ي  املستوى 

  واستقرار   أمن  ع��  ا�حفاظ  شروط  من  شرطا  �عد  الذي  واملؤسسا�ي،  االجتما��  االستقرار  ع��  ا�حفاظ  صميم  ��  تدخل  اإلجراءات

 ��  الدولة  تحولت  واالجتماعية،  االقتصاديةو   السياسية  ا�حياة  منا��  �ل   ��  والسريع  الشامل  تدخلها  �فعلو   لذلك  برم��ا.  الدولة

  تتعلق   مستجدة  إش�االت  يطرح  مما   .  Etat développemental global  شاملة  إنمائية  دولة  إ��   راعية  دولة  مجرد  من  ا�جائحة  سياق

  ودور   األزمات  ��  املقبولة  ا�حر�ات  سقف  بطبيعة  وتتعلق  الشاملة.  سلطا��ا  من  املد�ي  وا�جتمع  املواطن�ن  حماية  ع��  الدولة  بقدرة

  املعاصرة   الديمقراطية  بتحول   خاصة  جديدة  إش�االت  يطرح  ذلك  ولعل   ع��ا.  الدفاع  بدل  العامة  ا�حر�ات  ع��  التضييق  ��  القانون 

  العالم. �� كما املغرب  �� اال�غالقية السيادية والدعوات الرادي�الية الدينية  الشعبو�ة التيارات أمام الصمود  ع�� وقدر��ا

  السياسية املؤسسات  أداء تراجع

  ،  الوضع  خطورة  مستوى   إ��  يرق   لم  الذي  ال��ملان،  أداء  �ان  املغرب   ��  �ورونا  جائحة  سياق  ��  أث��ت  ال�ي  املالحظات  ب�ن   من

  اقتصار و   ردهاتھ  عن  العمومي   النقاش  لغياب   نظرا  الف��ة،   هذه   خالل  ا�ح�ومة   ع��  للرقابة  ممارستھ  ��  جدا  ضعيفا  ظل   حيث 

  املتعلق   العمومي  النقاش  ثانو�ةو   ا�جائحة  م�افحة  بأولو�ة   املتعلقة  الشعارات  نفس  ترديد  من  املعارضة  نواب  ف��م  بمن  النواب،

  ع��  والضغط  الو�اء  خلفها  ال�ي  االجتماعيةو   االقتصادية  األزمة  من  ا�خروج  سبل  عن  والبحث  اإل�سان   و�حقوق   العامة  با�حر�ات

  واألرامل  النساء  مثل  الهشة،  الفئات  عزلة  وكرس  االجتماعية  الفوارق   من  عمق   الذي  الص��،  ا�حجر  برفع  الت�جيل  قصد  ا�ح�ومة

  إ��   �شدة  أعمالهم  تضررت  الذين  الصغرى،  الذاتية  املقاوالت  وأ�حاب  واملر��ى  العمل  عن  والعاطل�ن  املوسمية  األعمال  وأ�حاب

   املفرط. الفقرو  الهشاشة وضعية  إ�� انزالقهم درجة

  املتعلقة   إكراهاتھ  مع   التكيف  �ستطع   لم  ال�ي   السياسية،  األحزاب   أداء  ع��  سل�ي   �ش�ل  أيضا  ا�جائحة  ا�عكست   وقد 

  لم  إذ  الرق�ي.  الفضاء إ��  و�شاطها هيا�لها  انتقال مستوى  ع��  ا�حاصل تأخرها تدارك �ستطع لم كما  التجمهر. ومنع  التنقل  بتقن�ن

 من  تمك��ا  لعدم  بالنظر  �شاطها  من  وحدا  أيضا  أصا��ا  وا�حجر  الطوارئ   حالة  ألن  ا�جائحة  تتخطى  أن  السياسية  األحزاب  تتمكن

  تنشط  أن   يمكن   ال�ي  وا�حشدية  التعبو�ة  الفضاءات  قلص   ما  وهذا  مقرا��ا.  ��   أو   العمومي  الفضاء  ��   سواء  أتباعها  وحشد   التجمهر 

  أو   األغلبية  ضمن  املؤسسا�ي  �شاطها  بحكم  ال��ملانية  املؤسسة  وع��  واالف��ا��ي،  الرق�ي  الفضاء  ع��  اقتصرت  حيث  ف��ا،

 تدخلھ   لم  أحزاب   ف��ا  بل  الرق�ي،  انتقالها  �عد   �ستكمل  لم  املغر�ية   السياسية  األحزاب  جل   أن   هو   للنظر   الالفت   أن  غ��   املعارضة.

  مرضية   تكن  لم  واملعارضة)  (األغلبية  ال��ملان  ضمن  األحزاب  لهذه  املؤسساتية  الناشطية  أن   كما  السياسية.  ناشطي��ا  من  للرفع  �عد

    لها. مالئما سياسيا فضاء يوفر أن شأنھ من  �ان الذي ال��ملان ملؤسسة الرق�ي التحول  تحقيق عدم بحكم

 والوئام   التضامن  جو  ترصيد  ع��   قدر��ا  عدم  عن   الناتج   وارتباكها  تحالفها  م�ونات  و�شتت   ا�ح�ومة  أداء  ضعف  ش�ل   وقد

  دعوة   و��  وط�ي.  إنقاذ   ح�ومة  �شكيل   إ��   للدعوة  السياسي�ن  الفاعل�ن  من  للعديد  فرصة   ا�جائحة،  سياق  ��  ظهر  الذي   االجتما�� 

  االنتخابات   بنتائج   رهينا  يظل  الديمقراطية،  األنظمة  ��  ا�ح�ومات  �شكيل  مسطرة  ألن  نظرا  وا�حة،  سياسية  ان��از�ة  �ستبطن

  املقاعد.   أغلبية  ع��  ا�حاصلة  األحزاب  ب�ن   ح�وميا  تحالفا  أو  من�جمة  ح�ومة  بدورها  تفرز   برملانية،  أغلبية  تفرز   ال�ي   التشريعية،

 القانو�ي   السند  لغياب  ��ا،  املنادية  األحزاب  إلنقاذ   مبطنة  دعوة  إال  عمقها  ��  ليست  وط�ي  إنقاذ   ح�ومة  لتشكيل  فالدعوة  لذلك
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  الذي   املعارضة  أحزاب  صفوف  ��  ا�حاصل  والشرود   التشرذم  ضوء  ��  خصوصا  عليھ.  ترتكز  أن  يمكن   الذي  واألخال��  والسيا��ي

   يضعفھ. مما أك�� األغلبية يقود الذي  ا�حزب يقوي 

  ع��  التحايل  تر�د   ال�ي  السياسية،  االن��از�ة  من  ضرب   أيضا  تكنقراطية   ح�ومة  �شكيل  عن   املتجدد  ا�حديث  �عد   لذلك

 أو   للمراجعة  قابل  غ��  دستور�ا  يظل  الديمقراطي  ا�خيار  ألن  ذلك  .2011  دستور   �عد  ما  للمغرب  واملؤسساتية  السياسية  املعطيات

  من   47  الفصل  يحدده   ال�ي  تلك  ��  املغر�ي،  الدستوري   النسق   ضمن  املمكنة،  الوحيدة   الدستور�ة  املسطرة   أن   ذلك  �ع�ي  التأو�ل.

  �ش�ل  نتائجها  أساس  وع��   النواب  مجلس  انتخابات  تصدر  الذي   السيا��ي  ا�حزب   من  ا�ح�ومة  لرئيس  امللك  �عي�ن  أي  الدستور،

  والدعوة   ال��ملان  حل  �ستد��  مؤسساتية  أزمة  حصول   غ��  بديلة،  خيارات  توجد  ال  واملغلقة   الدقيقة   املسطرة   هذه   خارج   حصري. 

 لغياب   مستبعد  أمر  أيضا  وهو  الدستور   �عديل  أو  السياسية  ا�خر�طة  نفس  إنتاج  سيعيد  مما  ألوا��ا،  سابقة  �شريعية  النتخابات

 املوضوعية. شروطھ
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 خاتمة

  عن  ترتب  الذي   واالجتما��  واالقتصادي  الص��  الوضع  مع  الشامل   مؤسسا��ا  وتفاعل   السريع  الدولة  تدخل   الوا�ح  من

  املوضوعية   شروطها  تنتج   بل  العمومية،  السياسات  وضعو   بالتخطيط  تكتفي  ال  شاملة  دولة  إ��  املغر�ية  الدولة  حول   قد  ا�جائحة،

  ترتبط   جديدة  إش�االت،  يطرح  مما  ،  والرمز�ة  واالقتصادية  االجتماعية  ا�حياة  منا��  �ل  ��  واملمتد  والكثيف   الشامل  التدخل  ع��

  والقاهرة،  القو�ة  للدولة  تجليا  �عد   الشاملة  الدولة  أن   علما  ا�حر�ة،و   والديمقراطية  القانون   بمفاهيم  الدولة  شمولية  بتمفصالت 

 والفردي�ن   وا�جماعي�ن   املؤسساتي�ن  الفاعل�ن   �ل  مباشر  �ش�ل  يضعف  بما  ا�جتمع،   داخل  والرمز�ة  املادية  املوارد   �ل  تحتكر  ال�ي

     سياد��ا. دائرة ��  املوجودين
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