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 تقديم:

من  ان الطبيعة الفجائية لالزمة من املمكن أن تربك الفاعل السياس ي كما االداري واألمني مما يحد

التدابير  وفي وقت محدد يراعي املزاوجة ما بينهامش املناورة لديهم والعمل على تدبير الظرفية التدبير األمثل 

االحترازية للحد من نتائج األزمة على املستوى االجتماعي واالكراهات املادية والبشرية املتاحة للدولة في أفق 

 .املواجه

وطنيا محليا يقوم على  بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية لهذا فتدبير املخاطر

 .سياس ي واجتماعياساس التزام 

من خالل العمل على  إن موضوع التدبير العمومي ليس هو موضوع تضارب واختالف مفاهيمي فقط،

التمييز ما بين، مفهوم التدبير و مقاربته بمفاهيم متشابهة على مستوى املضمون كمفهوم التسيير و مفهوم 

رف تنوعا على مستوى عرف والزال يع  الحكامة ومفهوم الحكامة الجيدة ، ولكن هو موضوع

وتعدد   و الفاعلين في اخذ القرار كسياسة عمومية سواء على املستوى الوطني أو املحلي  االستراتيجيات

على أساس التضارب   الفاعلين املؤثرين في السيرورة القرارية، وتقاطع السياس ي باالقتصادي باالجتماعي

بمجموعة من املنهجيات بقصد التحليل ذات ارتباط على األخذ   على مستوى املصالح ، مما يلزم الباحث

 من الوجهة املعرفية بعلم االقتصاد و بعلم السياسة و العلوم اإلدارية وكذالك العلوم االقتصادية

كمرجعيات نظرية وتطبيقية تمكن الباحث من إقامة املوضوعية بقصد اإلجابة عن سؤال من يقرر؟ 

 كيف؟ وبأية وسيلة؟

ت والديناميات االجتماعية الدولية واالقليمية واملحلية، كيف يمكن للدولة في ظل هذه التحوال 

السياسية واالدارية العمل على التدبير األمثل لحالة الطوارئ الصحية في أفق تحقيق التكامل  ومؤسساتها

 ما بين املركزي والجهوي؟

العربية وبتنسيق مع مجلة القانون و في إطار انفتاحه على األبحاث التي ينجزها باحثون حول املنطقة 

الدستوري والعلوم االدارية التابعة للمركز الديمقراطي العربي بأملانيا ودعم منظمة هانس زايدل األملانية 

عموم الباحثين واملهتمين الى املساهمة في االستكتاب في مؤلف جماعي  فرع الرباط.، يسر فريق البحث دعوة

 . راي تدبير عمومي في زمن املخاط الدولة وعنصر املفاجأة:“حول 
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  امللخص

 يييييييييي وتس ر   ت ييييييييييي  رفييييييييييار يييييييييييروس كرييييييييييي ورو ككيييييييييي ورروتهييييييييييي   ر    يييييييييي رو كيييييييييي    ر  ييييييييييي ر يييييييييي   ر وييييييييييي ر يييييييييي ر  يييييييييي ر     ييييييييييي ر  

 رسيييييييي وررو  ييييييييي در  اييييييييي ر يييييييي وور ييييييييي  ار   رو   يييييييييتو ر–ووصيييييييية،روو   ييييييييي، رووكييييييييي  ن،روو   يييييييي، رو  ييييييييي روو ييييييييي  رر–وونظيييييييي  روو ييييييييي  ر

إلييييييييي روعةييييييييي  ر   ت ييييييييي،ر ييييييييي روس ييييييييي وفو ر وو ييييييييي و ه روسا  و  ييييييييي،ر ووت    ييييييييي،ر ييييييييي ر  ييييييييييروو ةت ييييييييي ر ييييييييي روو ييييييييي  ه رووكييييييييي   رو ييييييييي ور

وصييييييية ،ر ل ييييييي ووروغالقييييييي رووميييييييلار و  ييييييي  روورييييييي  روو ييييييي   راتييييييي رإليييييييي روونيييييييترر ييييييي رو حييييييي ا  ر  ييييييي ر ييييييي  را وييييييي،روو يييييييتوو رو

ووكيييييييييي ترو يييييييييي  و ،رعيييييييييي  ه ر   يييييييييي،رو  و يييييييييييروو  ت  يييييييييي،ر  يييييييييي   روسيييييييييي   وو  رفييييييييييارع يييييييييي   روغحيييييييييي    روو  ت  يييييييييي،رو  يييييييييي عت ه  ر

ر     روغة ت روو    ،رإا ىروغح  وو روغق  ةر وو    ،ر وآل  ،ر  ر  ير كبر  وروو    .

 يرفيييييييييييار  ييييييييييتوةر ل  ييييييييييي  رايييييييييي قرو   ييييييييييي،ر يييييييييي  وةر اييييييييييي ر    يييييييييي،رووييييييييييين  روو يييييييييي  ه يروو    ييييييييييي ي ر  يييييييييي ورو   يييييييييييروو ت هييييييييييي روغقيييييييييي  

 وسع يييييييي عر  ييييييييتروو  ييييييييير يييييييي ر  يييييييي ر تسيييييييي  ،ر يييييييي ر  يييييييييروسيييييييي   وورو  و يييييييييروو  ت  يييييييي،رفييييييييار  وفر يييييييي       ر و   يييييييي  روو   نيييييييي،ر

وتهيييييييييي   رفييييييييييارو  وسيييييييييي  روس وو يييييييييي،ر   يييييييييي،روو   يييييييييي ار يييييييييي ر   يييييييييي ر يييييييييي روو  يييييييييي    رووتو  يييييييييي، ر وغةيييييييييي ر يييييييييي ر تو يييييييييييرو كريييييييييي ورو

يييييي  تور اييييييي ر ت ييييييي ر ييييييي ر  ييييييييروسسييييييي ت  ةر ييييييي ر ييييييي    رو  و ييييييييير وو ييييييي اار يييييييه رو يييييييت ته ر و كييييييي ة  ه  ر  ييييييي ر  رو ييييييي عت ه ر ي

وو  ت  يييييييي، ر ييييييييي ر يييييييي  روويقيييييييييتفرإليييييييي ر سييييييييي  يروو  نتوتل  يييييييي روغة   ييييييييي، ر وسيييييييي ة و روغة يييييييييت روو    يييييييي،رو  يييييييييت  ةر وو   ييييييييي ار

  ةر يييييييييي ر  ييييييييييوروغحيييييييييي    روس      يييييييييي،ر وس  ميييييييييي   ،ر وسسيييييييييي تر  يييييييييي رووظيييييييييي   ةروغةإلييييييييييتو ،رو إليييييييييي فرو  يييييييييي و رو  وو يييييييييي،

  وو     ،ر وو    ،ر و     ،.

إ رووت   ييييييييي و رووفييييييييي ر ييييييييي    ر هييييييييي   ر    ييييييييي رو كييييييييي   ر اييييييييي ر ة  ييييييييي رو اييييييييي  ةر و قييييييييي س  ر ييييييييي   رفيييييييييار تييييييييي رووت ييييييييي ر  

 يييييييييي  روغةييييييييي   ر يييييييييي ر  يييييييييييرو يييييييييي وررا ييييييييييت ر يييييييييي  وةر ايييييييييي رعيييييييييي  ه رو   ييييييييي،ر و  يييييييييي  رووميييييييييي قرو ن سيييييييييي ،رفييييييييييار  يييييييييي رو حيييييييييي ا ر   يييييييييي،ر

و  يييييييي  ر   يييييييي  رسييييييييه رو  و يييييييييروو  ت  يييييييي،ر    ظيييييييي  ر و يييييييي  و  ر   ايييييييي،ر يييييييي ر  يييييييييرإ يييييييي  ةروو ت هيييييييي رفييييييييار ن ق يييييييي،رو ايييييييي  ر

  وو    ث.ر

 الكلمات املفتاحية:

 هييييييييييييي   ر    ييييييييييييي  روساييييييييييييي  روس ووي روس ووةروو    ييييييييييييي، رو  و ييييييييييييييروو  ت  ييييييييييييي، روغة يييييييييييييت روو    ييييييييييييي، روغحييييييييييييي    روو  ت  ييييييييييييي، ر

رو  عت ه .ر

Abstract 

In light of the immense spread of coronavirus and its wide range impact on the public 

system-  health service and public security, and like the rest of the world, Morocco was among the first 

mailto:taybiesbbar@yahoo.fr
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countries that took a set of precautionary preventive measures to mitigate this epidemic. In March,2th the 

Moroccan government declared the emergency state and applied, for the first time, the confinement where 

most of the socio-economic activities were suspended. Thus, the crisis of managing the public facilities and 

its continuity has risen to the surface, and thinking of using technology as a practical and mediate means 

has become a real bet to win. 

Under these circumstances, it was necessary to think seriously of crystallizing and finding out a 

digital formula which is able to shake out the conventional management pattern and implement distance 

working as an effective alternative to maintain the continuity of the public services. Moreover, the 

implementation of the digitalisation could be used in administrative correspondences instead of paper ones, 

therefore, reducing the possibility of spreading infection among the personnel. This is on the first side, on 

the second side digitalisation of the public service would guarantee that Moroccan citizens would continue 

to benefit from socio-economic, cultural, scientific and media services. 

 Although this epidemic has negative impacts on several fields and levels, it remains simultaneously a real 

opportunity to reconsider the current management of the public system and think of more effective and 

adequate with periods of crises. In fact, the Coronavirus crisis represents a real event to reconsider the 

methodology of reformation and modernisation of the public utilities. 

Keyword: Coronavirus-Administrativeر reform- Digital administration- public facilities- digital solutions- 

public service- Customersر  .ر 

 :مقدمة   

  يرو ا  رو  ووير     د ر ت ت   رو    ر يروغة ت   رو      ،ر ا ر   غق،رإ   و   ر ع    رو ؤ  و ر   

رو       رووف ر هز ر رووتوشروغة تي ر  و ر     وسام   ،ر ةمتا ر    روو ووس  ر ووكين و ت   رو     ،رب  و

   يرو ا  رو  ووير   ور  رو ة  ورووف ر    ر ةمتا  ررو  ووةرو   ب ،رفار ير  ا ،ر ن روسس    رإل روو ت  

ر  تب،ر ع     ر   ،ر   ت ،ر  وروونظ ر  ر  ىر    ت  ر    و ت  .ر

 وا ير ر  ررو  ووةروو    ،ر  ا،ر   روو ر   رسن،رو    ، راهزور    ر   رو ة  ورووف ر     روو    ثر 

 ر    ت  ر  س  درو       ر ع س ة   ر  رروو   روو  ه ر  روسس  وع     رر- ،و  ووةروو   - وو   ه  را ثروس    ر

ر.ر1 ووب و جر وغح  ر وو   و  رو م  ،رو ن ت ر تس  يروسعم  ر وو  نتوت   روغة   ،ر ر ير   

                                                             

ر    ر ا رسب يرو    رسروغةم :رر-1 

ر؛رر3102وسس  وع   ،رووتان ،ر ق   رو   ت   ر وس  م  روو  م  رو   دروو  م رر-

ر روو  ت روو  م رفار   ،رو توا ر  ر  يرع   يرعن  ،رو  م   ،ر ك  و ،؛ر3102ع    رو ق  روس  م  ير وس    عار وو  ئ روكن،رر-

ر روغح    ر ا روس    ي رو ت  ،رو       ه ر  رو  ووة؛ر3102ع    رو ق  رو  ا رويةك    روكن،رر-

ر.ر3130-3102ووت ووةرو   ت،ر إا  رو  ووةر ب وت  ت،روو  ت  ، روغح ،رووتان ،ر ا  رو  ووةرر-
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ر

و  ،ر  ر  ر   ر   رو    ررووصة ،رو  ع  ،ر ته   ر تو   رو ك    ر   را ابر و ر  رإ  وفو ر ع و ه روا   

  يروو ةت  ر  روو   ه و رووك   ،رو  وروونترر  رو ح ا ر ا روغة  ةروس  م   ،ر وس      ، ر بة ا،رإ   را و،ر

 رإل ر   رو  ووةرو   ب ،ر    رو     را بر  كه ر    ر ا ر ن يرو تو  ،ر ه ر ن   ،ر   رو    ر2وو توو رووصة ،

ر و   و  ر وسس   وورفارع    روغح    روو  ت  ،ر  ر  ، ر و ك   ،ر     ةر    رسه رو  و يروو   ر  ،ر    ظ  ر

  ر  ،ر    ، را ثر    روغة ت روو    ،ر ا رر02ر-ووت  و،رفارو ق ت رووتان روو و يرإل روغة ر  رع و    ر   ر ت   

روو    ر   يرووك س، ر    و يروو  ت  ،ر   يروغح  ،وغح  وو رو س س ،ر  ر  يروو ت  ير ه ر    رو    ه   ره  ،

روو  ت  ،ر   ن،رو  رو  و   را و،روو توو رووصة ،.

رع ت  رر ر ا  ر ووك   ر       را   ، رفا روونظ  رإ   ة ر ا  روو  ت  ، رو  و ي ر   ر   ت ، ر     رو ا و  ر  و فا

ر  تو  ، رووته   روو  اا  ر   و     روو      رو  ع  ، ر م رو   روو    ،   توو روو  ه و ر وو  تس ر وو ر نظت ت  

ر وو      رووف ر   ت  رو  ا ،.رررررر

  ر   ر  رس ي ر    رووكك ؤ ر  ر ت  ،روغة ت روو    ،رو     ةر  را فرو  ووةرو   ب ،رفار ير    ،ر

ر روو  اا. تو    ر   ر  ىر    ت  رفار    روس   ووروغح  ،روو  ت  ، ر  ك   ت  رفاروغة ر  رو كر ورووته  ر

 املحور األول: الحلول الرقمية التدبيرية باإلدارات العمومية في ظل جائحة كورونا           

فار يروس كر ورو كك ورروته   ر تو   رو ك    رس و  رووك    روو  ت  ،رإل رس ر   ت ،ر  روو  و ه ر

وو  ت  ، ر لا وور   ت ،ر  رو ن  ه ر وو س ير م ر   ر و   وفو روسا  و  ،روية ر  رعتش  ر  ورووتب فر    و ير

ر.رر3  وا،را  ير  ر  يروس   ووروغح  ،روو  ت  ،ر     رس  ،رو ت ت  ر و ت ته 

فار  ورو ا و ر   رسر  ر  رإ    را قرو   ،رع  ه  ،ر   وةر ا ر    ،روون  روو   ه يروو     يروو    ر ا رر

روغةإلتو ،ر وو    ي رو   وس  رو  وو ،رر     روغح  ،روسو      ، ر  ف رع ن ، ر    و روو  ت  ،  روغح  ، ر  وف ووتو ا

ر       ر ر  وف رفا روو  ت  ، رو  و ي روس   وو روإل    رو   ، ر   ت  روو    ،(  ر)ووت  ة ر    ر   ر وو  ي رو  ل (  )ووت  ة

ر .روغة ت ، ر وو    ار  ر   رو ا    رفاراتتفرو توانه ر و ك ة  ه

ر

ر

                                                             
(ر    ير ك ر ا   ر  ا،ر   و،روو توو رووصة ،ر ل  وفو ر3131  و رر32)ر0440  رو برر32ا  ورفارر3.31.323و  ست ر    ت رو  رر-2 

ر.ر0623 رص.ر3131  و رر34   ور ع و خرر2226وس   ر ن   رج.ور   ر

( ر إ   را و،روو توو رووصة ،ر ك   ر و  فروو  ودرووتان ر تو  ،ر3131  و رر34)ر0440  رو برر32ا  ورفارر3.31.322و  ست رو  رر-

ر.رر0622 رص.ر3131  و رر34 ع و خرر2226 رج.ور   ر02ر- ر ت   عتش  ر ه   ر تو 

 رات روو  و ه رووت    ،ر  ر   رو كر ور ب فر تو   ر3131  و رر02   و خرر0/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةرو  رر-3 

رو  ت  ،؛ر    ووو روو  ت  ،ر وغق     روو  و  ،ر و ؤسك  روو  ت  ،ر و    س رو

 رات رإ  وفو ر ع و ه روو  ير    و يروو  ت  ،ر   رو  ر3131   ترر33 ع و خرر4/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةرو  رر-

را و،روو توو رووصة ،؛ر

ر؛3131  يرر33 و ير  اارو   و ه ر و   وفو رووت    ،ر    و يروو  ت  ،ر   و خرر-

ر.ر02ر-و ت   ،ر  ر ت    و يرو ت  رر-
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 الفقرة األولى: الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية 

رفارو كر ور ه   ر     رو ك    ر      وعر فار ير  ر ا ترير   روو    يرووتو ار    و يروو  ت  ،ر  ر     ر

ر3131    يرر10    ر ك   ورفار  يروو   ى ر فارإا ور   روغق ت روو    ،ر  ر  يرع    ر  عرووت   ، را ور   و خر

 ر     ر   ،ر    ر  ورو نرتوروو    ار  رع    رو  وس  ر ووت   ير4 نرتورات روغح    روو    ،رو   وس  رو  وو ،

 ر  ر  يروسس ت  ةر  ر5و  وو ،رووتو  ، ر  ر   راثر يرو  ووو روو  ت  ،ر ا روو نك ير  ر   و،روو ن  ،روو    ،

رو   وس   روو    ، ر  عرروغح     ر  ف  را ث رووتب ف  ر    رفا رو  ووو  ر تو  ، ر  ي ر   رووت  و، ر ا  ت   رووف  و  وو ،

 : وغح    ر ا روور يروآلتي

 :6بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسالت االدارية-1

ا ثر    يرو   ر  نم،رو   ن،ر   برووإل   ر ر يريك تروإل ووو ر وو  ئ  روو  ت  ،ر إا وثر   عبر

رو   ،  ر إ  وررر    روغح  ، ر  ع رتك ت را ث ر ووم  وة  رووتوو ة رو  وس   رو       روسو    ني روو   ه  ر  ي   

رو  وس  ر    ووو رو  ن ،ر    يروغةمت ر ا ر ايرو م ر      روسس   .ر

رر

روغح تو ر ر لع  ر رو و  رو حما روسو    ني رو ت   ر   وة ر    ر   روو  م  رووإل   ر   ب روس          

ر:ررر7  و ،وو

رو    ور   برووإل  روو  م روإل ووةرو  ن ،؛ .0

رو    ر إل ت رو  وس ،؛ر .3

رإ    ر      رو  سي؛ر .2

رإوس  رو  وس ،ر وغةمت ر ا رو   وور  سس   .ر .4

 و  ب روو  يرب  عروو  ن ،روو    ، ر   رعك   ر  رإ       رع  ه  ،را   ور ت ت   رس ة وطر   ت ،ر  رو  ووو ر

رتك  ير ر  ي ر   روو  م   رووإل   ر   ب ر تو ، رفا روو  و  ، ر وغق      روو  ت  ، ر و    س  ر و ؤسك   وو  ت  ،

ر.8    ،رع    رو  وس  رو  وو ،

 الخدمة االلكترونية للمراسالت اإلدارية-2

روو  ت  ،ر وو ن   ر ر رو م غح ر ه ر ة    رووتر يرو  وس  روس وو ،ر   روو      رووتو  ،     رو يرو   ي

ر  نك ير  ر   رر روو    ، روو ن  ، ر ا   ر   و، رووت   يرووتو  ،رفار ة   روو      روو توا  ،   و     ار  ر   

إا  رو  ووة روغح  ،روسو      ،رو   وس  رو  وو ، را ثرتك تر  عروو  ن ،روو    ،روإل ووو روو  ت  ،ر    غق،ر

                                                             

ر رات روغح    روو    ،رو   وس  رو  وو ،.ر3131    يرر10 ع و خرر3/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةر   رر-4 

ر0422 يروغالق،رر2ا  ورفارر0-06-36و ة  ،ر  ت   ر   و،روو ن  ،روو    ، رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر20-02وو   ت رو  رر-5 

ر.0106 رص.3106سب  ب رر04 ع و خرررر2214( رج.ور   ر3106و ك  رر21)

ررر رررررwww.mcinet.gov.ma/ar/content   ني:رو ت  روسو ر-6 

 /https://courier.gov.ma/virtualboو    نير   برووإل  روو  م :رو ت  روسر-7 

روإلا رر ا ر    ،رو  ووو روو  ت  ،رووف رو ة ا رفار  عروغح  ، رو ظ رو ت  روسو    ني:ررر-8 

http://courier.gov.ma/virtualbo/index.php?page=reclamation.soumettrereclamation#stepررر

http://www.mcinet.gov.ma/ar/content%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202020-07-10
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 ر  رإا وثروو  رإو    نير9ن  ر  رعك  رووتوو و ر ووم  وو ر  رو  وس  ر ب رإ ووةرسه روو  يو  وس  ر ر يرآلا ر ع   

ر.10  ر  يرووتوتجرإل ر تو ،روور  كروسو    نيروغح صر    وس  رو  وو ،

ر و   ر رع ت   ر   رع و جا ر ر ي روو  ت  ، رو  و ي ر     روسو    ني  ر  ور ي رو  وو ، رو  وس   رع  ه  إ 

ر رس يرووتوتجر وو  ث ر   ورع ت  ر    ،روو توايروو و اار ه رو  ووو رو     ،ر  م غة  روغح و  ،.11و    نيو

 الخدمة االلكترونية "الحامل االلكتروني" -3

رع   ر  عروغح  ،ر يرو  ووو روو  ت  ،رو نة ا،رفاروسس ت  ةر  روغة ت روو    ،روو  و ،:رر

 را ثري  ب ر  وروغةيروو  م ر     ،روس  وع   ،رو  بك  رملختلف الوثائق اإلداريةالتجريد املادي  -أ

 وو ةاار  رو ت ت رو   يرو   ت رو ت   يرو  وو ، ر وس     رإل ر  ا ،روو     ،ر ع ت يرووت   يرو  وو ،رإل رو ت ر

رو   ، ر   و روو نظ  ر ووكك ه ر وو ة   ر وو  ثر وسس    رر و   و ،.ر

 ر  و  تررإل روو   ت رو    ير  و     روسو    نيرو       رروني على الوثائق اإلداريةالتوقيع االلكت -ب

وو   ت  ، ر  ضحر  رو ر ررو   بيري ب ر  ر ت ت روو ت   روسو    نير  ر   ر    ت ر فاروو   فر ا را ابر

  نيروألشح صروو وع ه  رو   روو ير   تر ر  ور ع  ورو   وةرإل ر  ر  وروو   ت ر ؤا ر   روو ت   روسو  12وو ت   

رإل رع  يرتر يعار  ر  يرإ   فروومت،رفاروو ت   روألشح صرو  نت ،.

 رع   ر  عروو    ،ر   رس   رو   وةر  رع    روو    ر  ر  تدرو  ووةروو      ، رإدارة سير العمل -ج

رع  و  روغح  ،روو  ت  ،.ر  ر   يرع  يرو   ت   ر عت   رآ  وروو ه    وا ،ر ووعت رر

إ روغة ت روو    ،رو     ةرفار   ر   ر ه   ر تو   رو ك   رو     ير  رو  وس  رو  وو ، رسري ن ر

وسس  ن فروو اار  روو      رووتو  ،ر    ووو روو  ت  ، ر  و رس    وو ر   ت  ،ر      ،ر  تك ،ر    وةر    ووةر

  روو    ار  ر    ر ن   ر تشق  رو  و يروو  ت  ،ر ا رو     روو   ن،رفار  وس    رو  وو ،روو  ت  ،رو   ب ، ر ل 

ر م روو    ار  روو  و    رووصة ،ر و  و ،روته   ر تو   رو ك   .

 الفقرة الثانية: العمل عن بعد 

ك    رغق   ،ر ه   ر تو   رو فار يرووظ  فروو    ،رو  ع  ،ر  و  و    رووصة ،ر وس  م   ،ر وس      ،ر

   ر     ر  رإ  وفو ر ع و ه روا  و  ،ر م روغة ر  رعتش  رووتب فر  ر   رإ   را و،روو توو رووصة ، ر فارعن   ر

ع  ر  ر    ر    روس   وو ،روو  يرو  ووير   ير   ر    ر  رو توو رووبر  ، ر  فر نرتوروو  ير  ر   ر  يرو م ر

ر.13عنظ  روو  ير إ ووو روو  و،  ر  يرإ   ةر

                                                             

ر ظ  رسه روو  ير ه رو ت ته رإل روور يرو  عت  ع  يروكك  يرو      روس وو ، ر وو    ار  روو   و  رو    ،ر وو  ن ،.رررر   ثر   ت رر-9 

ررررررhttp://courier.gov.ma    رووتوتجرإل ر  عروغح  ،ر ب روو و  روسو    نيروو  لا:ررر-10 

ر21)ر0432  روغالق،رر02 ع و خرر0-16-026و    ير   و    رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر22-22  روو   ت رو  رر00-2و   عه ررر-11 

ر.4122 رص.ر3116 يك ب رر02 ع و خرر4122( رج.ور   ر3116 ت ب ر

-16ر-ر032 روو   ت  ، رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رو    ير  و     روسو    نيرو      ر02-10و  تم ير  ث ر  ظ روو   ت رو  رر-12 

ر.2262 رص.ر3116 يك ب رر2 ع و خرر0024( رج.ور   ر3116 ت ب رر21)ر0432  ر يروو   ةرر02 ع و خرر0

ر.ر3131    يرر00 ع و خرر2/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةرو  رر-13 

http://courier.gov.ma/
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ر تضحرو و   و ر وسو زو   ر ر   رسر  ر  ر   ر و ير  اا    ر  يرإ    روو  ير  ر   ر إ ووو روو  و، 

 و   وس  ر ووإلتو  رووف ر  بروا  و   ر  را فرو  ووةر و ت  روإل   ر   و ،ر     ،ر  عروو  ن ،روو    ،رفار   ر

و  ير  ر   ر   ر   ف ر  روسو زو   رو     ،ر  و       رووم  وةر  رو     ،روو   ،ر   ر ر     رس  ،رو14ووتب ف

 ر   ،روو   ر  روو  وو رووت    ،رفارا   ،رو   ت   رووك    ، ر وسو زو ر     إل   روو   ت  ،رو     ،ر15 ظ رو   ت   

ر.16    رووشحص       ،رو شح صروو وع ه رع  عر   غق،رو      ر و روو

   ر  ر  وروو و يرا  ر   ،ر ت ت روو  ير  ر    ر   ثر    ر ؤسك ر ا ر نترو ت  ر  رو ك ة  رإ     ،ر

ع   ،ر و   ع رووت  ت ،رستوفر ر ير  ئير  ر ر ير   ير  ر تو  ر ة  ت،ر ب   ةر  ر   و ر     رو     ةر   ر  ر

ر:ر18 ر  رع    ر   و  ر  آلتي17ه  روو  ير  ر   ر ر ير  ئير  ر ر ير اا   ير و رفار    روو  ا ر ع ك   رإل ر ت 

 بالنسبة لإلدارة  -1

روو   ر  رو  وفر وون   ،؛رر-

رع   يرا س روو   د؛ر-

ر    ةرو      ،ر وس  م  رفاروونت   ؛رر-

رعتس  ر   شروو  ثر  روو ت فو رو   تب،؛رر-

ر    روس   وو ،روو  يرو  ووي.رر-

 بالنسبة للموظف  -3

رع   يروو تو  ر ه روغة  ةروو    ،ر وغة  ةروغح ا،؛رر-

ر    ةر   روو وا،ر وو ت غرو     ر     ر   ى؛رر-

روو    ير  رع  ت،روو ن ي.ر-

   ر  ر  وروو و ي را  ر    رع   يروو  ير  ر   ر ووإلتو  روون   ،رو  ر     ه رو    ورو     رووف ر    ر

 رو  وروغةيروو  م  ر  رع    روسو زو   رو ت ت ،ر ا ر  عيرو  ووةر و ت  ر  ن س ،روو  ير  ر    رو      ر   

ر وو   رعنت  عر     ر تو   رو  توو روو  يرو  ووي.

إ روو  ير  ر   ر   ر ك   ر  رو    وو رسس   وورو  ووو روو  ت  ،رفارع    ر       رو   عت ه  ر  متا رر

 و روسس ثن   ، ر  ير  وت ير ا روغة ت روو    ،رسس   ووروو    ،روو   ه  ، رإسر  روو  سي رو ر    ض ىر   رووت 

 نرتورا  ورفار   ةروو توو رووصة ، ر تر     ،ر  برتر يعارا  ورفارو اير ا  رو  ووةروو  ت  ،ر ع ت  ر

نرتور  متا رفارو      ر  ر   ت ،ر  رووكك ؤس ر نظت ت  روو    ، ر      ،رإل روو متوروو يرو   ىر  ورو 

 ةمتصرووت   ،رو  وو ،رو  ت ته ر ت ترروو  ير  ر    ر   رهار نمتصر  ي  رفاروونظ  رو س س  روو   ر

ر.19و ت  ت،روو  ت  ،

                                                             

ر.3131ووو روو  ت  ،ر    ير و يروو  ير  ر   ر    ر-14 

رات رع   يروو ت ي   رووتان ،ر   ر ظ رو   ت   .ر3104  و رر01 ع و خرر3104/2 نرتورو ي روغة ت ،رو  رر-15 

و    ير     ،رو شح صروو وع ه رع  عر   غق،رو      ر و روو    رووشحص   رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رر12-12وو   ت رو  رر-16 

ر.003 رص.ر3112 ب و  رر32 ع و خرر0600( رج.ور   ر3112 ب و  رر02)ر0421  رات رر33 ع و خرر0-12-00و  ر

ر.4و ظ ر و يروو  ير  ر   ر إ ووو روو  و، رص.رر-17 

ر.ر0و    رووك  ي رص.رر-18 

وو   رو ت  ت،روو  ت  ،ر   رع رت     ر( ر ر  روونظ  رو س س  ر0202 ب و  رر34)ر0266     رر14 ع و خرر0-02-112ووظ ه روور   رو  رر-19 

ر.ر204 رص.ر0202    يرر00 ع و خرر3263 ع      رج.ور   ر
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و ر رر ر    رسب  ر ن    رو   ير02-إ روو   و روو   ت  ،رووف رو    ر نرتوروو  ير  ر   رفار   روو ت   ر

و  ت  ر ع نه ر  وروغةيروو   ه يروو  م  ر  ر   روو  ير ا رإ  و ر ر  ررو  ست رو    ير  و  ير  ر   ر إ ووو ر

ر.ر20وو  و،

ووته   روو  اار   ر    ر  ر ة ا ر    ة ر  رس   ر ر ير  ه رفارغقتفرر  ر   ر  رس ي ر    روو ت ر  

و  و يروو  ت  ،رإل روغة ت روو    ،ر ت  ه ر   روو  يروو   ي روو    ر ا روغةإلتور    و روو  ير وو    يروو ت ير

  ر  ن،ر    ووةرو   ب ، ر      وت   يرووتو  ، ر فار  وروسا ور    رووكك ؤ ر  ر  ىر   ،روسس   وورفارو     روو ر

رس  س،رات  ،رو   ر    رو  م و  رفارو ر  ير  رع و    ر ه   ر تو   رو ك   .ر

 املحور الثاني: الخدمات الرقمية في عالقة املرفق باملرتفق إبان زمن الفيروس التاجي  

 رت  ،روية ر  رعتش  ر ب فر تو    ر  رووإل  وير   ر   ةروو توو رووصة ،رو   ن،ر  را فرووك    روو  

 ر21و ك    ر   روو ير و ر  رإ  وفو ر ع و ه روا  و  ،ر ب غحمتصر   روغالق رووملار ا ر   ترروو  ودرووتان 

ر  غح  ،ر ر و توانه  رو توان   روس ت  ة ر  ن ي ر   ت ، ر و  عتي رو   ي ر ه  ر   ر    ة رو   ، رو  ل  روو تو و   تو

و  م  ر   ثر ا تر إ    رو  عتير   ر   ةروو توو رووصة ،روسس ت  ةر  روغح    ر و روو  ت  ،ر  يروون  رو

ر وس  م  ير روو    روس    عا ر و    ير م  ت   روو   فا ر   ق   رووم ، روغح    ر و  ر   و رو  ل (  ر)ووت  ة وو    ،

ر)ووت  ةروو    ،(.

 الفقرة األولى: الخدمات الرقمية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي 

فارإا ور ك   ،رو  و يروو  ت  ،روية ر  رو كر ور ب فر تو   ر عت  ير  ير ير يئ،ر   ن،رس     روو   ىر ه ر

رو توانه  رس و  رإل رو  ن،ر   ت ،ر  روغح    رووإل  و ،ر  متا ر ن  روس      ،ر وس  م   ،.

 أوال: خدمة الدعم املوجهة للعاملين بالقطاعين املهيكل وغير املهيكل 

 تو  ،ر ن  روأل  وفروو    ه ر  و    ه رو    ير  ه رو    ي رس و  رووك    روو  ت  ،رإل روعة  ر   ت ،ر  ر

 ر ر  و ر  ر   رع   وو  و ه رو   و  ،ر  ر  يروغةت ظر ا روو  وةروور و  ،روأل  وفر كببرا و،روو توو رووصة ،

ر ت  ت.ر–   ترر–   ر  ر    ر    ير

إسر  ر  ري  ن رفار  ورووم  ر  ر  عروغح  ،ر  ف ر م  ت  روو    ، ر   ثر ا تر إ    رو   وفرو  ت ته ر  ر

 يرإل رنوو  يروو م  تر  و ر ب روو تو ،رو ة  ،رو  وروو   ر  را فروومن   رووتان رو إل   روس    عا ر    روو 

ر:23 ر ب رو  وايروو  و ،22 ير   و،رع   ،رو  وروومن   ر

 ووتوتجرإل روو تو ،؛ -0

 و    رو   ت   رو     ،ر     وفرو  ت ته ر ؤ   ر  روو  ي. -3

                                                             

رر3.31.242  ورو ر  رر   يرو  رر-20 

ر.02 ت   ر-و   ةروو    ،ر  رو  ست رو    ير إ   را و،روو توو رووصة ،ر ك   ر و  فروو  ودرووتان ر تو  ،رعتش  ر ه   ر تو  رر-21 

 22-covid19.cnss.maرر 
 ةر   غروومن   رووتان رو إل   روس    عار ر  رعنز يرع و ه رو تو  ،رو  ة ةر  را فرغقن،روو  ظ،روس  م   ،روت   ةرو    س رو  تور-ر23

ر.3131-12-34فار    ،را  ،ر و   وفروو    ه رب  ر   و خر
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ر  ونك ،روأل  وفروو    ه ر  و   رر ه رو    ير وغة   ه رو    ،روو و   ر  ر    رو  رو     ،رووس  رو  ر24ر   

 ر   ر  ونك ،روأل  وفروو    ه ر ه رو  ت    ر ا ر   ،روو و    ر    ر030325  رفاروس و،ر مه ةر ا روو   ر    ،روو و 

ر.رر26 إ   ن  رووكسق ير ا رو ت  روسو    نيرو ة ثرو  عروو   ،ر  ر  يروسس ت  ةر  روو   رو حمارو  

 ثانيا: الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورنا  

ق روو  و    رو  و ،رووف ر    ر  رعة ت  را و،رو ح ا رو  ع  ،ر     ،ر تو   رع رإا وثروومن   ر ظ ورغالر

ر.0227-وغح صر    ه ر    ،ر ه   ر تو  ر ت   

رو  ورر ر ةمم، روس    ي  ر ب  ر   ، رإا   رع  روو ب      ر     روومن    رب  و رو ك   ، ر    ،  وكك  ي

ر.ر020229وونم ،روو مه ةر ا روو   روو  عتير ر  ر   ،روو س  ير28وو   

 ثالثا: تشجيع املقاوالت 

   ر  عرووت  ة رو  إل رووإل  وةر تو  ،روو  و،رو     س ر م روو    ار  روو   ه و رووك   ،ر ا ر  و   رر

و  و ،ر  وفروو  و    روون   ،ر  ر    ،ر تو   ر   ير  عروو ن   ر   وةر ا روسس   وور و ك   ،رووت  و،رفاروس  م  ر

 ر  رإا  رووسقير30 ر  ر   ر نم،رإا وثرو    س ر     ،روو      ، ك  ر ووتان  رر    روو   روو  م رو و ر ؤسك

ووتان روسو    نيرو إل     رو ن تو، روو ير    ر    ع ر ب ر نم،روكك  ير عبك  رو ك ا رو  وو ، ر عيكه ر    ،ر

ر.ر32  ر تو  ر     د ر  و ر ن ر  توروو تو ورو  ل رغق   ،ر ه 31وغةمت ر ا ر   رو    س رووم  ىر و  تس ،

 فار  ورو ا ورع رإا  ر   ت ،ر  روآلو   رو   رو    س رو  ةت  ر  ر   وروغق   ، ر  نك ير ه ر  ووةر

   ر ا   ر  ووةروومن  ،ر وو   وةر وس  م  رو  إل روو  م  ر  33وس  م  ر و  و ،ر لا  روس ووةر بن رووإل   رو    ير

                                                             

( ر3112سب  ب رر32)ر0432  رو إل  رر32ا  ورفارر3-12-066   ير  ي  ر    ،رو ك   ةروو   ،ر  ظ رب  وروغحمتصرو  ست رو  ررر-24 

ر.ررر3602 رص.ر3112و  تب رر2 ع و خرر0263و    ير نظ  رو ك   ةروو   ، رج.ور   رر20-11     ير   إل   روو  وثر  روو   ت رو  ر
ر.3131  و رر32،روس  م   ،ر   و خرو    ررغقن،روو  ظر-25

 https://www.finances.gov.ma/covid19و     ر  رو   ت   ر    ر   وةرو ت  روسو    ني:رر-رر
 ك  ةروو م  تروغح ا،ر   شح صر ه رو سق ه رفار   ،روو   ر وو   ري   ت رفاروو   رر ه رو    ير  ر   رو ت  روسو    نيرر-ر26

 www.radamoncovid.ma وو  لا:ر

(ر إا وثراك در  ا ر  تور متا ،ر   يروس روومن   ر3131  و رر02)ر0440  رو برر30ا  ور   و خرر3-31-322و  ست رو  رر-27 

ر.0041 رص.ر3131  و رر06   ور ع و خرر2220 رج.ور   ر02ر-وغح صر    ه ر    ،ر ه   ر تو  ر ت   

 www.tgr.gov.ma ب رو ت  روسو    ني:رر-28 

ر.ر3131  و رر32و ظ رب  وروغحمتصر  غروغح  ن،روو   ،رو     ،ر   و خرر-29 

  ،رات روا وثرو  ر  عتير ر و ،ر    رو توانه رفاران   رع  ه ر  ر3131-12-30  غر  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  روس ووةر   و خرر-رررر

ر تو  ر ه   .ر

    ىرر3 ع و خرر0.02.012و    ير إا وثرو    س ر     ،روو      ،ر  تو  ت   رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر22.06وو   ت رو  رر-30 

ر.041 رص.ر3102 ن   رر30 ع و خرر2640( رج.ور   ر3102 ن   رر2)ر0441و  ل ر

    يرر06)ر0441  ر     رر00 ع و خرر0.02.62    رو ن تو،رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رو    ير  وإل ر30-02وو   ت رو  رر-31 

ر.3102 رص.ر3102    يرر33 ع و خرر2660( رج.ور   ر3102

ا رو ت  ر رو ظ ر  غر  ووةروو    رات رووسقيروسو    نيرو إل     رو ن تو،ر 3131  و رر3  رر  ورووسقيرفار  وفر    ع ر   و خرر-32 

 justice.gov.ma/Lg-1/actualités/act-1018.aspxوسو    نيروو  لا:ر
ر  عروغح    رها:رر-33

رقه ؛    ر  سر-

ر    رإ  ر؛رر-

http://www.radamoncovid.ma/
http://www.radamoncovid.ma/
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وم  ىر و  تس ،رو كك   ةرفار    رعمن  رو ن    ر و   و رو ك    ،ر تو  ،ر ب فر تو   ر       رو   رو    س رو

ر.ر34  و ر ب رت  ئ،روس   وةر    رع      ر  ر ت  رووت  و،رووتان ،ر ن  شرو    س رووم  ىر و  تس ،

 رابعا: الخدمات الجمركية 

  ونظ رإل رووظ  فرووصة ، ر   ورووت    و رووف رير    ر  و رإ ووةروغق  وكر ووإل و بر ه رو     ة ر   ر

 ه   ر تو  رو ك    رام رووتوتجرإل ر   عبروغق  وك ر    رووك   ر  و رإسروية س رووف رتك  عار ر ير   وير

روغةإلتورووت اا.

ر:ر35يروآلتيوور ر فارس   ر و  رع ر  ترو     ،روسس ت  ةر  ر   ت ،ر  روغح    ر     ةر ب روس    ي ر ا ر

رإ  وفو روو ة  اروغق   يرو  إل ئ ؛رر-0

رو      ر  رو تكره رو   غقه رو  م و ت؛رر-3

را بر    ةرو نر ة؛رر-2

ر  وفرو ك     روغق    ،.رر-4

ر  ر روس    ي  ر ا  رو و    ني رو   تر ر    ر   ر وور      رو   ت    را     رعت    رو   عت ه  ر        

ر.36و   روو  عت ،رو حمم،رو  وروو   وس     رو ر

 خامسا: العدالة الرقمية 

   ر   فروغالق رووملار   رر    ر ه   ر     رو ك   ر  ر     روألشح ص ر   رسر  ر  رإ    ر   يرو م ر

ير ه ر  ووةرو     ر    ،روو   ض  ر  ر    ر  و ر   روو نك ر3131    يرر36سس   وور   يروو  وو، ر   ثر   ر   و خر

 ر   ر37وو    رو ق  رو  ا رو ك  ،روو إل   ، رو  س،روون   ،روو   ،ر و ن  ب ،روو   ،ر  ووةرووسقت ر ل   ةرو    ج

 .ر38ع رإا وثر نم،رو ة  يرو      رو و    نير  رو ة   رو   ر    ،رو ة   ،ر  ر   

   وورو  و يروو  ت  ،رفار  وفر       ر و رووم  ،ر  عر ا روو  ت ر  وروغة ت روو    ،رو     ،ر م روسر

ر.ر02ر-وس      ،ر وس  م   ، ر و ك   ،رووت  و،ر وغق  ةرفارو ق ت رووتان روية ر  رعتش  ر ه   ر ت   

ر

ر

ر

                                                             
رو  ررو    س رووم ه ةر  و رر-

رسن رع ت ي؛رر-

ر.02-      رو    وه روو وع ه ر ت   ر-

 Ccg.ma/arيرومن   رووإل     رو    ي:رو  تس  ر  ث رو ظ رب  وروغحمتصرو ت  روسو    نرر

 .ma/covide19-http://candidoture.marocpme.1ر-ر34 

 mcinet.gov.ma/ar/content-civi-19و  تم ير  ث ر  ظ رو ت  روسو    نيروو  لا:رر-رررر

ر.ر3131  و رر02  غرو ووةروغق  وكر ووإل و بر ه رو     ة رات رام رووتوتجرإل ر   عبروغق  وكرو   وفر  رر-35 

 www.douane.gov.ma/requetesوو و  روسو    نير م رعت   روو     ر وور     :رر-36 

ر.ر3131 ت  ترر3 ر ا ت رو نك   ر     روونتودر   و خر   ر    روو   ر    رغقن،روو   ر ووكر ي-37 
  portailavocat.justice.gov.maعت  ر  عرو نم،ر   ت ،ر  روغح     رو ا رر  ث رو ظ رو ت  روسو    نيروو  لا:رر-38

file:///C:/Users/Downloads/%20-
file:///C:/Users/Downloads/%20-
http://candidoture.marocpme.-1.ma/covide19
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 الفقرة الثانية: الخدمات الرقمية الثقافية واإلعالمية 

 كببروو   ه و رووصة ،روته   ر تو   رو ك    ر ل   را و،روو توو رووصة ،ر    رو  و يروو  ت  ،ر

 تك  ر    رع     ر  ه ةر   ثر ا   ر    ،ر      ر   ت ،ر  روغح    رإل ر ير  و ترو ق    ر  متا رع  ر

رو     ،ر   ق  روو    م ر وو   فار و    ي.ر

 بعد  أوال: التعليم عن

فار يروو  و ه روسا  و  ،رو  ة ةر  را فرووك    روو  ت  ،روية ر  رعتش  ر و     ر   ىر ه   ر تو   ر

 ه رو توان  ر و توانه  ر   و ر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م رإل رعت   روو ووس،ر

و     روغة ت روو    ،ر     ،رووإل   رسس   وور     ر  ورو   ي ر   ثرر ر    ر   و39وغةإلتو ،ر     رو ؤسك  

" ر ووف رعت  ر إل  ه ر منت،راكبررTELMIDTICE" ع رإوس فر  و  ،رع بت ،ر   ة وطر    رو ا روو   ت ،ر ب ر تو ،رر

روو ووس ، ر و تو  روو      ، ر و ك ت    ر40و س ك ر ب  روو      رعنظ   رإل  ر      ، روو و  ر  ر بث رو   و  ،    ك  

روت  ر ر ةمم، رو   ، ر نم   ر    ر ا  روغق      ر      رووتان ،  روو و  ، ر وو ن ة رووتان ، رو  و ، ر ب  و متوة

"ر  ونك ،رو  سق ه ر  و  ت  رو نه  ر لا  رو  ر  إل رTEAMS ر    ر   ،رو   ،رع  ر كمىر"41وو و  ر و ة   و 

ه ر  ر  يروو  ر وو    در  ر   تررو سئ ،ر وسس تك وو ر ةمتصرروغة ت روو    ،ر ر و ،ر  ر   ت ،ر  رو     

ر.ر42و  ت  ة

 تو رو م  ر   رر2311    ور   ر  قر   تررو توو روو    ،ر  ونك ،ر س كروس   وئير و   و ير وو   تير

رر TELMIDTICE"   قر    روو ك  روو ت يرو      ر ب ر نم،رر ر  قر   روو و  رووف رعبثر ا ر و رع ر211"     ر    

ر%22 وس  ر   ر     رنك ،رت   ،رو  ك  روس   و  ،رر2440 وس  ر  اير   روو و  رو متوةرر02وو نتو روو س  ،ر

ر.ر43  و     روغحمتص  ر%60  و     روو  ت ير 

ؤو رو م رو  رإ  و    ر ب قر و ر ر41   ر  ونك ،رو    وبه ر   و  روو  ت  رو نه  ر   رع ر   ر    ر  ر

ر ر"ع هز" رووكر و  ، روغح  ، رو   وبه رو ك ت    ر  روو  ت  ر ب  روو    ،ر ا رر20    ر    رو توو  ر     و ر   ود 

  .ر44ر100%إل ر %21وو تو   روسو      ،رويق     ر و ؤسك  روو    ،رو  ر  ر ه ر

 ر سر  ر ن ر  روو   ه ر  روس   وور02ر-   ،ر   ر ت   ر   ورع   ر  ورو   ير  ر    روس   وو   رفار ي

    ،روو    ر  ر   ر   ر  ر ووف  ر  ت رنك فر و   روو     ر   روور    ر و تو   ر    جر توو رو   ،ر  و  ر

ر.ر45 متوةر    ىر ك نسح،ر ب رتسحه رإ         روو وع ،رفار  ه ر  رو ا   

ر

                                                             
 ر ا رو ت  روسو    ني:ر3131  و رر02 ر   و خرو ظ روو  غرووم  ور  ر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  مر-39 

 www.men.gov.ma 

  رwww.men.gov.ma  ر ا رو ت  روسو    ني:ر3131    يرر3  غر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م  ر   و خرر-40 

ر.ر3131    يرر04  غر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو    روو  لار وو  ثروو  م ر   و خرر-41 

ر.ر3131و   يرر2  غر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م ر   و خرر-42 

  عرو و   ر ك   ةر  ر تودر    روو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م  رفار  ك،رو سئ ،روورت  ،ر     رر-43 

ر.3131  يرر02وونتودر   و خر

ر.رر3131  يرر02 تودر    روو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م  ر    ر    روونتودر   و خرر-44 

ع    ر    ر ووس  را ت رو نك  ر وو     وا ،رات رع  ه را و،روو توو رووصة ،ر     د روغة   ،رو  ن ،ر ا ت رو نك   ر تو ت رر-45 

ر.21 رص.ر3131

http://www.men.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/
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 11-د تطور فيروس كوفيدثانيا: املنصة الرقمية لرص

فارإا وروو    ،روو توا  ،ر  روو  يروو   رفار ير    ،ر تو    ر  و ر  ووةرووصة،رإا وثر نم،رإو      ،ر

 رع   ر  ر  و  ر   ،رإ    ،رتر ير و   ر وست ر     ،رعتضحر  يرع تورووته   ر02-و ا رع تور   ر ت   

ر ر    رإل  ر      ، ر     د  ر ا روو  اا رو   ، ر  ع رع و     رو      روو   ، ر وونم  ت رووت    ، روو  و ه  ر      ت ،

ر.رر46 ك تىرو نم،

 ثالثا: الخدمات املكتبية 

 تو  رو ك    ر   رسر  ر  رإ    را قرو   ،رو     روغح  ،رر    رووظ فروسس ثن ئيرو  ع  ر  تش  ر ب ف

ر ر  رو ؤسك   ر   ت ، ر     ر    و روغالق رو   ب ،  ر  تا   ر   روو ةت   ر  ي ر   رو   ، ر   ت    ر     ا 

 ر47ووملا ر      ر ا ر و  رس و  رو    ،رووتان ،رإل ر   ر   ت ،ر  روغح    روو    ،رو نتي روو   رو     

ر     يرو   ر  غح    روو  و ،:رر

ر ؛روس  ورروو   تنير وو     روو  لارغح  ،روون     ر وو    ه ر و ؤوتهر-

روو  بروسو      ،ر وو  بروومتع ،رو ك ت ،ر   ةرو   ؛ررررر-

رإ  وو ر     ،رات ر ه   ر تو   ؛ر-

ر    ،روونسخر  ر   ر   ق  ؛رر-

ر   ر    غق،ر اتظروغق و  ر ا روور يروسو    ني؛ر-

ر     رو    ،روو    ،رو     ،رووتان ،رو     ،رو   ب ،؛رر-

رو      ،روو    ،ر  ر   ر ب  ق  ؛رووتوتجرو      روسر-

روغح    رو  نت ،رو     ،رووتان ،ر  ر   .رر-

 رابعا: الخدمة اإلعالمية )الصحف والجرائد( 

عت   روإل  وفو روسا  و  ،روية ر  رعتش  ر ب فر تو  رو ك    رس و  ر  ووةروو    ،ر وور  در وو    ،رإل ر

ر   ر    يرووصة رإل رعت ه ر  عروغح  ،رو     ،رت   يرإا وور نر ر عت ي روو     رو وتو  ،ر  روغق و   ر   

ر ر    وروس    ر   ت ،ر  روغق و  رفارإ  وجر ن ت   روس   ير  ور يروسو    ني.ر48  وم قروو    ،

ر     ر رفا رو  عتي روم غح روو  ت  ، رو  ووو  ر ة    را ف ر   رو    ، روغح     ر  و ر  ع روو  ت    ا 

  م  ر هار   ت ر  ر  ير    روس   وو ،روغح  ،روو  ت  ،رفار   رو ح ا ر   ر    ر ب فر تو  ر  رع و    ر ا روو

ر ة   رو توان  ر و توانه .ر

ر

ر

                                                             
ر  covidmaroc.maو ظ رو ت  روسو    نيروو  لا:رر-46

 bnrm.maو ظ رو ت  روسو    نيروو  لا:رر-47 

  ووةروو    ،ر وور  در وو    ، رإل ر    ر    يرووصة ر وغق و  رووتو  ،ر  ر  يرت   يرإا وور نر ر عت ي روو     رووتو  ، ر  غرر-48 

ر.3131  و رر33   و خر
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  خاتمة:

إ روو  و    رووصة ،رو   ع ،ر  ر    ،ر تو   ر   روو ير و ر  رإ  وفو ر ع و ه ر م روغة ر  رعتش  ر  ور

ووتب ف ر بة ا،رإ   را و،روو توو رووصة ،ر ووف را  ر ر ير  ه ر  را  ،رو توانه ر و توان   ر ب رإ  ووروغالق ر

هز ،ر وس فر   ترو  ووةروو    ،ر     ر   رو    ر     رووملار ا ر   ترر   و  رو    ، ر    ر    ر تو يرع ت

سه رو   يروو   ر    ظ  ر و   و  ر   يروغة ت روو    ،ر و  ،را  ،رو  ت  روغح  ،روو  ت  ،ر ب  يرع  ت،ر   ن، ر

ر و  رو  عتي  ر   ر وو    ي روو   ه  رفا روو      ، رووتس  ي ر ا  رو ؤس  رو   ب ، رو  ووة ر و   روو  و   ر ق  رة    ، ه ة

روغة   ،رفاروو      روو ت  ،ر ه رو   ير و  عتي ر وو    روو  ه رو سقير ا ر ك تىرت   يرو   وب،ر  ر وو  نتوت   

ر س  يروو  نتوت   روغة   ،ر ووتوتجرإل روغح    ر ب روس    ي .ر

  ،رس  وع     رو  ت  رو  ووةرو و    ر  ير و ر ا تر  رووإل  ويروو ت ه روغق يرفارووم قر ووب و جر وسر

روو    ةرفاروو      روو ت  ،ر    ووو روو  ت  ، ر  عت ه روس       رو    ،ر ووبر  ،ر وو   ت  ،رو       ر م ر     

  ن، ر و  ت ر  عرو  ه ةر   وةرفار يراه ر ا ر تو  ،رو     ر و  روو      ر وغة ر  رع و    رو ح ا رو ك     ،رو

رفارع    رو ق  رو  ا رويةك    رات ر رع  رو ر ورإوي   روور   ر  متا   ع ووكروو   و ر وو تو يرو سق ،رفار  و

روغح    ر ا روس    ي رو ت  ،رو       ه ر  رو  ووة.رررر

 قائمة املراجع

 النصوص القانونية 

 الظهائر 

( ر ر  روونظ  رو س س  روو   ر0202 ب و  رر34)ر0266ر     ر14 ع و خرر0-02-112ووظ ه روور   رو  رر-

ر.ر0202    يرر00 ع و خرر3263و ت  ت،روو  ت  ،ر   رع رت     ر ع      رج.ور   ر

 القوانين

  روغالق،رر02 ع و خرر0-16-026و    ير   و    رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر22-22وو   ت رو  ررر-

ر.رر3116 يك ب رر02 ع و خرر4122ج.ور   رر( 3116 ت ب رر21)ر0432

و    ير  و     روسو    نيرو       روو   ت  ، رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر02-10وو   ت رو  ررر-

ر.ررر3116 يك ب رر2 ع و خرر0024( رج.ور   ر3116 ت ب رر21)ر0432  ر يروو   ةرر02 ع و خرر0-16ر032

رر-ر رو   رووشحص   رو ر12-12وو   ت  روو     ر و  رو       ر   غق، رع  ع روو وع ه  رو شح ص ر     ،    ي

ر32 ع و خرر0600( رج.ور   ر3112 ب و  رر02)ر0421  رات رر33 ع و خرر0-12-00ووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  ر

ر.3112 ب و  ر

ر0-06-36  عرووظ ه روور   رو  رو ة  ،ر  ت   ر   و،روو ن  ،روو    ، رووم  ور كنتر20-02وو   ت رو  رر-

ر.رر3106سب  ب رر04 ع و خرر2214( رج.ور   ر3106و ك  رر21)ر0422 يروغالق،رر2ا  ورفار

و    ير إا وثرو    س ر     ،روو      ،ر  تو  ت   رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رر22.06وو   ت رو  رر-

ر.3102 ن   رر30 ع و خرر2640( رج.ور   ر3102   ر نر2)ر0441    ىرو  ل رر3 ع و خرر0.02.012و  ر

  رر00 ع و خرر0.02.62و    ير  وإل     رو ن تو،رووم  ور كنت  عرووظ ه روور   رو  رر30-02وو   ت رو  رر-ر

ر.رر3102    يرر33 ع و خرر2660( رج.ور   ر3102    يرر06)ر0441     ر

 املراسيم

( ر     ير   إل   روو  وثر  ر3112سب  ب رر32)ر0432  رو إل  رر32ا  ورفارر3-12-066و  ست رو  رر-

ر.ررر3602 رص.ر3112و  تب رر2 ع و خرر0263و    ير نظ  رو ك   ةروو   ، رج.ور   رر20-11وو   ت رو  ر
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وثراك در  ا ر  تور(ر إا 3131  و رر02)ر0440  رو برر30ا  ور   و خرر3-31-322و  ست رو  رر-

  و رر06   ور ع و خرر2220 رج.ور   ر02ر- متا ،ر   يروس روومن   روغح صر    ه ر    ،ر ه   ر تو  ر ت   

ر.3131

(ر    ير ك ر ا   ر  ا،ر3131  و رر32)ر0440  رو برر32ا  ورفارر3.31.323و  ست ر    ت رو  رر-

ر.3131  و رر34   ور ع و خرر2226ج.ور   رر   و،روو توو رووصة ،ر ل  وفو روس   ر ن   

( ر إ   را و،روو توو رووصة ،ر ك   ر3131  و رر34)ر0440  رو برر32ا  ورفارر3.31.322و  ست رو  رر-

ر.ر3131  و رر34 ع و خرر2226 رج.ور   ر02 ت   ر– و  فروو  ودرووتان ر تو  ،رعتش  ر ه   ر تو  ر

 املناشير

رر- روغة ت ، رو ي  ر نرتو رر3104/2و   رر01 ع و خ ر ظ رر3104  و  ر    رووتان ، روو ت ي    رع   ي ات 

 و   ت   .ر

 رات روو  و ه رووت    ،ر3131  و رر02   و خرر0/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةرو  رر-

رو  ت  ،ر و    س روو  ت  ،.  ر   رو كر ور ب فر تو   ر    ووو روو  ت  ،ر وغق     روو  و  ،ر و ؤسك  رو

 رات روغح    روو    ،ر3131    يرر10 ع و خرر3/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةر   رر-

رو   وس  رو  وو ،.ر

ر.رر3131    يرر00 ع و خرر2/3131 نرتور  ووةروس  م  ر و  و ،ر لا  رو  ووةرو  رر-

 رات رإ  وفو ر ع و ه ر3131   ترر33 ع و خرر4/3131و  و ،ر لا  رو  ووةرو  ر نرتور  ووةروس  م  ر رر-

روو  ير    و يروو  ت  ،ر   رو  را و،روو توو رووصة ،.

 البالغات

ر.3131  و رر02وو  غرووم  ور  ر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م ر   و خرر-

ر.3131  و رر02و ووةروغق  وكر ووإل و بر ه رو     ة رات رام رووتوتجرإل ر   عبروغق  وكرو   وفر  ر  غرر-

رر- ر   و خ روس ووة ر لا   ر و  و ، روس  م   ر  ووة ر    رر3131-12-30  غ ر ر و ، ر  عتي رو   روا وث ات 

رو توانه رفاران   رع  ه ر    ،ر تو  ر ه   .ر

رإل ر    ر    يرووصة ر وغق و  رووتو  ،ر  ر  يرت   يرإا وورر  غر  ووةروو    ،ر-  وور  در وو    ، 

ر.3131  و رر33 نر ر عت ي روو     رووتو  ، ر   و خر

ر.ر3131  و رر32  غروغح  ن،روو   ،رو    ،ر   و خرر-

را رر- ر   رو  ة ة رو تو  ، رع و ه  رعنز ي ر ر   روس    عا رو إل    رووتان  روومن    روو    غ رغقن، ظ،رف

ر.3131-12-34وس  م   ،روت   ةرو    س رو  تو  ةرفار    ،را  ،ر و   وفروو    ه رب  ر   و خر

ر 3131    يرر3  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م  ر   و خرر-

ر.ر3131و   يرر2 لار وو  ثروو  م ر   و خر  غر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو ر-

ر.ر3131    يرر04  غر  ووةروو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو    روو  لار وو  ثروو  م ر   و خرر-

 تودر    روو    ،رووتان ،ر وو  ت  رو نه ر وو     روو  لار وو  ثروو  م  رفار  ك،رو سئ ،روورت  ،ر     رر-

ر.3131  يرر02وونتودر   و خر

ر.ر3131 ت  ترر3   ر    روو   ر    رغقن،روو   ر ووكر ي ر ا ت رو نك   ر     روونتودر   و خرر-

ر  غر  ووةروو    رات رووسقيروسو    نيرو إل     رو ن تو،.ر-

ر
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 التقارير والدراسات

ر.ر3102روسس  وع   ،رووتان ،ر ق   رو   ت   ر وس  م  روو  م  رو   دروو  م ر-

 روو  ت روو  م رفار   ،رو توا ر  ر  يرع   يررر3102ع    رو ق  روس  م  ير وس    عار وو  ئ روكن،رر-

رعن  ،رو  م   ،ر ك  و ،.

ر روغح    ر ا روس    ي رو ت  ،رو       ه ر  رو  ووة.رر3102ع    رو ق  رو  ا رويةك    روكن،رر-

ر.3130-3102وس ووةر ب وت  ت،روو  ت  ، روغح ،رووتان ،ر ا  رو  ووةرووت ووةرو   ت،ر إا  رر-

روغة   ،رر- ر     د  روو توو رووصة ، ع    ر    ر ووس  را ت رو نك  ر وو     وا ،رات رع  ه را و،

ر.ر3131 تو ت رر-و  ن ،ر ا ت رو نك  

ر

 الدالئل

ر.3131  يرر33وو  ت  ،ر   و خرر و ير  اارو   و ه ر و   وفو رووت    ،ر    و ير-

ر.3131 و يروو  ير  ر   ر    ووو روو  ت  ،ر    يرر-

ر.ر02ر- و يرو ت  رو ت   ،ر  ر ت   ر-

اقع االلكترونية  املو

-www.mcinet.gov.ma/ar/content 

-https://courier.gov.ma/virtualbo/ 

http://courier.gov.ma/virtualbo/index.php?page=reclamation.soumettrereclamation#step 

-http://courier.gov.ma 

-covid19.cnss.ma 

-https://www.finances.gov.ma/civid19 

-www.radamoncovid.ma 

-www.tgr.gov.ma 

-justice.gov.ma/Lg-1/actualités/act-1018.aspx 

-Ccg.ma/ar 

-/Downloads/ - رhttp://candidoture.marocpme.-1.ma/covide19 

-mcinet.gov.ma/ar/content-civi-19 

-www.douane.gov.ma/requetes 

-portailavocat.justice.gov.ma 

-www.men.gov.ma  

-covidmaroc.ma 

-bnrm.ma 

        
 

http://www.mcinet.gov.ma/ar/content-
https://courier.gov.ma/virtualbo/-
http://courier.gov.ma/virtualbo/index.php?page=reclamation.soumettrereclamation#step
http://courier.gov.ma-/
http://www.radamoncovid.ma/
http://www.radamoncovid.ma/
file:///C:/Users/Downloads/-/Downloads/%20-
http://candidoture.marocpme.-1.ma/covide19
http://candidoture.marocpme.-1.ma/covide19
http://www.men.gov.ma/
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 امللخص:
يسعى هذا البحث إلى الكشف عن الجاهزية في مواجهة فيروس كورونا في املجتمع الليبي، وتحديد أدوار النخب البحثية في مواجهة 

حديد أهم الدروس املستقاة من انتشار فيروس كورونا، وكذلك توضيح أهم التوقعات والسيناريوهات املستقبلية تفيروس كورونا، إضافة إلى 

كورونا، وتبين الورقة  أنه بالرغم كل الجهود املبذولة في مواجهة فيروس كورونا؛ إال أن مسألة الجاهزية الحكومية كانت وال في مواجهة فيروس 

ة يتزال متدنية، وربما يتم وصفها بالهشاشة، وذلك في ظل استمرار انقسام مؤسسات الدولة ما بين حكومتين؛ إضافة إلى استمرارا الحرب األهل

فكل تلك األحداث واالنقسامات كان له التأثير السلبي في إجراءات والتدابير مواجهة فيروس كورونا في ليبيا، كما ُيالحظ الباحث  م،9191 -9102

رونا و وجود غياب أو تدني في إنتاج البحوث واملقاالت والدراسات االستطالعية في العلوم االجتماعية واإلنسانية ذات العالقة بانتشار فيروس ك

ياته، فمع انتشار فيروس كورونا حدث اختالل جوهري هز جل النخب البحثية في العلوم االجتماعية واإلنسانية في ليبيا وأصابها بحاالت وتداع

 سمن الفزع والخوف تارة، والغموض والصمت تارة أخرى.  كما يوضح الباحث بأن املحنة الكبيرة التي ستواجه الليبيون في مواجهة هذا الفيرو 

 ية إعادة بناء التصورات واالتجاهات القيمية واألخالقية وتفعليها من خالل املمارسات واألفعال والتصورات واإلدراكات، لتتحول إلى قوةهي كيف

دفع باتجاه وحدة الوطن، وقوة مؤسساته، بحيث تقوى مؤسسات الدولة على حسب قوة القبيلة أو املنطقة، ووجود سلطة واحدة، تكون قادرة 

فوذها على كامل التراب الليبي، وتحكم فيها السيطرة الكاملة على كل الحدود، فممارسات تلك التصورات واإلدراكات ستقود ال محالة على مد ن

 إلى تبني اإلجراءات ملواجهة ذلك الفيروس والقضاء عليه.

 النخب البحثية. –املجتمع الليبي–فيروس كورونا  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research seeks to uncover the readiness in the face of the Corona virus in Libyan society, and to 

define the roles of research elites in facing the Corona virus, in addition to identifying the most important 

lessons learned from the spread of the Corona virus, as well as clarifying the most important expectations 

and future scenarios in the face of the Corona virus, and the paper shows that despite All efforts made to 

combat the Corona virus; However, the issue of government readiness was and remains low, and may be 

described as fragile, in light of the continued division of state institutions between two governments; In 
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addition to the continuation of the civil war 2019 - 2020 AD, all of these events and divisions had a negative 

impact on the procedures and measures facing the Corona virus in Libya, The researcher also notes the 

absence or decline in the production of research papers, articles and exploratory studies in social and human 

sciences related to the spread of the Corona virus and its implications. Another time.The researcher also 

shows that the great ordeal that Libyans will face in confronting this virus is how to reconstruct and activate 

value and moral perceptions and trends through practices, actions, perceptions and perceptions, to turn into 

a driving force towards the unity of the country and the strength of its institutions, so that state institutions 

are strengthened according to the strength of the tribe or region And the existence of one authority, which 

is able to extend its influence over the entire Libyan soil, and is controlled by full control over all borders, 

the practices of these perceptions and perceptions will inevitably lead to adopting measures to confront and 

eliminate that virus. 

Keywords  :  Corona Virus -Libyan society - Research elites. 

 

 مقدمة:

الدول باتخاذ سلسلة من السياسات واإلجراءات جميع مع انتشار فيروس كورونا في جل املجتمعات البشرية، بدأت 

واملمارسات من أجل الوقاية والحماية من الفيروس، وأصبح األمر قريًبا لدرجة الخطر أو الكارثة التي تهدد الحياة البشرية 

جتمع الدولي عدد من التسالالت املشروعة حول مدى الجاهزية الدولية ملواجهة هذا املكافة، وبدأ يطفو على سطح

الفيروس، إضافة إلى مدى فاعلية السياسات واإلجراءات واملمارسات املتخذة، وأصبحت مساحات الخوف، والقلق، 

هد في الحياة اليومية لتلك والرعب، والغموض، واملجهول لدى شعوب تلك الدول أكثر اتساًعا وعمًقا لتمأل كل املشا

كنهم املجتمعات دون استثناء، ول املجتمعات، وحتى نقرب املعنى أكثر، يمكن أن نشير إلى أن هذا الفيروس أطل على جميع

 كما ال يعلمون ما هي وجهته؟ أو إلى أين سيقودهم؟ ال يعرفون كيف؟ وملاذا؟ وإلى متى؟

هناك سيل من األفكار والتصورات  وبدأ في الحياة اإلنسانية، العلميكل ذلك ساهم في تعاظم أهمية البحاث والبحث 

ُيسببها هذا االنتشار السريع على املجتمعات  –ربما  –العلمية حول هذه الظاهرة واآلثار والتداعيات الناجمة عنها، والتي 

 هذا الفيروس. البشرية، وذلك بعيًدا عن األقوال السيارة، أو ما تبثه وسائل التواصل االجتماعي حول 

فرصة مهمة من أجل إعادة االعتبار للعلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام، وعلم االجتماع  -ربما  –وتعد هذه املسألة 

ومحاولة تفكيكها كي تساعدنا على الفهم والتفسير بشكل  بشكل خاص مما ُيسهم في االقتراب أكثر من هذه الظاهرة،

 إلجراءات واملمارسات االجتماعية ملواجهة فيروس كورونا.أفضل؛ بغية تطوير السياسات وا

  :املنهجية-1

ا مجتمعًيا في العام تنطلق 
ً
م، أدى إلى سقوط النظام 9100هذه املقالة من فرضية ترى بأن املجتمع الليبي شهد حراك

م، عبارة عن مجتمع 9100أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، فأصبح املجتمع الليبي خالل مرحلة ما بعد  السياس ي،مما

ا  دار وفقً منقسم بين فريقين؛ األول قبائل ومناطق منتصرة، وأخرى قبائل ومناطق منهزمة، وأصبحت مؤسسات الدولة تُ

 لرلية وتوجهات وتصورات القبائل واملناطق منتصرة. 

م دخل املجتمع الليبي في حرب أهلية أخرى، وانقسمت مؤسسات الدولة ما بين حكومتين؛ األولى في 4910وفي سنة 

م دخل املجتمع الليبي مرة أخرى في حرب أهلية ال تزال 9102املنطقة الغربية، والثانية في املنطقة الشرقية، وفي أبريل 
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نازعة لم تكن في حقيقتها إال مأساة أفدح من مأساة حرب مستمرة حتى اآلن، حيث برزت مواجهات طاحنة بين األطراف املت

م؛ فالحروب األهلية هي أشبه بشق عميق الغور مظلما بال نهايات، كل تلك األحداث كان لها التأثير السلبي حول 9104

التسلح ن لزاًمااوفي ضوء هذه الفرضية ك ، مسألة الجاهزية في مواجهة فيروس كورونا في ليبيا، والتي ربما يتم وصفها بالهشة

 القيام بعدد من الخطوات أهمها:   باملنهجية النقدية واألسلوب التحليلي، والتوجه نحو 

وتقييد عدد من املشاهدات من خالل املعايشة اليومية لجل أحداث ووقائع  القيام بتدوين عدد من املالحظات، -أ

 انتشار فيروس كورونا في املجتمع الليبي.

 القرارات واملنشورات الصادرة عن الحكومتين في ليبيا بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا.رصد أهم  -ب

االطالع على عدد من املواقع اإللكترونية ملؤسسات التعليم العالي واملراكز البحثية، بغية رصد أنشطتها وبرامجها  -ج

 .1م9191يونيو  5مارس إلى  92خالل فترة انتشار فيروس كورونا، من 

كما نوّد التنويه إلى وجود إشكالية واجهت الباحث؛ وهي قلة املراجع واألدبيات حول هذا املوضوع، والذي يمكن أن  

 .املوضوعات املستحدثة، واملرتبطة مع االنتشار السريع لفيروس كورونانبرره كونه يأتي ضمن 

 اآلتي: هذه الورقة إلى تحقيق مجموعة من األهداف املتمثلة في تسعى األهداف: -

 توضيح الجاهزية في مواجهة فيروس كورونا في املجتمع الليبي.  -0

 تحديد أدوار النخب البحثية الليبية في مجال العلوم االجتماعية في مواجهة فيروس كورونا. -9

 تحديد أهم الدروس املستقاة من انتشار فيروس كورونا. -3

 في مواجهة فيروس كورونا.توضيح أهم التوقعات والسيناريوهات املستقبلية  -3

 التساؤالت:  -3

 في ظل هذه الوقائع واألحداث واالنقسامات املجتمعية والحكومية في ليبيا تبرز عدد من التسالالت املشروعة، وهي:

 هل تمتلك مؤسسات الدولة الجاهزية املطلوبة ملواجهة فيروس كورونا؟  .0

 ما أدوار النخب البحثية في مواجهة هذه الجائحة؟ .9

 الدروس املستقاة من انتشار فيروس كورونا، وما الرلية والسيناريوهات املستقبلية ما بعد جائحة كورونا؟ ما .3

 تتركز هذه الورقة على املحاور التالية:: محاور الورقة العلمية -4

 ليبيا والجاهزية في مواجهة فيروس كورونا.  املحور األول:

 دور النخب البحثية في تفكيك وفهم ظاهرة فيروس كورونا.   املحور الثاني:

 املحور الثالث: أهم الدروس املستقاة من انتشار فيروس كورونا والتوقعات والسيناريوهات املستقبلية.

وسنحاول من خالل هذه املحاور البحث والكشف عن إجابات للتسالالت املطروحة، واالقتراب من الوقائع الصامتة 

 ها بشكل أعمق وأوسع.واستنطاق

 مواجهة فيروس كورونا  جاهزية في: ليبيا والأوال

 فيروسماهية بادئ ذي بدء، ينبغي أن نعلم أننا ال نروم في هذا الجزء من هذا املبحث الخوض في الحديث عن 

إلى ليبيا، حيث أعتقد بأن تلك مسائل ال تزال متشابكة ومعقدة، كما  كورونا، أو آليات انتشاره حول العالم، حتى وصوله

                                                             
هة واملناط بهما مهام رصد ومواج تم تحديد هذا التاريخ كونه تاريخ مباشرة عمل اللجنتين في حكومة الوفاق الوطني، والحكومة املؤقتة -1

 انتشار الفيروس في ليبيا.
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أن الخوض فيها قد يدفعنا إلى الخوض في تفاصيل ال تثقل كاهل البحث وحسب؛ إنما تضعفه، وبالتالي سيتم التركيز مباشرة 

 على مسألة الجاهزية في ليبيا ملواجهة ذلك الفيروس. 

( 932م، حوالي )9191يونيو  2(، ويبلغ عدد اإلصابات بفيروس كورونا حتى 178,07929يبلغ عدد سكان ليبيا حوالي )

 2( حاالت.12( حالة، أما حاالت الوفاة فبلغت حوالي )29إصابة، في حين بلغت حاالت الشفاء حوالي )

ي تونس ( إصابة، وف93093م، يوجد في دول الجوار لليبيا مثل: مصر حوالي )9191يونيو  2في حين أنه وحتى تاريخ 

 .3( إصابة2111( إصابة، وفي الجزائر )9111)

اإلصابات في ليبيا مقارنتها بدول الجوار، وهذا التفاوت في عدد اإلصابات  ال شك أن القارئ قد الحظ ضآلة أرقام

 جوهريا
ً
 وهو:  هنا، قد يطرح سؤاال

 ما الجاهزية الحكومية في مواجهة فيروس كورونا في ليبيا؟

 هو أنه هناك سلسلة من عموًما ما يعنينا اإلشارة إليه في مسألة الجاهزية الحكومية في مواجهة فيروس كورونا،

 حكومتين كما سبق أن  –اإلجراءات والسياسات واملمارسات الصادرة عن الحكومتين في ليبيا 
ً
حيث يوجد في ليبيا حاليا

 تابعة للحكومة املؤقتة، وهناك أيًضا اللجنة العليا ملجابهة جائحة كورونا فهناك اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا -أوضحنا

بإصدار عدد من القرارات واملنشورات من أجل رصد ومواجهة  اللجنتين تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حيث قامت كلتا

سائل االتصال اإللكترونية، الحد من عدد املراجعين في الدوائر الحكومية، حيث يفضل استخدام و  :انتشار الفيروس مثل

وتسيير الدوائر واملؤسسات الحكومية بأقل عدد من املوظفين، وتعقيم املقرات الحكومية، ومنع التناوب على استخدام 

، كما تضمنت تلك اإلجراءات أيضا حظر التجول 4اآلالت واألدوات املشتركة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي

ة، وتحديد النشاط التجاري والخدمي املسموح له بمباشرته عمله خالل ساعات التجول املمنوحة، خالل ساعات محدود

،إضافة إلى إغالق املؤسسات التعليمية 5والتأكيد على أهمية دور الخطاب الديني والنفس ي واالجتماعي خالل هذه الفترة

همية التباعد االجتماعي ما بين أفراد املجتمع، والبقاء كافة، واألسواق واملطاعم، كما طالبت تلك اإلجراءات واملمارسات بأ

في البيوت، حيث رفعت كلتا الحكومتين شعار "الزموا بيوتكم"، إضافة إلى إرشادات ونصائح تتعلق بالنظافة والصحة 

 العامة، ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل اإلعالم املتنوعة.

هو: هل تمتلك مؤسسات الدولة في ظل االنقسام الحكومي الجاهزية املطلوبة وهنا قد يطرح القارئ سؤال مهم و 

 ملواجهة فيروس كورونا؟

نية، إال أن مسألة الجاهزية كانت وال تزال متد كلتا الحكومتين،ولعلي ال اتجاوز إن قلت بأنه بالرغم كل الجهود املبذولة من 

: حتى هذه الساعة لم تعمل الحكومتان على إجراءات الترصد والتقص ي أو املمسوحات  وربما يتم وصفها بالهشاشة،
ً

فمثال

من  %1.00م، أّي ما نسبته 9191يونيو  2( شخص فقط، حتى تاريخ 8111الشاملة، حيث بلغت عدد املمسوحات حوالي )

 عدد سكان ليبيا

إلى عدة أسباب منها : استمرار الحرب األهلية، ويرجع أسباب قلة إجراءات الترصد والتقص ي واملمسوحات في ليبيا 

وقلة وضعف اإلمكانات والتجهيزات، والحاجة إلى معايرة معدات الكشف، بالتالي أعتقد بأن األرقام املعلنة قد تفتقر إلى 

 لوال تعبر عن حاالت اإلصابات الحقيقية، خاصة إذا أضفنا إلى كل ما سبق حقيقة أخرى، وهي أن ج بعض املصداقية،

 : املعلومات املعلنة عن حاالت 
ً

املعلومات ال تزال شحيحة، فُجل الحاالت املعلنة ال يزال يشوبها الكثير من الغموض، فمثال

                                                             
 ./covid-https://sehhty.com/lyم :9191يونيو  2إحصائية كورونا في ليبيا، تاريخ االطالع  صحتي لإلحصائيات كورونا حول العالم،-2
 /covid-https://sehhty.com/lyم :9191يونيو  2إحصائية كورونا في ليبيا، تاريخ االطالع  صحتي لإلحصائيات كورونا حول العالم،- 3
 ( حكومة الوفاق الوطني.04، مارس،9191) ،9منشور املجلس الرئاس ي رقم  -4
 لحكومة املؤقتة. ا(.98، مارس 9191قرار صادر عن اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا، ) -5

https://sehhty.com/ly-covid/
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وكذلك االفتقار إلى توضيح اإلجراءات العالجية املتخذة حيال حاالت املصابة،  تفتقر إلى تحديد أماكن إقامتها، اإلصابة

الحاالت، ثم تعود إلى االختفاء، ووجود تضارب في بعض البيانات واملعلومات املعلنة، كل  وكذلك القيام باإلعالن عن بعض

 بين أفراد املجتمع يتراوح ما بين الرعب والهلع والخوف تارة، والقلق والترقب وعدم التصديق تارة 
ً
 مركبا

ً
ذلك خلق شعورا

 أخرى.

روس كورونا من قبل حكومتي الوفاق الوطني، واملؤقتة فمع بدايات صدور القرارات والتدابير الوقائية ملواجهة في

حتى عمت البالد شرقها وغربها حاالت من الهلع والخوف من نفاد السلع واملواد الغذائية من األسواق، ولوحظ استمرار 

وذلك  ،حاالت من الهلع والفزع في سلوكيات وممارسات جل أفراد املجتمع حتى األسابيع األولى من إعالن حالة الطوارئ 

باستمرار التزاحم إمام األسواق لشراء كميات كبيرة من السلع واملواد الغذائية، كما تباينت طرق التعامل مع هذا الفيروس 

على مستوى سلوكيات وممارسات أفراد املجتمع، حيث لوحظ التزام بعض أفراد املجتمع باإلرشادات والنصائح املعلنة من 

لكبرى، مثل: طرابلس وبنغازي، باملقابل لوحظ أيًضا عدم التزام البعض اآلخر بتلك قبل الحكومتين خاصة في املدن ا

 في املناطق ذات البعد القبلي القوي. التعليمات واالرشادات خاصة

ومع سماح كلتا الحكومتين بعودة الليبيين املوجودين في الخارج حتى بدأت أعداد املصابين في تزايد، وهذا ُيبين بأن 

ارجية أقوى وأشد من االخطار الداخلية في حالة انتشار األوبئة، فهذه الزيادة في أعداد حاالت اإلصابة لم تكن األخطار الخ

مصادفة عابرة، بل كان نتيجة مترتبة على ازدياد وصول أعداد الليبيين املوجودين في الخارج دون خضوعهم إلجراءات 

 متين بتشكيل لجان للتأكد من االلتزام بتلك اإلجراءات. الحجر الصحي املتعارف عليها، بالرغم من قيام الحكو 

عموًما يمكن القول بأن جل حاالت اإلصابة بفيروس كورونا كانت تأتي بنفسها إلى املراكز املتخصصة، وتطالب 

 الذي يتسم بكونه مجت -الفحص، في حين كانت بعض القيم واالتجاهات االجتماعية في املجتمع الليبي  بإجراءات
ً
 معا

ً
قبليا

تفرض نفسها في حاالت املرض أو اإلعالن عنه، فوجود أو اإلعالن عن املرض بشكل عام مرتبط في أذهان الناس بحاالت  -

ا من التشفي أو الشماتة، خاصة 
ً
الضعف والهزيمة، أو حاالت من العطف والشفقة، وأحيانا ال يتم اإلعالن عن املرض خوف

شر الصور واألسماء، بالتالي نجد أن جل الحاالت التي تم اإلعالن عنها كانت في ظروف مع قيام وسائل التواصل االجتماعي بن

قاسية قبل وصولها إلى املراكز املتخصصة، بالتالي أعتقد بأن القيم واالتجاهات االجتماعية للمجتمع ربما لعبت دوًرا في 

 روف قاسية.إخفاء بعض الحاالت بالرغم من معاناة تلك الحاالت ،وما يحيط بها من ظ

سك أعادت منظومة التضامن والتما  -ربما –كما أن ظروف الحرب األهلية التي عاشتها بعض املدن واملناطق الليبية 

والتعاون وااللتحام االجتماعي بين اللبيبين، مما ساهم في خلق شعور لدى الغالبية من أفراد املجتمع بالحاجة إلى التعبئة 

لك الفيروس، حيث لوحظ أنه مع انتشار فيروس كورونا برزت ثقافة التضامن االجتماعي املجتمعية ضد أضرار ومخاطر ذ

التقليدية، التي تبحث عن املشتركات التي تجمع وال تفرق، وهذا األمر ليس بغريب، طاملا أن القبيلة هي الجزء األساس ي 

ماع اعي اآللي، الذي تحدث عنه عالم االجتواملكون للمجتمع في ليبيا، فهي تعبر في مضمونها عن مظاهر التضامن االجتم

: بعض مناطق 
ً

الفرنس ي إميل دوركايم، فبرزت هذه املظاهر في بعض املناطق واملدن ذات البعد القبلي الواحد، فقامت مثال

ومدن الجبل الغربي ببعض اإلجراءات واملمارسات بعيًدا عن إجراءات وسياسات الحكومة، مثل اإلعالن عن حظر التجول 

 ل ساعات محددة، ووضع حواجز ترابية تمنع الدخول والخروج من هذه املدن واملناطق.خال

: سبًبا في انتشار فيروس كورونا في 
ً

كما أن مظاهر التضامن االجتماعي قد ال تخلو من بعض املثالب، فكانت مثال

معي، تركة، والشعور بالتضامن الجبعض املدن واملناطق التي تتصاعد فيها وثيرة العالقات االجتماعية، والعواطف املش

حيث لوحظ في بعض هذه املناطق واملدن استمرار قيام أفراد املجتمع ببعض املمارسات والسلوكيات التي تسبب في انتشار 

 يكون مفيًدا أن نشير هنا إلى كون انتشار مثل: القيام بالتصافح، والتقبيل، والزيارات االجتماعية، ولعله الفيروس،

لسريع في مدينة سبها في الجنوب الليبي يعزاإلى قيام بعض األفراد بعدم مراعاة اإلرشادات التي تمنع وتكافح انتشار الفيروس ا
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الفيروس، وذلك أثناء قيامهم بزيارة حالة مصابة، وهذا قد يعني بأن ظاهرة مقاومة إرشادات املنع واملكافحة في تلك املدن 

 ت مرتبطة إلى حد كبير ببعض الحاالت الفردية.هي ظاهرة عامة، واالستثناءا واملناطق

وفي ظل هذه األجواء خرجت أيًضا بعض املبادرات األهلية في بعض املدن مثل طرابلس وبنغازي حول مخاطر فيروس 

تواصل هذه املبادرات من خالل وسائل ال كورونا، لكنها مبادرات خجولة ال ترتقي إلى مستوى التأثير املجتمعي، حيث طالبت

جتماعي بأهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي، والبقاء في البيوت، وضرورة مراعاة االشتراطات الصحية والوقائية عند اال 

محدوًدا نظًرا لضعف اإلمكانات، كما أن  -على أهميته-الذهاب على األسواق أو املحالت التجارية، إال أن العمل األهلي يظل 

 خل إال في ظل رقابة ومتابعة منها.بعض الجهات الحكومية لم تسمح بالتد

ونختم هذا املبحث باإلشارة إلى مفارقة سيوسولوجية الفتة االنتباه، وهي أن اإلجراءات واملمارسات الوقائية أعطت 

الكبرى من حيث األهمية في مواجهة هذا الفيروس، فشكلت بذلك صمام  املؤسسة االجتماعية األولى وهي األسرة املنزلة

اية والوقاية من هذا الفيروس، وبهذا يمكن القول بأن من أهم تداعيات هذا الفيروس اإليجابية هي إعادة األمان للحم

 االعتبار لهذه املؤسسة، والتي فقدتها خالل مرحلة العوملة.

في العلوم االجتماعية واإلنسانية في مواجهة فيروس  دور البحث العلمي والنخب البحثيةثانيا: 

 كورونا:

في البداية نود أن نصارح القارئ بأن تحليلنا وإجاباتنا في هذا املبحث ستكون من خالل تسجيل عدد من املالحظات 

متابعة و  التي تم رصدها من خالل االطالع على عدد من املواقع اإللكترونية ملؤسسات التعليم العالي واملراكز البحثية،

ة عن عدد من املجالت العلمية الصادر  ار فيروس كورونا، وكذلك االطالع علىأنشطتها وبرامجها العلمية ذات العالقة بانتش

تلك املؤسسات واملراكز البحثية، إضافة إلى الحصيلة املعرفية املتواضعة للباحث بحكم عضويته في فريق هيئة أبحاث 

سانية خالل علوم االجتماعية واإلنالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، واملناط به متابعة وتقييم عدد من املشاريع البحثية لل

 م، وكذلك بحكم رئاسته لفريق املنصة اإللكترونية للمجالت العلمية املحكمة.  9191 -9109املدة من : 

بالتالي سيحاول الباحث قدر ما تسمح به املعلومات املتوفرة من شرح دور البحث العلمي والنخب البحثية في العلوم 

 مواجهة فيروس كورونا دون تحيز، وذلك بغية فهم طبيعة هذا الدور.  االجتماعية واإلنسانية في 

فمن تداعيات فيروس كورونا اإليجابية إنه تعاظم االهتمام بدور البحاث والبحث العلمي، كما بينت الحاجة إلى  

الية فة، تسهم بفعأهمية تحويل البحث العلمي إلى أداة للتغيير، والحاجة إلى وجود بحوث قادرة أن تكون ذات قيمة مضا

في تغيير املجتمع إلى األفضل، كما أزاحت في الوقت نفسه طوابير مدعي الثقافة الذين استولوا على املشهد املجتمعي، لدرجة 

 أن بعضهم كان يحظى بماليين املتابعين في وسائل التواصل االجتماعي.

اث ملفاهيم املهمة، التي تبين وتبرز أهمية البحعند الحديث عن البحث العلمي ربما تبرز الحاجة إلى استدعاء بعض ا

والبحث العلمي في هذا الخصوص، مثل: املسؤولية البحثية تجاه قضايا ومشاكل املجتمع، والوعي البحثي للبحاث اتجاه 

 قضايا وهموم املجتمع.

ا التعليم  لقانون  فالبحث العلمي يعتبر من الوظائف املهمة والرئيسة ملؤسسات التعليم العالي في ليبيا وفقً

م، لكن واقع الحال ُيبين تدني مرتبة البحث العلمي خاصة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية، 9101(لسنة 08رقم)

حيث تفتقر مؤسسات الدولة الليبية إلى وجود مراكز بحثية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ذات فاعلية اتجاه ما يتعرض 

ا، كما تفتقر مؤسسات الدولة إلى وجود أّي برامج تحفيزية للبحاث والبحث العلمي في هذا له املجتمع من مشاكل وقضاي

وكل بها البحث العلمي في ليبيا ال تزال تفتقر إلى وجود أّي مركز بحثي ُيناط به 
ُ
املجال، وهنا أود لفت النظر إلى كون الهيئة امل

ة واإلنسانية، وهذا يعني  ببساطة شديدة أن االهتمام بالعلوم دراسة للقضايا واملشاكل ذات العالقة بالعلوم االجتماعي

 االجتماعية واإلنسانية ُيسجل في ليبيا مرتبة متدنية.
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فمن خالل االطالع على عدد من املواقع اإللكترونية لبعض مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، مثل جامعة بنغازي، 

لوحظ بأن جل تلك املؤسسات قامت أثناء فترة انتشار  امعة سرت،وجامعة الزنتان، وجامعة طبرق، وجامعة سبها، وج

 : 6فيروس كورونا ببعض األنشطة والبرامج العلمية، أهمها

 ورش عمل توعوية تناولت املخاطر الطبية لفيروس كورونا وآليات الحماية والوقاية. -

 اية من الفيروس.برامج تدريبية خاصة في كليات الطب والتمريض حول آليات الحماية والوق -

 ورش عمل حول كيفية الوقاية الشخصية من فيروس كورونا. -

 ورش عمل لتأهيل األطباء والكوادر الطبية املساعدة في مجال التعامل مع فيروس كورونا. -

 ورش عمل حول آثار انتشار فيروس كورونا على التعليم الجامعي. -

لكن مجمل تلك البرامج واألنشطة تؤكد بأن األمر كان  واألنشطة؛في الحقيقة نحن ال نقلل من أهمية تلك البرامج 

اقع خاصة فيما يتعلق بدراسة وفهم ما يجري في الو  بحاجة إلى قيام تلك املؤسسات بمسؤوليتها البحثية اتجاه املجتمع،

حلها  ورة له بهدفاملجتمعي املعاش، والتعرف على حاجاته ومشكالته جراء انتشار فيروس كورونا، وتقديم الرأي واملش

 ومعالجتها.

عموًما فإن التحليل املوضوعي ال يتهرب من االعتراف بوجود نظرة دونية للبحاث والبحوث في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية، وذلك باملقارنة مع البحاث والبحوث في العلوم األخرى، مثل: الطبية، أو الهندسية، أو التكنولوجية، من قبل 

ة عن البحث العلمي في ليبيا، ولست بحاجة إلى التذكير مرة أخرى بمسألة االفتقار لوجود أّي مركز بحثي الجهات املسؤول

للعلوم االجتماعية واإلنسانية يتبع هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا؛ وهي الجهة الحكومية املناط بها مسؤولية 

 البحث العلمي في ليبيا.

 خاصة في عمليات البحث والكشف تأثير سلبي على مسألة تحفيز وتشجيع البحاث،وهذا حسب اعتقادي كان له 

والدراسة عن املشاكل والقضايا ذات البعد االجتماعي واإلنساني، وأثر ذلك من ثم سلًبا على نوعية وجودة املخرجات 

وم ل النخب البحثية في العلمع انتشار فيروس كورونا حدث اختالل جوهري هز ج البحثية، وتأسيًسا على ما تقدم، فإنه

 بحاالت من الفزع والخوف تارة، والغموض والصمت تارة أخرى. االجتماعية واإلنسانية في ليبيا وأصابها

 إن ما يدعم وجهة النظر هذه، هوما ُيالحظ من غياب في إنتاج البحوث واملقاالت والدراسات االستطالعية في العلوم

( مجلة عملية محكمة 12قة بانتشار فيروس كورونا وتداعياته، فمن خالل متابعة حوالي )االجتماعية واإلنسانية ذات العال

ذات عالقة بانتشار  واإلنسانية لم يرصد الباحث أّي موضوع في العلوم االجتماعية 7صارة عن الجامعات الليبية الحكومية

شاكل ملجال الطبي، دون دراسة وفهم ومعالجة املفيروس كورونا في املجتمع الليبي، وفي العموم كان التركيز البحثي على ا

 االجتماعية واإلنسانية الناجمة عن تداعيات انتشار ذلك الفيروس.

وأخيًرا ربما يكون القارئ قد أدرك من التحليل السابق بأن جل النخب البحثية في العلوم االجتماعية واإلنسانية ال 

عاني من الهشاشة، من حيث األدوار واملس
ُ
كوت الس ؤوليات واملخرجات البحثية، في حين أن البعض اآلخر قد آثرتزال ت

 واالنزواء والصمت.

 كورونا والتوقعات والسيناريوهات املستقبلية.   ثالثا: 

                                                             
 م  9191يونيو  2 –مارس  92تم رصد هذه املالحظات من خالل متابعة املواقع اإللكترونية للمؤسسات التعليمية املذكورة خالل الفترة من  -6
املرقب، وجامعة مصراتة، جامعة عمر املختار، وجامعة طبرق، وجامعة الّسّيد محّمد بن علي الّسنوس ي اإلسالمّية، وجامعة  الجامعات هي: - 7

وجامعة صبراتة، وجامعة الزيتونة، الجامعة املفتوحة، جامعة بني وليد، جامعة سرت، جامعة بنغازي، جامعة نالوت، جامعة سبها، جامعة 

 ات العليا.غريان، جامعة إجدابيا، جامعة الزنتان، جامعة النجم الساطع، الجامعة األسمرية اإلسالمّية، األكاديمية الليبية للدراس
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إن التسالالت الجوهرية التي تقفز إلى الذهن ونحن نتطرق إلى البحث والكشف عن التوقعات والسيناريوهات 

 املستقبلية هي: 

 أهم الدروس املستقاة من انتشار فيروس كورونا؟ ما -

 ما هي وجهة فيروس كورونا بعد هذا االنتشار؟ -

 إلى أين تقودنا تداعيات فيروس كورونا؟-

 ما أهم السيناريوهات املستقبلية؟-

 ،لقد جعل فيروس كورونا املجتمعات البشرية كافة تبحث وبشكل حثيث عن أسباب هذا االنتشار الواسع واملخيف

املعالجات املنشودة، ومع هذا فإن من يحسن التأمل يستطيع أن ُيالحظ وجود وجهات مسارات إضافة إلى البحث أيضا عن

رة إلى فرض السيط إنما يهدف -املقصود –نظر مختلفة حول مسألة انتشار الفيروس، فهناك من فسر ذلك االنتشار 

 له من والنفوذ على العالم، وهناك من فسرها بالرجوع إلى ال
ً
عامل الديني، حيث يرى هذا التوجه بأن كل ش يء كان مخططا

 السماء، وهو مكتوب في أقدار املجتمعات البشرية، حيث ال سبيل للحيلولة دونه.   

في حين برزت أيًضا اختالفات حول مسارات املعالجات املنشودة، وأصبح هناك تربص وترقب وانتظار دولي نحو 

حِدق بها؛ أفضل تلك املسارات العال 
ُ
جية، كي تستطيع الدول من خاللها تحديد االختيارات واملسارات للتعامل مع الخطر امل

وهي تروم من وراء كل ذلك الولوج إلى كيفية املعالجة والوقاية والحماية من انتشار الفيروس بشكل فّعال في املجتمع، وفي 

، وهي قيام كل من الصين والواليات املتحدة بتعظيم عندها هذا الصدد تبرز ظاهرة الفتة لالنتباه تستحق الوقوف

بعد انتشار فيروس كورونا، حيث قام الرئيس الصيني ) ش ي جين بينغ  -أي األيديولوجية  -منظومتهما وتصّوراتهما الفكرية 

عليها،  ة( بتوجيه خطاب إلى دول العالم، أوضح فيه استعداد الصين" للمشاركة بخبراتها للوقاية من العدوى والسيطر 

"، بعدها قامت الصين بإرسال 8وكذلك إمكان وضع خطط التشخيص والعالج وتوفير املساعدة والدعم في نطاق قدراتها

املساعدات، والفرق الطبية إلى كل الدول التي طالبت الدعم واملساندة، في حين بين وزير الخارجية األمريكي األسبق ) هنري 

ستريت جورنال"، بأن الفيروس كورونا سُيغّير النظام العاملي لألبد، وتوقع بأن تداعيات كيسنجر ( في مقالة لصحيفة " وول 

!، وهذا 9هذا الفيروس قد تستمر ألجيال عديدة، واألهم من كل ذلك طالب بأهمية حماية مبادئ النظام العاملي الليبرالي

كار رات وأفكار واختيارات ومسارات وممارسات، فاألفيعني أهمية املحافظة وحماية املنظومة الليبيرالية بما ُتمثله من تصو 

واالختيارات عندما تصل إلى مرحلة االعتقاد الراسخ بين أفراد املجتمع تتحول ال محالة إلى قوة دفع باالتجاه الذي ينشده 

 .10القائمون عليها

كما أن  وتتصارع عوامها،وهذا يعني بأن عمق تداعيات فيروس كورونا تموج بتفاعالت أيديولوجية تتسارع حركتها 

ا أكبر من مجرد إرسال  -الخطاب الصيني واألمريكي  –نتائج التي ستترتب على هذين الواقعتين 
ً
ربما ستحدث شرخ

مساعدات أو نشر ممارسات للمعالجة والحماية من الفيروس، وملزيد من اإليضاح والتبسيط يمكن القول بأن أّي دور 

ينشأ ملجرد الرغبة في أداء ذلك الدور، إنما يتحدد من خالل اإلطار األيديولوجي الذي  يقوم به أّي طرف من األطراف ال

                                                             
م، الرابط املتاح 9191مارس  99الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة للعالم حول فيروس كورونافي: -8

https://barqnewskw.com/news/page/161289 
م، الرابط املتاح: 9191أبريل  3هنري كيسنجر:وباء كورونا سيغير النظام العامليإلىاألبد، -9

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042020&id=6dcdbd94-e61a-47f3-b2e5-e2b10e19a894 
الرابط املتاح:  9191أبريل  1232،00العدد: -حسين مرجين، هل ُيعيد فيروس كورونا الصراع األيديولوجي من جديد؟ الحوار املتمدن - 10

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=672685 
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ينطلق منه، إضافة إلى كمية اإلمكانات واملوارد املتاحة وراءه، ولذلك فلعله من املفيد أن نوضح بأن تداعيات فيروس كورونا 

 سالف عهده.إلى  -وإن كان بشكل مغاير -سُتعيد الصراع األيديولوجي –ربما  –

أن ما ُيعزز هذا التحليل هو ما ُيالحظ من كون نجاح أو فشل أّية دولة من دول العالم في التصدي لفيروس كورونا 

ا 
ً
  -كما الحظنا -لم يعد مرتبط

ً
 -إلى حد كبيرو  -بفعالية القطاع الصحي أو وفرة املوارد املالية فحسب، بقدر ما يكون مرتبطا

ات واألفكار والقيم واملمارسات من جهة، إضافة إلى املسارات واالختيارات من جهة أخرى، بحركة التفاعل بين التصور 

الذي تتبناه الدولة هو الذي يقوم بعملية املعالجة والحماية والوقاية في مواجهة  وتأسيًسا على ذلك، فإن اإلطار املنظومي

 .11األخطار واملشكالت املحتملة بغية بناء مستقبل أفضل

إنه في علم االجتماع يعزا نجاح أّي مجتمع إلى تغلبه على املحن، وخاصة خالل فترات األوبئة أو الحروب، وعموًما ف

، وما تحمله من إكراهات وتحديات، خاصة في ضوء  -االنتقالية –فيروس كورونا من ثم ينبغي أن نعلم أن تجاوز تداعيات

هلة أو أنها يمكن أن تتحقق دون حدوث مشاكل، كما تبرز ضرورات الحرب األهلية التي تمر بها البالد؛ ليست بالعملية الس

بالتالي أعتقد من املهم جًدا أعمال العقل والتدبر في مجمل  من التوافق أو التعاطي معها، -على نحو ما -ومستجدات ال بد 

ام أفراد املجتمع القي املستقاة من تداعيات هذا الفيروس، فعلى كل أحكام تلك الوقائع بغية رصد وإدراك أهم الدروس

بمراجعة جل اإلجراءات والسياسات واملمارسات والسلوكيات التي صاحب انتشار هذا الفيروس، وتحديد مواطن الضعف 

ومواطن القوة، بغية أن يرى أفراد املجتمع أنفسهم كما يراهم اآلخرون، وليس كما يرون هم أنفسهم، إضافة إلى التعامل 

 هناك حاجة إلى طرح عدد من  مع تلك الوقائع بمزيد من
ً
الثقة بالنفس بعيًدا عن حاالت الخوف والذعر والهلع، فمثال

 التسالالت املهم مثل:

 هل الخطة املوضوعة في مواجهة فيروس كورونا والتي تتضمن السياسات واإلجراءات واملمارسات كانت مناسبة؟ -

 املنشود؟هل قامت املؤسسات الحكومية بتنفيذ الخطة بالشكل  -

 من قبل أفراد املجتمع بالشكل املنشود؟  -السياسات واإلجراءات واملمارسات -هل تم تنفيذ الخطة  -

  –كيف يمكن تجنب مواطن الضعف في عمليات التنفيذ  -
ً

سواء أكانت من قبل املؤسسات الحكومية، أم أفراد -مستقبال

 املجتمع؟

 واملمارسات الواجب تأصليها في الحياة املجتمعية لتجنب مثل هذه الكوارث؟ما التشريعات والسياسات واإلجراءات  -

-  
ً

كيف يمكن االقتراب من تداعيات وآثار انتشار الفيروس في املجتمع، وكشفها وفهمها وإزالة العتمة املضروبة حولها وصوال

 إلى عالجها؟ 

اة من املستق ي عجالة بتحديد أهم الدروسسأكتفي وف عموًما ودون الدخول في تفاصيل هذه التسالالت املهمة،

 تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهي على النحو التالي: 

 الحاجة إلى مراجعة القيم واالتجاهات االجتماعية في املجتمع خاصة السلبية.-

 العمل على تأصيل املمارسات والسلوكيات الحسنة، مثل االعتناء بالصحة العامة والنظافة. -

اجة إلى ضرورة االهتمام بالبحاث والبحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، وحسب اعتقادي فإن أدوار تبرز الح -

الُبحاث في علم االجتماع على وجه الخصوص سوف يكمن في السعي الدلوب نحو كشف وفهم وتفسير الواقع املجتمعي؛ 

 بغية إنتاج أفكار وتصورات جديدة.

 كز البحث العلمي تهتم بالقضايا واملشاكل املجتمعية.الحاجة إلى تأسيس مرا -

                                                             
 املرجع السابق حسين مرجين، -11
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الحاجة إلى القيام باملعالجات على املستويات السياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية والتكنولوجية الالزمة ملواجهة  -

ها يم الواجب اتباعذلك التغير، وهذه املعالجات هي عبارة عن أهم التشريعيات والسياسات واإلجراءات واملمارسات والق

 للمعالجة والوقاية والحماية من ذلك الفيروس، ومن ثم عدم انتشاره.

إن السؤال البارز الذي يطفو السطح املجتمع مع استمرار انتشار هذا الفيروس: ما أهم السيناريوهات املستقبلية؟ 

 وهذا يعني ما هي وجهته؟ وإلى أين يقودنا؟

شير إلى كون في الحقيقة ال نريد أن نقلل من م
ُ
خاطر تداعيات هذا الفيروس على املجتمع الليبي، لكن من املفيد أن ن

 من ذلك الفيروس
ً
 .!التجزل واالنقسام السياس ي واملجتمعي كان وال يزال أكثر خطرا

إن من يدقق النظر يستطيع أن ُيدرك بسهولة أن خطر هذا الفيروس لن يكون كخطر الحروب األهلية، بالرغم من 

 أم شفقٍة اتجاه أّي أحد، سواء وجود ب
ً
فا

ْ
عض التشابه بين االثنين؛ حيث إن كليهما لن ُيعيرا أية مشاعر سواء أكانت َعط

ا مسًنا، إال أن هذا الفيروس 
ً
 سيصيب جميع الفرقاء، ولن يلتفت -غير مرئي  -أكان كبيًرا، أم صغيًرا، امرأة أكانت، أم شيخ

 .12إلى أّي طرف دون اآلخر

 خاتمة:

املحنة الكبيرة التي ستواجه الليبيون في مواجهة هذا الفيروس هي كيفية إعادة بناء التصورات واالتجاهات إن  

القيمية واألخالقية وتفعليها من خالل املمارسات واألفعال والتصورات واإلدراكات، لتتحول إلى قوة دفع باتجاه وحدة 

سب قوة القبيلة أو املنطقة، ووجود سلطة واحدة، تكون الوطن، وقوة مؤسساته، بحيث تقوى مؤسسات الدولة على ح

قادرة على مد نفوذها على كامل التراب الليبي، وتحكم فيها السيطرة الكاملة على كل الحدود، فممارسات تلك التصورات 

 واإلدراكات ستقود ال محالة إلى تبني اإلجراءات ملواجهة ذلك الفيروس والقضاء عليه.

إلى حد كبير بوجود إرادة العزم من قبل أفراد املجتمع نحو تجاوز منطق وعقلية الغالب  كما إن كل ذلك مرتبط

واملغلوب أو املنتصر واملهزوم، ومعاودة االندماج في املجتمع، واالنتقال به من حاالت الصراع والتصادم العنيف والفوض ى 

 اجبات واملشاركة الديمقراطية.إلى حاالت من االنسجام والعدالة االجتماعية والحريات والحقوق والو 

 املراجع: -

إحصائية كورونا في ليبيا، تم استرجاع من  (.2، يونيو، 9191إحصائية كورونا حول العالم، ) .0

 ./covid-https://sehhty.com/lyاملوقع:

 كورونا األزمة الليبية؟،مجلة الحوار املتمدن، العدد(. هل ُيغير فيروس 02، مارس،9191حسين سالم، ) ،مرجين .9

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=669364(، تم استرجاع من املوقع: 1208)

نا الصراع األيديولوجي من جديد؟،مجلة (. هل ُيعيد فيروس كورو 00، أبريل ،9191مرجين، حسين سالم، ) .3

(، تم استرجاع من املوقع :  1232الحوار املتمدن، العدد )

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=672685 

(. برق نيوز. تم 99،مارس ،9191فيروس كورونا )  خطاب الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة للعالم حول  .4

 https://barqnewskw.com/news/page/161289االسترجاع من املوقع: 

                                                             
 :الرابط املتاح 9191مارس  02،  1208العدد: -حسين سالم مرجين، هل ُيغير فيروس كورونا األزمة الليبية؟ الحوار املتمدن-12

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=669364 
  

https://sehhty.com/ly-covid/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=669364
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=672685
https://barqnewskw.com/news/page/161289
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(. جريدة الشروق. تم االسترجاع من 3، أبريل، 9191 هنري كيسنجر: وباء كورونا سيغير النظام العاملي إلىاألبد،) .2

&e61a-id=6dcdbd94https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042020-املوقع:

e2b10e19a894-b2e5-47f3 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042020&id=6dcdbd94-e61a-47f3-b2e5-e2b10e19a894
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042020&id=6dcdbd94-e61a-47f3-b2e5-e2b10e19a894
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042020&id=6dcdbd94-e61a-47f3-b2e5-e2b10e19a894
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 املحكمة الذكية مواكبة ملتطلبات التطور االلكتروني

The smart court keeps pace with the requirements of electronic development 

 صافة خيرة.

 أستاذة محاضرة" أ " الدرجة العلمية:

 : ملحقة السوقر بجامعة ابن خلدون تيارت.مؤسسة االنتماء

 : الجزائر.البلد

Safa_kheira@yahoo.com 

 امللخص:

يشهد العالم عصرا جديدا يطلق عليه ثورة املعلوماتية، وقد نشأت هذه الثورة عن طفرتين هما: طفرة االتصاالت، وطفرة    

تقنية املعلومات إلى أن أصبحت وسائل االتصال الحديثة كشبكة اإلنترنيت من الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنها، وقد 

املعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في أوجه النشاط االجتماعي تولد عن ثورة االتصاالت وتكنولوجيا 

 والعدالة اإللكترونية.  والتعليم اإللكتروني واالقتصادي والقانوني كان من أهمها ظهور التجارة اإللكترونية،

صطلح عليها تطلبات العدالة اإللكترونية يومن بين متطلبات مواكبة التطور االلكتروني إنشاء محكمة إلكترونية تحقيقا مل   

باملحكمة الذكية ألنه ال يوجد بها سوى قاض وإنسان آلي يطبق تقنية الذكاء االصطناعي وذلك لتفوق العنصر اآللي على 

زة هاإلنسان بالسرعة في كتابة القضايا، بما يتماش ى مع سرعة املنظومة القضائية، ليتم التنسيق بين أجهزة العدالة عبر أج

 الحاسوب.

، وخدمات ذكية للمحامي، وخدمات التسجيل الذكي، واملحكمة الذكية تقدم خدمات ذكية للنيابة العامة، وللقاض ي   

ل مجموعة من الخدمات ستقدم عبر تطبيق محاكم دبي في األجهزة الذكية، 
ّ
شك

ُ
وخدمات الكاتب العدل الذكية، والتي ت

 وذلك في إطار سعي محاكم دبي للوصول إل
ً
 ودوليا

ً
ى "الريادة في عمل املحاكم" من خالل تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا

 وتعزيز فعالية وكفاءة األداء الداخلي. وُيعد النظام األول من نوعه على مستوى منطقة الشرق.

 الكلمات املفتاحية: 

ة املحامي الذكية، خدمات النيابة العاماملحكمة الذكية، تطبيق طلبات القضايا الذكية، خدمات القاض ي الذكية، خدمات 

 الذكية.

Abstract: 

       The world is witnessing a new era called the information revolution, and this revolution arose out of two 

breakthroughs: the communications boom and the information technology boom until modern means of 

communication such as the Internet became an indispensable means, and the communications and information 

technology revolution may generate many applications that It greatly affected aspects of social, economic and legal 

activity, the most important of which was the emergence of e-commerce, e-learning and e-justice. 

       Among the requirements to keep pace with electronic development is the establishment of an electronic court 

to fulfill the requirements of electronic justice, which is termed the smart court because there is only a judge and a 
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robot in it who applies artificial intelligence technology in order for the robotic component to surpass the human 

being with speed in writing cases, in line with the speed of the judicial system, so that coordination between Justice 

devices through computers. 

          The smart court provides smart services for the public prosecution and the judge, smart services for the lawyer, 

smart registration services, and smart notary services, which form a set of services that will be provided through the 

Dubai Courts application in smart devices, as part of Dubai Court’s endeavor to reach “leadership in the work of 

Courts "by enhancing confidence in the judicial system locally and internationally and enhancing the effectiveness 

and efficiency of internal performance. The system is the first of its kind in the eastern region. 

key words: 

Smart court, smart case applications application, smart judge services, smart lawyer services, smart public 

prosecution services. 

 

 :مةمقد

لم يمكن مجال العدالة أبدا بمعزل عن التطورات التكنولوجية إذ أتاحت هذه األخيرة للمؤسسات القضائية    

 .والقانونية االستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون 

ويعتبر الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هو حجر الزاوية في البلدان الديمقراطية، ويأمل     

املواطنون في إقامة نظام عدالة يتسم باإلنصاف واالستقالل واملساواة والكفاءة والشفافية يمكن الجميع من الوصول إلى 

عدالة الرقمية بهدف تجاور سلبيات العدالة التقليدية وتحسين جودتها عدالة أفضل، لهذه الغايات تم تصميم نظام ال

 .وسيرها

ويقصد بالعدالة اإللكترونية بشكل خاص استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال في تحقيق الولوج املستنير     

بط(، القضاة، كتاب الض ملرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين ميدان القانون والقضائي )املحامون،

وتتمثل الفوائد الرئيسية لنظام العدالة الرقمية في زيادة كفاءة النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد 

الخصومات القضائية، وكذا تبسيط اإلجراءات واملساطر القانونية، والزيادة في إنتاجية املحاكم، والتقليل والحد من فرص 

ما أن قيام املحكمة االفتراضية بعقد جلساتها عبر مؤتمرات الفيديو يقرب العدالة من املواطنين الفساد والرشوة، ك

خصوصا القاطنين في املناطق النائية ويذلل الصعوبات املتعلق باالختصاص املكاني إذ أنه في مجال العدالة الرقمية يعفي 

 .ن اكتظاظ املحاكماملتقاضين من االنتقال إلى املحاكم وهذا النظام يحد كذلك م

ويواجه تنزيل العدالة الرقمية على أرض الواقع صعوبات وتحديات كثيرة تختلف من بلد إلى أخر، إذ أن هناك     

دول قطعت أشواطا في تطبيق العدالة الرقمية، وبعضها اآلخر مازال متأخرا عن الركب، وهذا راجع إلى عوامل بنيوية 

 .مختلفة

بالدنا رغم املحاوالت التي قامت بها وزارة العدل عبر إنشاء البوابات القانونية والقضائية،  وتجدر اإلشارة أنه في   

وعبر إنشاء بعض الخدمات القضائية عن بعد، فإنها ال ترقى إلى مفهوم العدالة الرقمية التي يتم فيها إعفاء األطراف 

اع مذكراتهم إذ رفع الدعاوى في هذا النظام يتم عبر اإليدواملتقاضين واملحامين من الحضور إلى املحكمة لتقديم مقاالتهم و 

اإللكتروني أو توجيهها من خالل البريد اإللكتروني، بل حتى أداء املصاريف القضائية يتم عبر وسائل األداء اإللكتروني 

عليه الذي يقوم  دعىبمختلف أشكالها، ويتم قيد الدعوى إلكترونيا وتوجيه االستدعاء عبر الوسائط اإللكترونية للطرف امل

 .بالجواب بشكل إلكتروني
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وهي عبارة  (RPVA) في فرنسا  وهنا ال بد من التذكير بنموذج يحتذى به هو شبكة املحامين الخاصة االفتراضية   

اح تعن شبكة للحاسوب آمنة تتيح تبادل اإلجراءات املدنية والجنائية بين املحامين واملحاكم، ويتم تأمين املعلومات عبر مف

سري يحصل عليه املحامي املشترك في الخدمة، وكذا يتم ضمان موثوقية هذه التعامالت عبر التوقيع اإللكتروني املؤمن 

 .وشهادات املصادقة اإللكترونية

أما فيما يتعلق بالتحديات التي يطرحها إدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصال في مجال العدالة، فقد أثبت     

بحا  أن إدماج األنظمة املعلوماتية في قطاع العدالة أكرر تعقيدا مما كان متوقعا، نظرا لكررة اإلجراءات الدراسات واأل 

واملساطر وتعقدها في املحاكم التقليدية، كما أن تطوير وتطبيق نظام العدالة الرقمية يستتبع تعديل وتغيير وتطويع بعض 

 1ات القضائية بين الفاعلين األساسين في ميدان العدل.املعايير واألنظمة والقوانين التي تؤطر املمارس

ومن مقتضيات تحقيق العدالة الرقمية إنشاء محكمة ذكية تعمل على استخدام نظام محاكمة ذكي، عبر إجراءات   

اض ي، قالكترونية، تقدم خدمات للقضاة، والنيابة العامة، وكذا املحامين، عمال بمبدأ تبسيط اإلجراءات وتسهيلها على املت

 دون نسيان إسهامها الفعال في سرعة القضايا وحفظها وفقا لتسلسل رقمي واضح.

 وعلى هذا األساس يتم طرح اإلشكال اآلتي:  

 ما هي املحكمة الذكية؟ وما نوعية الخدمات الذكية التي تقدمها لكل من القضاة، واملحامين والنيابة العامة؟

اتباع املنهج الوصفي والتحليلي القائم على استعراض مختلف الرؤى  لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سيتم  

 الفقهية التي تعرضت ملوضوع املحكمة الذكية بالدراسة والتمحيص.

وبقصد إفضاء موضوع الدراسة إلى املقصود سيتم تبني منهجية قوامها مبحثين يتم عرض مفهوم املحكمة     

ملبحث األول، من خالل مطلبين يتم تسليط الضوء على تعريف املحكمة الذكية الذكية مواكبة للتطور االلكتروني بموجب ا

إحدى باقات التطبيقات الذكية التي تقدمها محاكم دبي بموجب املطلب الثاني، بموجب املطلب األول، ثم التطرق إلى 

سة ب األهم، من خالل دراكنموذج تطبيقي فعال، لتتم معالجة خدمات املحكمة الذكية بموجب املبحث الثاني وهو الجان

خدمات املحامي والقاض ي الذكية بمقتض ى املطلب األول، ثم خدمات النيابة العامة الذكية من خالل املطلب الثاني، وفي 

نهاية املبحثين ستكون خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي انتهت بها الدراسة، مع أن املوضوع جدير بالبحث 

 ظل قلة املراجع هذا ما سيتم تبنيه.  والعناية أكرر لكن في

 املبحث األول: مفهوم املحكمة الذكية

 ال تتوقف الصين عن إثارة دهشة العالم بكل جديد، وآخر ذلك محكمة ذكية ال يوجد بها سوى قاٍض وإنسان آلي.     

وتعد هذه املحكمة األولى التي تعمل بالذكاء االصطناعي، فالقاض ي هو الشخص الوحيد الحاضر في قاعات املرافعات،     

 وينّسق مع املدعي العام واملحامي واملدعى عليه عبر أجهزة الحاسوب.

املتنازعة  التمييز بين األطرافويتم تسجيل جلسة املحاكمة من البداية إلى النهاية من طرف رجل آلي يتمتع بالقدرة على    

 واستيعاب لهجاتهم املختلفة.

من القضايا ال تتطلب الحضور الشخص ي إلى املحكمة. ومع تطور  %07يقول القاض ي شياو فانغ شيون إن        

بدل الكاتب العام باإلنسان اآل
ُ
ي الذي لالتكنولوجيا وتوجه الحياة نحو االعتماد أكرر على الذكاء االصطناعي، فقد است

 تفوق على العنصر البشري بسرعته في كتابة القضايا.

 وتستجيب املحكمة الذكية القتراح حكومي بتطوير آليات عمل القضاء واالعتماد على الذكاء االصطناعي.   

                                                             

 اخلامس فاضيلي، العدالة الرقمية من النظرية إىل التطبيق. -1 
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 افُتتحت أول محكمة صينية متخصصة في معالجة القضايا والنزاعات املتعلقة باإلنترنت في مجمع 7700وفي أغسطس     

 التجارة اإللكترونية بمقاطعة تشيانغ ملعالجة العدد املتزايد من النزاعات الناشئة عن اإلنترنت.

وبموجب هذا املبحث سيتم التطرق إلى تعريف املحكمة الذكية إلزالة اللبس عن املصطلح بموجب املطلب األول، ثم    

 معالجة إحدى باقات التطبيقات الذكية التي تقدمها محاكم دبي بموجب املطلب الثاني.

 املطلب األول: تعريف املحكمة الذكية

اجتماعه الذي عقد مؤخرا بوزيري العدل واملالية توجيهاته بتعزيز جهود خطة  أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس ي خالل      

تطوير املنظومة القضائية وميكنتها عن طريق اإلسراع فى امليكنة والتحول الرقمي، وتطوير ورفع كفاءة مقرات املحاكم، 

ني يسمح ات املحاكم بنظام إلكترو للتسهيل على املواطنين وذلك بعد تجدد مطالب عديدة باألوساط القانونية، بعقد جلس

، للحد من التجمعات البشرية ومواكبة الحداثة والتطور االلكتروني «عن بعد»بحضور األطراف وعموم الجمهور للجلسات 

السيما في ظل أزمة جائحة كورونا على غرار محاكم دبي والكويت والسعودية والعديد من دول العالم التي سبقتنا إلى هذا 

 . املجال

ومما ال شك فيه أن خطة التحول الرقمي للمنظومة القضائية هو أمر محمود تقتضيه الحاجة ملواكبة التطور العاملي،    

إال انه ومن جهة أخرى يكتنفه العديد من الصعوبات التي ينبغي العمل على تذليلها من اجل الوصول إلى مستوى راق في 

ى النظام الرقمي في عقد جميع جلسات املحاكم إلكترونيا سيكون أمرا صعبا تقديم هذه الخدمة ونؤكد على أن االعتماد عل

في البداية في ظل عدم امتالك معظمها ملواقع الكترونية باألساس، فضال عن عدم وجود بنية تحتية مؤهلة للعمل 

هو مشروع ضخم إللكتروني و التكنولوجي، والحقيقة أن التحول اإللكتروني الرقمي يرتكز على بناء البنية التحتية للتحول ا

البد أن ترصد له ميزانيات كبيرة يضاف لها برامج التدريب على مستوى الدولة للمتعاملين مع التقنية الحديثة اإللكترونية 

ابتداء من القضاء واملحامون وأعضاء النيابة والشرطة في مختلف درجات املحاكم والسكرتارية ومسئولي األرشفة وكذلك 

وكذلك العاملين بالشهر العقاري والتوثيق وذلك من أجل الوصول إلى االستخدام اإللكتروني في معظم  قلم املحضرين

 .اإلجراءات تسهيال على املواطنين و اختصارا للوقت و الجهد وصوال للصورة املثالية في تقديم الخدمة

ر التقنية الرقمية الحديثة واالستعانة وال شك أن تحويل أعمال املحاكم والنيابة و الشرطة و الشهر العقاري عب    

بالتحقيقات املصورة في النيابة ثم إحالة قرارات اإلحالة و االتهام آليا ليبدأ بعدها التقاض ي إلكترونيا من خالل مدققات 

اكب و )اليو إس بي والس ي دي( والتبليغ اإللكتروني عن طريق الرسائل النصية والبريد اإللكتروني، وباملقابل البد وأن ت

السجون هذا التطور ببناء البنية التحتية اإللكترونية استعدادا إلجراء املحاكمات من بعد عبر دوائر مرئية تحفظ للسجناء 

كرامتهم ونفسيتهم ونفسية ذويهم، حيث كان في املاض ي يأتي السجناء من السجون مسلسلي األيدي واألرجل محاطين 

 .يع بشكل مؤلم ومؤثربحراسة أمنية ليدخلوا املحكمة وسط الجم

لقد توافرت اإلرادة السياسية ملشروع التحول الرقمى للمنظومة القضائية في مصر و لم يعد هناك مجاال للتراجع في ظل    

عالم يتطور الكترونيا كل يوم و في ظل محيط عربي و عاملي سبقنا بخطوات كبيرة إلى هذا املجال وعليه فالبد من أن تتوافر 
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الطموح كافة اإلمكانيات و أن تذلل له كافة العقبات وصوال الى مجتمع متطور يقدم خدمة مميزة للمواطن  لهذا املشروع

 2وتنقل بها املجتمع املصري نقلة حضارية بقفزة نحو املستقبل االلكتروني الذي بات واقعا يعيش فيه العالم.

 طلبات القضايا الذكية املطلب الثاني:

ومتكامل خاص بطلبات القضايا املسجلة لدى محاكم دبي، يحتوي على مجموعة من  هو تطبيق ذكي، تفاعلي،   

الخدمات الذكية التي تهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها املحاكم والتي من شأنها تيسير وتسريع إجراءات 

 لرؤية محاكم دبي "الريادة في عمل املحاكم
ً
 . "التقاض ي تحقيقا

 للسائد    
ً
، والحكومي خالفا

ً
، يعتبر تطبيق "الطلبات الذكية" نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع القضائي خصوصا

، حيث أنه ال يقتصر فقط على توفير وسيلة لطلب الخدمة إنما يتعدى ذلك إلى كونه منظومة متكاملة تنطلق منها 
ً
عموما

 .يةمحاكم دبي لتكريس مبدأ العمليات الذكية في إدارة أعمالها الرئيس

يتميز هذا التطبيق بكونه الوسيلة األسهل واألبسط واألسرع للتعامل مع طلبات القضايا بأنواعها املختلفة وعبر جميع 

 إلى اتخاذ القرار ، وهو ترجمة فعلية لسلسلة متكاملة من العمليات واإلجراءات 
ً
مراحلها، بدًء من تقديم الطلب وصوال

وتصنيفها بما يعرف ب"العمليات الذكية" لتشكل بذلك األداة األساسية التي توفرها التي تمت إعادة هندستها وتحسينها 

ظفين(، من أو قضاة ومو  –محاكم دبي لجميع "املتعاملبن" املعنيين بطلبات القضايا على اختالف فئاتهم )عمالء خارجيين

 .نأجل التحكم في إدارة جميع اإلجراءات الخاصة بطلبات القضايا في أي زمان ومكا

من أجل تجربة متكاملة وذكية تم تصميم التطبيق ليستهدف بالدرجة األولى فئات املتعاملين الخارجيين )أطراف     

الدعاوى، مكاتب املحاماة، مكاتب الطباعة( ،املدقققين الداخليين، والقضاة، باإلضافة إلى أمناء السر ومأموري التنفيذ. 

 :لى باقة كبيرة من الخدمات تتضمنهذا ويشتمل اإلصدار األول من التطبيق ع

 :خدمات للمتعاملين الخارجيين

 تقديم طلب القضية )مع توفير نماذج مسبقة حسب نوع الطلب(. •

 إرفاق املستندات املطلوبة. •

 في حال الحاجة لذلك. •
ً
 دفع رسوم الطلب الكترونيا

 تعديل نص الطلب بعد التقديم بناًء على طلب املدقق. •

 رسوم )في حال تم تحديد ذلك من قبل املدقق بعد املراجعة(.دفع فرق ال •

 االستعالم عن الطلبات املقدمة. •

 االستعالم عن القضية. •

 (Email, SMS, Push Notifications)  تلقي إشعارات الكترونية على الجهاز املحمول عن حالة الطلب •

 من قبل ال •
ً
 قاض ي أو متخذ القرار.االطالع على نسخة القرار املوقعة الكترونيا

 :خدمات للمدقق الداخلي

 (Email, SMS, Push Notifications) تلقي إشعارات الكترونية على الجهاز املحمول بورود طلب جديد •

                                                             

 عمرو فتحي، احملكمة الذكية ومواكبة التطور اإللكرتوين. -2 
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 مراجعة الطلب املقدم واالطالع على املرفقات. •

 استعالم عن القضية. •

 .طلب معلومات أو تعديالت أو مرفقات إضافية من مقدم الطلب •

 مراجعة رسوم الطلب. •

 تحديد أية رسوم أخرى تنطبق على الطلب وإرسالها الكترونيا إلى املتعامل للدفع. •

 إلى القاض ي التخاذ القرار. •
ً
 توجيه الطلب إلكترونيا

 خدمات للقاض ي )متخذ القرار(:

 (Email, SMS, Push Notifications) تلقي إشعار الكتروني على الجهاز املحمول بورود طلب جديد •

 مراجعة الطلب املقدم. •

 استعالم عن معلومات القضية ورسوم الطلب. •

 إعادة توجيه أو إسناد الطلب داخليا. •

 )عند الحاجة(. •
ً
 التواصل مع مقدم الطلب الكترونيا

• .
ً
 اتخاذ القرار في الطلب والتوقيع عليه الكترونيا

 إلى أمين السر من أج •
ً
 ل املتابعة.إرسال الطلب الكترونيا

 املبحث الثاني: خدمات املحكمة الذكية

قطاعات رئيسية وهي: خدمات  4خدمة عبر  68ُتدشن محاكم دبي مشروع "املحكمة الذكية"، والذي يضم    

ل 
ّ
شك

ُ
القاض ي الذكية، وخدمات املحامي الذكية، وخدمات التسجيل الذكي، وخدمات الكاتب العدل الذكية، والتي ت

وذلك في إطار سعي محاكم دبي للوصول إلى مجموعة من الخدمات ستقدم عبر تطبيق محاكم دبي في األجهزة الذكية، 

 وتعزيز فعالية وكفاءة األداء الداخلي. وُيعد 
ً
 ودوليا

ً
"الريادة في عمل املحاكم" من خالل تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا

 .النظام األول من نوعه على مستوى منطقة الشرق األوسط

 لرؤية صاحب وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محا     
ً
كم دبي، أن "املحكمة الذكية" جاءت تحقيقا

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "حفظه هللا"، بشأن إطالق 

عينا لذلك س"مشروع الحكومة الذكية"، عندما قال: أريد أن ينجز املواطن كل معامالته الحكومية عبر الهاتف املحمول"، 

 .في محاكم دبي خالل املرحلة املاضية على تقديم جميع خدمات املحاكم إلكترونيا

وتحويل بعض هذه الــخدمات التي تقدم عبر التطبيق الذكي ملحاكــم دبي لألجهزة الذكية ما هي إال البداية ملرحلة    

 .ذكيةنتطلع للوصول بجميع خدماتنا إلى ذكية ومواكبة متطلبات الحكومة ال

 في مجال تلك النوعية من الخدمات، إذ ال      
ً
وقال بن هزيم: إن محاكم دبي ارتأت االنتــقال إلى مستوى جديد كليا

 من أي وقت مــض ى، 
ً
يكاد يمض ي يوم إال وتتضافر فيه الجهود وتتسع الرؤية وتتكامل العناصر نحو محكمة ذكــية أكرر شموال

 من أي مكان آخر، م
ً
 عصرية توظف أحد  ما أنتجته التقنية لصــالح وأكرر تطورا

ً
حكمة تلبي الطموح، وتقدم حلوال

 .العدالة، وتيسير شؤون املتقاضين
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وأضاف بن هزيم أن من أهم هذه الخدمات والتي تنفرد بها محاكم دبي على مستوى الشرق األوسط خدمة     

 .ميزة ال تتوفر في أي محكمة على مستوى املنطقةتسجيل القضايا عن بعد دون الحاجة للحضور إلى املحاكم، وهذه 

وبمقتض ى هذا املبحث سيتم التطرق لخدمات القاض ي الذكية وكذا خدمات املحامي الذكية بموجب املطلب    

 األول، في حين سيتم تسليط الضوء على خدمات النيابة الذكية بمقتض ى املطلب الثاني.

 كيةاملطلب األول: خدمات القاض ي واملحامي الذ

والتي تتيح للقضاة الولوج إلى حساباتهم الخاصة عبر تطبيق املحاكم لألجهزة الذكية، : خدمة الحسابات خاصة 

عبر اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل قاٍض تمكنه من االطالع على مستجدات أي قضية وما يقدمه فيها املحامون 

 عن خدمات أخرى متاحة للخبراء وأطراف وأطراف الدعوى من بيانات التخاذ القرار املناسب لكل 
ً
قضية على حدة، فضال

 .الدعوى 

وغيرها مما يسهم في تحسين األداء اإلداري واألرشفة، وذلك عبر العديد من الخدمات منها خدمة التراسل     

رنامج البريد بوالتواصل الذكي، والتي تمكن القاض ي في محاكم دبي من التواصل مع الجهات املختلفة من خالل استخدامه 

 .اإللكتروني والهواتف الذكية املزودة بأحد  التطبيقات

كما تتيح خدمات القاض ي الذكية خدمة الدفع الذكية إذ توفر محاكم دبي ملتعامليها نظام الدفع الذكي والذي      

تيح ملحاكم شفة الذكية التي تيمكن االستفادة منه في أي وقت وفي أي مكان، والذي بدوره ُيسرّع عملية التقاض ي، وكذلك األر 

 .دبي حفظ جميع بياناتها عبر نظام أرشفة ذكي، مما يسهم في سرعة حفظ املستندات وسهولة استرجاعها عند الحاجة

وكذلك تطبيق الجلسات الذكية الذي يتيح ملحاكم دبي إدخال البيانات والتحكم في استدعاء القضايا وتسجيل      

، وكذلك خدمات إدارة القضايا الذكية، وتسجيل األحكام الذكي، وخدمات الخبراء الذكية التي القرارات عبر هذا التطبيق

لفوا 
ُ
توفر باقة من الخدمات عبر تطبيق محاكم دبي لألجهزة الذكية للخبراء، وتقدم لهم املعلومات عن جميع القضايا التي ك

 .بها

عرفة متطلباتها، وخدمات األطراف الذكية التي تخص وذلك للتسهيل في متابعة أعمالهم واالستفسار عنها وم    

أطراف الدعوى والتي تمكنهم من االطالع على معلومات قضاياهم خالل مراحل التقاض ي، وإدارة األداء الذكية التي ستوفر 

ت مجموعة من أدوات القياس الذكية منها اإلحصاءات ومؤشرات األداء، والتي تسهم في قياس أداء القضاة والعمليا

 .القضائية

أما بالنسبة لخدمات املحامي الذكية فإنها تتضمن خدمة تســجيل القضايا عن بعد والتي تتيح ملكاتب املحاماة     

تسجيل الدعاوى من خالل تطــبيق محاكم دبي في األجهزة الذكية دون الحاجة للحضور، وإمكانية إرفاق الوثائق، ودفع 

خدمة الدفع الذكي للرسوم واألمانات والغرامات، وتــقديم طلبات القضايا، الرسوم وتحديد موعد الجلسة، وكذلك 

 .ومتابعة تنفيذها، واالطالع على نتائجها

وكذلك التواصل والتراسل الذكي الذي سيوفر ملــكاتب املحاماة خــدمة التــقرير اليومي من خالل البريد اإللكـتروني،    

ملحاماة، وخدمة الرسائل النصية ملواعيد الجلسات والقــرارات املتعلقة بها، حول قرارات الجلســات الخاصة بمكتب ا

 .والرسائل النصية حول جاهزية استالم الشيكات

شاركت محاكم دبي في املؤتمر الدولي لالبتكار والتميز في املحاكم، الذي تنظمه محاكم مركز دبي املالي العاملي     

 »تحت شعار 
ً
 ومستقبال

ً
ر يومين في فندق ريتز كارلتون في دبي، حيث ألقى طارش املنصوري مدير عام محاكم وتستم« حاضرا

 
ً
 مكانة دبي املتقدمة في كونها مركزا

ً
دبي كلمة تحد  فيها حول أهمية املؤتمر إلمارة دبي والقطاع القضائي في املنطقة، مؤكدا
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 إلى تطور منظومتها القضائية والبنية التحتية التش
ً
ل نظام ريعية، وتميزها في توفير خيار التقاض ي من خاللألعمال، مشيرا

 .متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات املتعاملين

« ات الذكيةالطلب»وأشار إلى أن محاكم دبي تحرص على االرتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية، منها     

ر خدام وفي متناول اليد، ويمكن لجميع املتعاملين االستفادة منها وتوفيالتي توفرها محاكم دبي وتعد بسيطة وسهلة االست

 .خطوات يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة ويمكنه معرفة حالة الطلب 4الوقت والجهد، فمن خالل 

 من خالل ربط ذكي بين محاكم الدول« اإلنابات القضائية»وتطرق خالل الكلمة إلى خدمة    
ً
 حيويا

ً
 ةكونها مشروعا

والدوائر واملؤسسات الحكومية وسائر املحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل اإلنابات القضائية بين املحاكم في الدولة، 

 .من خالل النظام الذكي

تتضافر الجهود بين مختلف فئات املجتمع متمثلة في األفراد واملؤسسات الخاصة »وقال طارش املنصوري     

 .واألجهزة الحكومية من أجل تحديث وتطوير األعمال القضائية في مختلف املحاكم بدولة اإلماراتومنظمات املجتمع املدني 

كل ذلك من خالل عمل جماعي ومتواصل أساسه توحيد استراتيجيات العمل القضائي. واالهتمام بصفة أساسية    

 ودعامة أساسية للنظام القضائ
ً
مة ي، وكذلك تسخير آخر التقنيات واألنظباملوارد البشرية، وخاصة القضاة كونهم أساسا

 اإللكترونية واإلدارية التي تساعد على تعزيز قدرات األجهزة القضائية".

وأضاف املنصوري: محاكم دبي مستمرة في توسيع مجال االستخدام التقني في خدماتها، من خالل توفيرها خدمة    

ضائي، وتسريع إجراءات التقاض ي باإلمارة في خطوة رائدة على والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الق« التقاض ي عن بعد»

 .مستوى املنطقة تلبية من الحكومة للتطلعات املستقبلية لإلمارة

من خالل االبتكار في إعادة تصميم تجربة « محاكم املستقبل»نسعى في محاكم دبي لتكون »وأشار إلى أننا    

أول محكمة على مستوى العالم تختصر درجات التقاض ي الثال   بتقديم فكرة C3 التقاض ي، حيث نجحنا في محكمة

 مع حفظ كل  07االبتدائية واالستئناف والتمييز في درجة قضائية واحدة، تفصل في القضايا في مدة ال تتجاوز الـ
ً
يوما

لتدشين  تيةالحقوق والضمانات القضائية املتعارف عليها، وجار العمل على استكمال االحتياجات التشريعية واللوجس

 .3املحكمة

ظهر حديثا ما يمكن تسميته املحامي اإللكتروني الذي يقوم بتقديم خدمات االستشارة عبر شبكة اإلنترنيت    

والشبكات االجتماعية، ويتعامل بشكل إلكتروني مع موكليه دون الحاجة إلى االلتقاء بهم، كما أنه يتبادل اإلجراءات مع 

 .ب العدالة الرقمية وفاعال أساسيا فيهااملحاكم عبر الوسائط اإللكترونية، مما جعله في صل

أوضحت فيها أن استخدام املحامين لوسائل اإلعالم  (ABA) وفي دراسة قامت بها نقابة املحامين األمريكيين

، إذ مكنت التكنولوجيا املحامين من التواصل مع بعضهم البعض، كما مكنت الجمهور من االرتفاعآخذة في  االجتماعية

الالزمة عن املحامين، األمر الذي يطلب إعادة النظر في القواعد األخالقية التقليدية وآليات تنظيم مهنة معرفة املعلومات 

وقد ساهمت سهولة الوصول إلى املعلومات القانونية املنافسة من أطراف ليسوا  املحاماة على مستوى الشبكات املفتوحة،

نة املحاماة، كما لوحظ من قبل نفس النقابة أنه يجب أن يكون بمحامين في خدمات تعتبر تقليديا جزءا ال يتجزء من مه

املحامون جاهزين ملمارسة مهنية تسمح للعمالء بطريقة جديدة للوصول إلى الخدمات القانونية باستخدام تكنولوجيا 

يج الخيال، من نساملعلومات واإلتصال، وخشية أن يعتقد البعض أن قانون املمارسة عبر اإلنترنت أو املمارسة اإلفتراضية 

فقد أصدرت نقابة املحامين األمريكية كتابا بعنوان "قانون املمارسة اإلفتراضية" الذي يتضمن كيفية تشغيل مكتب 

 .افتراض ي مع املحافظة على أخالقيات املهنة

                                                             

 .04/04/0402"، بتاريخ قطاعات 40خدمة يف احملكمة الذكية عرب 68 "جلة البيان، ديب،قالة منشورة مبم -3 
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في ظل هذا وفي عالم اليوم، أصبح استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة يعرف تطورا متزايدا في الحياة اليومية،    

التوجه ارتفعت وثيرة استخدام املحامين للفاكسات والهواتف الالسلكية، والهواتف الخلوية، والبريد اإللكتروني، والبريد 

الصوتي، والشبكات الداخلية وشبكة اإلنترنت في تسيير أعمالهم، على الرغم من أن بعض املحامين ال يزالون يرفضون 

في ممارساتهم، فعدد املحامين الذين يستخدمون الهواتف الخلوية و"تصفح الشبكة"  استخدام التكنولوجيات الجديدة

  .في تطور مستمر

هذه التحديات الجديدة جعلت من الصعب على املحامين تحديد األخالقيات واملبادئ عبر الشبكات املفتوحة،      

اإلنفجارية -لن تكون بمعزل عن هذه التطورات الجذرية فلم تكن مهنة املحاماة، ولن تكون بعيدة عن مبدأ التأثر والتأثير، و 

التي من حولها، مما استدعى االستفادة من املعلوميات في تدبير مكاتب املحاماة واستخدام الطابعات والفاكسات وآالت -

حياته  يالنسخ واملاسحات الضوئية وتطبيقات الهواتف الذكية، ثم بعد ذلك جاءت اإلنترنيت التي فرضت نفسها فرضا ف

 4اليومية واملهنية، فتغيرت العديد من أشكال املمارسة في مهنة املحاماة، وأنتجت ما يصطلح عليه املحامي الرقمي.

 املطلب الثاني: خدمات النيابة العامة الذكية

  العامة النيابة تبذل   
ً
 تقديمب يتعلق فيما أو القضائي املستوى  على سواء الدعوى  أطراف لخدمة متواصلة جهودا

 ميلاملراجع/الع مع تتعاطى بدبي العامة النيابة في منهجية صياغة تم حيث العدالة، بمقتضيات اإلخالل دون  الخدمة

 وضعت كما والكفاءة، الفاعلية من بمزيد تمتاز الكترونية خدمات وابتكار تقديم عبر املعادلة، في األهم الطرف باعتباره

 رأي قاييسم على االطالع خالل من املتعاملين فئات جميع رضا بتحقيق القيادة امالتز  تضمن املتعاملين لخدمة سياسية

 الطلب مسار تحديد مع للطلب وصف عرض يتم طلب، 071 املتعاملين طلبات عدد وبلغ تحسينها، على والعمل املتعاملين

 .قصيرة يةنص رسالة عبر الطلب توبيانا املراجعة موعد إرسال يتم ثم من التسجيل، عملية قبل للتنفيذ الزمنية واملدة

 :ومن مميزات التطبيق

 االستجابة وسرعة االستخدام سهولة. 

 املتقدم والبحث البحث خاصية. 

 املحدد الوقت خالل املتعاملين طلبات تنفيذ مستوى  لقياس مؤشر. 

 الذكية االجهزة على التالية الخدمات يوفر: 

 .البالغ برقم االستفسار خدمة .0

 .البالغ برقم االستفسار خدمة .7

 .الباركود طريق عن او الطلب برقم سواء طلب وضعية عن االستفسار خدمة .0

 طلب(. 071 على يحتوي  )والذي القضايا طلبات تسجيل .4

 هذا ومن دالة،الع إرساء في مهم استراتيجي شريك املحامي باعتبار الذكية النيابة مستوى  على املحامي لخدمات وبالنسبة

 .الذكية الخدمات من باقة خالل من الذكية األجهزة على الذكي املحامي خدمة للمحامين النيابة وفرت املنطلق

                                                             

 اخلامس فاضيلي، العدالة الرقمية من النظرية إىل التطبيق. -4 
 



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                                                                                                                                           :   عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  42 

 :الخاص املكتب حساب تسجيل خدمة التسجيل اإللكتروني  
ً
 على قةاملواف ويتم النيابة مبنى لزيارة الحاجة دون  الكترونيا

 السر كلمة تغييرو  الشخص ي بامللف كالتحكم الخاص املكتب بحساب التحكم إمكانية و فوري بشكل اإللكتروني التسجيل

 املكتب. في املسجلين املحامين بحسابات والتحكم باملكتب خاصة إحصائيات على والحصول 

 بيقالتط طريق عن وإرفاقها الوكالة لتصوير الذكية الهواتف كاميرات استخدام من املحامي تمكن : خدمة ربط الوكالة 

 ة.القضي على االطالع صالحية املحامي منح ويتم فوري بشكل الوكالة على الرفض أو باملوافقة الرد يتم الذكي

 أعضاء دأح يقم لم )ما موكله بقضية املتعلقة البيانات كافة عن االستفسار من يمكنهم :حيث خدمة عرض ملف القضية 

 ملحكمةا محاضر على االطالع من املحامي ويتمكن كمله(بأ امللف على أو البيان على «سري » مؤشر بوضع العامة النيابة

 املرتبطة. والرسائل والقرارات واألحكام

 :القضايا في عنهم املوكلين األطراف عن االستفسار عن يمكنهم حيث خدمة االستفسار عن األطراف. 

 :من املحامي تمكن القضايا، طلبات من نوع 071 تشمل خدمة طلبات القضايا: 

 .الطلب تقديم

 .الطلب متابعة

 .الطلب طباعة

 .اإللكتروني الدفع

 .املحامي مكتب إلى الطلب توصيل خدمة

 :طريق عن الطلب وضعية عن االستفسار للمحامي يمكن خدمة االستفسار عن الطلبات: 

 .الطلب رقم كتابة

 .الهاتف بكاميرا كود البار تصوير

 :لخدمات استخدامه أثناء يواجها التي الصعوبات أو لالستفسارات املحامي يستخدمها خدمة طلبات الدعم الفني 

 .الطلب على الرد حالة في فورية شعارات استالم يتم كما التطبيق،

 :حالة في النظام من تلقائية رسائل إرسال يتم حيث مميزة خدمة خدمة اإلشعارات الفورية: 

 .القضية وضعية تغيير

 .الطلب وضعية تغيير

 .للقضية قرار إضافة

 .للقضية حكم إضافة

 .الفني الدعم طلبات على الرد

 .بالتطبيق الخاصة التحديثات

 مثل النظام على به خاص ملف أي إرفاق للمحامي يمكن:  خدمة ملفاتي: 

 .الوكالة من صورة

 .املحامي بطاقة من صورة

 .السفر جواز من صورة

 .الهوية بطاقة من صورة
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 .االلكتروني البريد عبر وتضمينها الوثائق من االستفادة يمكن حيث الخاص اإللكتروني املحامي ملف ويعتبر

 :الخاص املكتب بحساب التحكم إمكانية خدمة التحكم بإعدادات املكتب: 

 .الشخص ي بامللف التحكم

 .السر كلمة تغيير

 .باملكتب خاصة إحصائيات على الحصول 

 .املكتب في املسجلين املحامين بحسابات التحكم

 :مميزات التطبيق 

 .االستجابة وسرعة االستخدام سهولة

 .املتقدم والبحث البحث خاصية

 .الفورية اإلشعارات

  .الباقات ترتيب وإعادة العرض بواجهة الكامل التحكم

 .الباركود بواسطة البحث خاصية

 .واالنجليزية العربية باللغة التطبيق يتوفر

 .االجتماعي التواصل وسائل باستخدام املشاركة أو القانون  من النسخ إمكانية

 :خدمات مجتمعية 

  وأسرع هامة كوسيلة الحديثة التقنية الوسائل العامة النيابة استثمرت
ً
  وصوال

ً
 وااليباد فون االي أجهزة باستخدام وانتشارا

 طريقةب اإلجرامية الوقائع بعض صياغة خالل من ذلك و الجريمة بخطورة املجتمع وتوعية القانونية الثقافة نشر في

 إرسالها يتم حيث القانونية، الثقافة نشر بهدف القانونية املعلومات بعض وكذلك العظة واخذ لعبرةا بهدف قصصية

 
ً
  القت وقد فوريه. كإشعارات االيباد وأجهزة االيفون  هواتف على الكترونيا

ً
  نجاحا

ً
 .تمعاملج أطياف كافة لدى واهتماما

 :مميزات التطبيق

 .االستجابة وسرعة االستخدام سهولة

 خاصية البحث والبحث املتقدم

 .الفورية اإلشعارات

 .الباقات ترتيب واعادة العرض بواجهة الكامل التحكم

 .الباركود بواسطة البحث خاصية

  .واالنجليزية العربية باللغة التطبيق يتوفر

 .االجتماعي التواصل وسائل باستخدام املشاركة أو القانون  من النسخ إمكانية

 ك(.تهم قضية خدمة قانونية، ثقافة خدمة وعبرة، جريمة )خدمة الذكية األجهزة على اليةالت الخدمات التطبيق يوفر
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 خاتمة:

من أهم املتطلبات الفنية للعدالة اإللكترونية وجود أجهزة حاسوب وشبكة اإلنترنيت وكذا خوادم لتخزين وحفظ    

املعلومات واملعطيات القضائية باإلضافة إلى ضرورة توفر برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها 

لتي ، باإلضافة إلى ذلك فلتطبيق نظام العدالة الرقمية البد من األطر البشرية اوتبادلها بشكل تفاعلي بين مختلف الفاعلين

 .يجب أن تتوفر فيها الكفاءة العالية في استخدام البرامج اإللكترونية

كما يتطلب األمر كذلك وسائل تقنية للتشفير التي تستهدف حماية سرية املعلومات واملعطيات عن طريق    

رف باسم املفاتيح، وتشفير البيانات يستهدف املحافظة على سالمتها وتأمين خصوصيتها وال استخدام رموز خاصة تع

يستخدمها إال من وجهت إليه، وكذا ال بد من استخدام الكلمات السرية وأنظمة تأمين املعلومات من أجل حماية بيانات 

 .املتقاضين وحقوقهم وأسرارهم

ى األرشيف اإللكتروني عن طريق تسهيل عملية االستنساخ في عدة أشكال، وتمتاز العدالة الرقمية بما ما يسم      

وبسرعة وبأقل تكاليف من نسخ الورق، كما يمكن تحويله آليا من مكان إلى مكان بفضل االنترنت يصبح حفظ ملفات 

 يستغل ما أنه الاملحكمة عبارة بنك للمعلومات اإللكترونية على مستوى الدولة، يحفظ األرشيف على املدى الطويل، ك

 .حيزا مكانيا كبيرا، وهو بديل عن املستودعات الضخمة التي هي بحاجة إلى العنصر البشري واستثمارات إضافية

املتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات  10-71ويجد نظام العدالة الرقمية قواعد قانونية في القانون     

على بطريقة الكترونية و  املطبق على املعطيات القانونية التي يتم تبادلهاهذا القانون الذي حدد النظام  5االلكترونية،

لنظام القانوني ويحدد ا  املعادلة بين الوثائق املحررة على الورق وتلك املعدة على دعامة الكترونية وعلى التوقيع االلكتروني

لة في تنزيل نية، هذا املقتضيات ستساهم ال محااملطبق على التوقيع االلكتروني املؤمن واملشفر وكيفية املصادقة االلكترو 

 .نظام العدالة الرقمية في بالدنا

ومن جهة أخرى، فإن العدالة الرقمية باعتبارها نظام معلوماتي تخضع للقواعد الحمائية املنصوص عليها في 

د املشرع في هذا القانون إلى ، إذ عم6املتعلق بالجرائم الواقعة على نظم املعالجة اآللية للمعطيات 70-70القانون رقم 

مواجهة األفعال الجرمية املنصبة على املعلوميات، وهي جريمة الدخول أو البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية 

للمعطيات أو في جزء منه مع النص على ظرف مشدد إذا نتج عن الدخول أو البقاء حذف أو تغيير أو اضطراب في سيره، 

ير نظام املعالجة اآللية للمعطيات واإلخالل به، وجريمة إدخال معطيات في نظام املعالجة اآللية وجريمة عرقلة س

للمعطيات أو إتالفها أو حذفها أو تغيير املعطيات أو طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها وجريمة التزوير أو التزييف 

 .املعلوماتي

 76.70نات خاصة شخصية، فهي بذلك تخضع للقانون رقم ومادامت املحكمة الرقمية تتضمن معطيات وبيان    

، والذي عهد إلى اللجنة الوطنية ملراقبة 7املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي

أمين تحماية املعطيات ذات طابع شخص ي مسؤولية السهر عليها، مما يتطلب العمل على تحصين األنظمة املعلومياتية و 

 الخوادم بهدف تحقيق الحماية للمتعاملين في ميدان العدالة.

 ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي:

 أن املحكمة الرقمية قوامها إنسان آلي، أجهزة حاسوب ال عالقة لها باألوراق بل تقتض ي وجود ذكاء اصطناعي. -

                                                             

 املتعلق ابلتبادل اإللكرتوين للمعطيات االلكرتونية.  02-40القانون رقم  - 5 
 .املتعلق ابجلرائم الواقعة على نظم املعاجلة اآللية للمعطيات 40-42القانون رقم  - 6 
 املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي. 40-46القانون رقم  - 7 
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 أن املحكمة الرقمية وجدت لتبسيط اإلجراءات. -

هدف إنشاء املحكمة الرقمية تخفيف الضغط على القضاة والنيابة العامة بتجنب حمل امللفات، ليتم اعتمادهم عن  -

 طريق أرقام تسلسلية.

 اعتماد الكلمات السرية يعني تأمين وحفظ أسرار املتقاضين وبياناتهم. -

حاسوب حتى ال تقع األخطاء وتضيع أهداف تقتض ي املحكمة الرقمية وجود كفاءات عالية وأدمغة متخصصة في برامج ال -

 إنشاء املحكمة.

 املحكمة الذكية تساعد على سرعة تبادل املعلومات بين املحاكم عكس امللفات الورقية. -

 معرفة القضاة املسبوقين قضائيا عن طريق إدخال بيانات املتهم بصفة آلية دون حاجة إلى ملفات ورقية. -

 د التوصيات التالية:وفي ختام الدراسة يمكن اعتما

 " املحكمة الذكية "النموذج املقتدى به في دبي نتمنى أن يطبق في جميع مناطق العالم حتى تتم االستفادة من خدماته. -

 القيام بدورات تكوينية في املجال االلكتروني للتحكم أكرر في أجهزة الحاسوب. -

 رقمي موحد إلرساء العدالة الرقمية.تعزيز التعاون بين الدول حتى يتم تبني نظام قانوني  -

مواكبة التطور االلكتروني في مجال العدالة البد أن يكون أولى اهتمامات الدول قبل التجارة اإللكترونية واالتصاالت  -

 اإللكترونية وغيرهما باعتبار أن قطاع العدالة تنبني عليه جل القطاعات.

 قائمة املصادر واملراجع: 

 املصادر:

 التشريع:

 القوانين:

 املتعلق بالجرائم الواقعة على نظم املعالجة اآللية للمعطيات. 70-70القانون رقم  -

 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات االلكترونية.  10-71القانون رقم  -

 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي. 70-76القانون رقم  -

 املراجع:

 املقاالت:

 الخامس فاضيلي، العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق. -

 عمرو فتحي، املحكمة الذكية ومواكبة التطور اإللكتروني. -

 .77/07/7700قطاعات"، بتاريخ  74خدمة في املحكمة الذكية عبر 68مقالة منشورة بمجلة البيان، دبي،"  -
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دراسة املجتمع املدني االفتراض ي في ظل دوره الفعال في تحقيق التوازن بين الحاجة لتفعيل 

 دور الدولة الحمائي والحفاظ على املكتسبات الديمقراطية

اقع التواصل االجتماعيتفاعل رواد  –  املغاربة في فترة الطوارئ الصحية مع مشروع  مو

 – نموذجا22.20قانون 

Studying virtual civil society in light of its effective role in achieving a balance between the 

need to activate the protective role of the state and preserve democratic gains 

The interaction of Moroccan social media in the period of health emergency with the draft 

Law 22.20 as a model 
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مستشار تربوي                                         أستاذ باحث في علم االجتماع الرقمي                  

خريج مركز التوجيه والتخطيط، املغرب                         املدرسة العليا للتكنولوجيا، جامعة إبن زهر، املغرب          

mohamed.oubraime@gmail.com                                                                           ab.sabour@uiz.ac.ma                            

 ملخص:

ية التي البيئة الصح يعد املجتمع املدني الحر أحد أهم الركائز لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، فكلما توفرت

تزخر بالحرية والديمقراطية التشاركية لهذا املجتمع كلما كان إسهامه في التنمية ناجعا وبشكل تكاملي مع باقي الهيئات 

الوطنية، حيث يضطلع بمهمة الرقابة واملشاركة املوازية في بناء وخدمة الوطن في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية 

 لثقافية بغية تحقيق التنمية املستدامة؛واالجتماعية وا

هذه املكانة االعتبارية لم تستطع كثير من هيئات املجتمع املدني تكريسها على أرض الواقع، إذ نجد بعض هذه 

الهيئات تفتقر للممارسة الديمقراطية داخل هياكلها، وأخرى يختل فيها ميزان االستقاللية بسبب التبعية لفاعل سياس ي 

ذلك من االختالالت التي أدت بكثير من هيئات املجتمع املدني التقليدي لفقدان الجاذبية في استقطاب الفئة  محدد، وغير

العريضة من فعاليات املجتمع، وخلق بذلك لهذه الهيئات عجز في مسايرة تطور املجتمع وتقدمه؛ وباملوازاة مع ذلك ظهر 

 ستقطابية وهو املجتمع املدني االفتراض ي؛بديل جديد يسعى ملنافستها في أدوارها و قدرتها اال 

تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذا املجتمع املدني الجديد وذلك بدراسة مفهومه وخصائصه 

التفاعلية واالجتماعية وكذا تحديد الخصائص البنيوية ملواقع التواصل االجتماعي التي تعد أهم بيئاته الحاضنة، وذلك 

 هجية علمية تعتمد على خوارزميات ملعالجة املعلومات التي يمكن استقائها من هذه املواقع؛من خالل وضع من

كما تتطرق هذه الورقة لدراسة جانب من تفاعالت املجتمع املدني االفتراض ي املغربي في فترة الطوارئ الصحية مع 

 قع وكعينة من تفاعالت املجتمع االفتراض ي في، كمثال عن أهمية دور املجتمع الرقمي وتأثيره على الوا22.20مشروع قانون 

سياق سياس ي أو اجتماعي معين، بهدف الوصول لخالصات واستنتاجات، قد تشكل منطلقا الستنباط قوانين وميزات 

 تخص املجتمع االفتراض ي.

رصد الخبر  ، خوارزمية22.20علم االجتماع الرقمي، املجتمع املدني االفتراض ي، مشروع قانون  الكلمات املفتاحية:

 .وتتبعه
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Abstract  

A free civil society is one of the most important pillars of building a modern democratic state, the 

more healthy and full of freedom and participatory democracy an environment is for this society, the more 

effective and complementary it will be to develop with the rest of the national bodies, as it carries out the 

task of monitoring and parallel participation in building and serving the nation in various political, 

economic, social and cultural fields in order to achieve sustainable development; 

Many civil society organizations have not been able to consecrate this status on the ground, as we 

find some of these bodies lack democratic practice within their structures, and others in which the balance 

of independence is disturbed due to dependence on a specific political actor, and other imbalances that 

have led many traditional civil society organizations to lose Attractiveness in engaging awide range of 

community actors, thus creating a deficit for these bodies in keeping pace with the development and 

progress of society; In parallel, a new alternative has emerged that seeks to compete with it in its roles and 

polarization capacity, which is the virtual civil society. 

This paper discusses shedding light on this new civil society by studying its concept and its interactive 

and social characteristics, as well as defining the structural characteristics of social media sites that are 

considered the most important incubating environments, by developing a scientific methodology that relies 

on algorithms to process the information that can be obtained from these sites. 

This paper also examines part of the interactions of the Moroccan virtual civil society in the period of 

health emergency with the draft Law 22.20, as an example of the importance of the role of digital society 

and its impact on reality and a sample of the interactions of the virtual community in a specific political or 

social context, with the aim of reaching conclusions and conclusions that may form a starting point. To 

devise laws and features related to the virtual community. 

Keywords :  Digital Sociology, Virtual Civil Society,  draft Law 22.20, News-Tracking Algorithm 

 :مقدمة

املا اعتبر الركيزة ولطلطاملا حمل املجتمع املدني التقليدي ثقل االضطالع باألدوار االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

األساسية للتأثير على السياسات العامة، بهدف تحقيق اإلقالع في التنمية البشرية مع مراعاة املنفعة العامة ومصلحة 

 املجتمع واحترم العدالة االجتماعية وتحقيق املساواة؛

يحملها،  ألهداف العامة التيلكن اآلمال العريضة التي ارتبطت به اصطدمت في كثير من التجارب، بصعوبة تنزيل ا

خاصة ما ارتبط منها بالبعد األخالقي، اذ نجد في البيئة التي لم تنضج فيها املمارسة الديمقراطية بعد، نسيجا جمعويا تختل 

فيه ممارسة قيم املساواة وتنعدم فيه خدمة الصالح العام، من خالل التحول ملطية لتحقيق أهداف خاصة، سياسية 

 دية؛كانت أو اقتصا

لقد فقد املجتمع املدني التقليدي في كثير من البيئات نجاعته في تحقيق التدافع اإليجابي مع السلطة قصد تحقيق 

املصلحة العليا للوطن واملواطنين، الش يء الذي أفقده جاذبيته، خاصة لدى فئة عريضة من الشباب، ليلقى مصير العزوف 

 األخرى، كاألحزاب مثال؛وفقدان الثقة على غرار الهيئات املجتمعية 
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وباملوازاة مع ذلك، مكن االنتشار الواسع لتكنولوجيا االتصال الرقمي وتطورها، مع ما توفره من مساحات واسعة 

على  وسيلة ضغط للتفاعل والتعبير والحرية، من استقطاب فئة عريضة من املجتمع، خاصة الشباب، لتشكل بذلك

حركيا وسريعا في التأثير، حاملة في كثير من خطاباتها مطالبات الحرية واملساواة ومناخا صاخبا و  1السياسات العامة

 والعدالة االجتماعية؛

لقد أخدت مواقع التواصل االجتماعي الواسعة االنتشار زمام املبادرة في القدرة االقتراحية والتدافعية مع مختلف 

 ة، في إيصال الرسالة ونشر األفكار، ومن خالل استخدام وسائطالسياسات العمومية لتتجاوز بفضل قدراتها املرنة واملتميز 

متعددة )الصوت، الصورة، الفيديو، ...( وآليات التفاعل الرقمية املتزامنة )التواصل اآلني، البث املباشر، ...( وغير املتزامنة 

يا، جتمعا مدنيا جديدا افتراض)اإلعجابات، الهاشتكات، التقاسمات...(، كل الهياكل التقليدية األخرى، لتشكل بذلك م

 وفاعال جديدا نشيطا يحمل أهداف املجتمع التقليدي.

 مشكلة الدراسة-

االنتشار الواسع ملواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها الكبير على املجتمع في جوانب عدة، اقتصادية،  هذا في ظل

واجتماعية، ونفسية وسياسية وغيرها، أصبحت هذه املواقع ميدانا مغريا في عدة مباحث، بغية فهم ومواكبة هذا العالم 

 ثير من فئات املجتمع؛االفتراض ي املركب الذي يزداد يوم عن يوم قوة في استقطاب ك

في بلدان شمال إفريقيا والشرق األوسط مثال، أسهمت هذه املواقع في بروز حراك سياس ي شبابي كبير أحدث ثورة ف

في توجيه السياسات العامة وفي إعادة خيوط التشابك بين املجتمع وحكومته، ورغم الشعارات الكثيرة التي يحملها في طياته 

والحرية والعدالة االجتماعية، فإن كثير من االنتقادات وجهت له أيضا من قبيل التشويش ونشر اليأس من قبيل املساواة 

 ؛2بحقوق األفراد والعنف والتنمر والسلبية واإلضرار

ومن هذا املنطلق، تهدف هذه الورقة البحثية، إلى محاولة تسليط الضوء على مفهوم املجتمع املدني االفتراض ي 

خالل نهج مقاربة علمية تهدف إلغناء مفاهيم نظرية مرتبطة به، ووضع خوارزمية خاصة لدراسة فاعلية هذا ومميزاته من 

املجتمع وخصائصه مع تعزيز ذلك بمثال تطبيقي يتعلق برصد جزء من تفاعالت رواد مواقع التواصل االجتماعي مع مشروع 

 ، وذلك من خالل طرح األسئلة التالية:19املي كورونا كوفيد ، في فترة استثنائية تميزت بانتشار الوباء الع22.20قانون 

 ماهي املميزات الخاصة باملجتمع االفتراض ي وكيف يمكن نمذجته؟ 

 ماهي الخصائص البنيوية ملواقع التواصل االجتماعي التي تعد أهم حاضنة للمجتمع االفتراض ي؟

 ؟22.20نون ماهي خصائص تفاعالت املجتمع االفتراض ي املغربي مع مشروع قا

 أهداف الدراسة-

 إغناء الرصيد النظري املرتبط بمفهوم املجتمع االفتراض ي؛ -

شرح وتجريب أداة علمية تعتمد على استخراج قاعدة بيانات من مواقع التواصل االجتماعي بغرض التحليل والدراسة  -

 ونمذجة التفاعالت، حتى يتسنى فهم طبيعتها؛

كجزء تطبيقي لبعض ما ورد في 22.20تناول تفاعالت بعض رواد الشبكات االجتماعية املغربية مع مشروع القانون  -

 املقال. 

                                                             
1 - Rambukkana N. (2015), Hashtag Publics: The Power and Politics of Discursive Networks, Peter Lang Inc., International 

Academic Publishers; ISBN-13: 978-1433128981 

2- Zimmer M., Kinder-Kurland K. (2017), Internet Research Ethics For The Social Age: New Challenges, Cases, And Contexts, 

Peter Lang Publishing Inc, Digital Formations, ISBN-13: 978-1433142666   
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 :تعريف مصطلحات الدراسةأوال: 

 علم االجتماع الرقمي-

بحكم أن املقال يتناول موضوعا يهتم بدراسة التفاعالت االجتماعية في فضاء افتراض ي، فإن ذلك يحثنا على 

؛ وفي هذا اإلطار، نشير إلى تفاعل علماء االجتماع الدائم مع تطورات العصر من 3علم االجتماع الرقمياستحضار مفهوم 

عب مختلف التحوالت، وذلك ما يشهد عليه التاريخ منذ نشأة هذا خالل تطوير نظريات جديدة في علم االجتماع حتى يستو 

العلم في القرن التاسع عشر، وعلى سبيل املثال نذكر: إضافات النظرية النقدية ومدرسة فرانكفورت، بلورة العلوم البينية 

االجتماع  ، وكذلك تحول علممثل التفاعلية الرمزيةوالعلوم املتباعدة، التكيف مع أزمة األيديولوجيا والنظرية الوظيفية 

من دراسة األنساق والنظم إلى دراسة الفعل االجتماعي والتفاعل والتركيز على ظواهر الحياة اليومية، باعتبارها تشكل 

 الهتمام علم االجتماع...
ً
 ميدانا

ماع، بل تكيف الجتولم تكن العوملة وما صاحبها من تطور كبير في تكنولوجيا االتصال عائقا أمام سيرورة تطور علم ا

ويمكن تعريف علم االجتماع  ؛4معها لينتج تيارات جديدة واستراتيجيات مختلفة، تبلورت فيما سمي بعلم االجتماع الرقمي

الرقمي بكونه فرع من فروع علم االجتماع يهتم بتوضيح وتحليل كيفية جعل البيانات الرقمية، واملمارسات املعلوماتية 

لى فهم آثار مقاربة غير تقليدية ترمي إ من خالل نهجالفلسفية منطلقا لفهم املشاكل املجتمعية، والبحوث السوسيولوجية و 

 ؛ 5التكنولوجيات الرقمية على املجتمعات

 :املجتمع املدني االفتراض ي-

اس تربطها روابط ومصالح، نجد من الناحية اللغوية أن املجتمع هو املجتمع املدني عادات و مشتركة  جماعة من النَّ

املدني أنه عبارة عن منظمات تطوعية النشأة جاءت باإلرادة الحرة فاملعنى املتداول للمجتمع ، 6وتقاليد وقوانين واحدة

لتحقيق مصالح مشتركة تلتزم بالشفافية واالنفتاح واالستقاللية وعدم هادفية الربح واحترام التنوع واالختالف في إطار 

وال تسعى للوصول للسلطة، وتتعدد أشكال تنظيمات املجتمع املدني ولة الحديثة، مؤسس ي ينظم شكل العالقة مع الد

حيث تضم: الجمعيات األهلية والحقوقية، النقابات املهنية والعمالية، والحركات االجتماعية، الجمعيات التعاونية، 

الطالبية، والغرف التجارية ونوادي هيئات التدريس، النوادي الرياضية واالجتماعية، مراكز الشباب، واالتحادات 

والصناعية، وجمعيات رجال األعمال مراكز األبحاث ومراكز الفكر املستقلة، املنظمات الدفاعية والتنموية، والصحافة 

 .7الحرة وأجهزة اإلعالم والنشر، والجمعيات الثقافية"

ا في الجوانب الرئيسية للتنظير الليبرالي والديمقراطي 
ً
وأصبح هذا التعريف الحديث للمجتمع املدني مكوًنا مألوف

املعاصر، وباإلضافة إلى خصائصه الوصفية فإن مصطلح املجتمع املدني يحمل مجموعة من األخالقيات والتطلعات 

                                                             
3-Wynn, J.R. (2009), Digital Sociology: Emergent Technologies in the Field and the Classroom. Sociological Forum, 24: 448-

456. DOI:10.1111/j.1573-7861.2009.01109 
4-Betancourt M. (2016), The Critique Of Digital Capitalism: An Analysis Of The Political Economy Of Digital Culture And 

Technology, Punctum Books, ISBN: 0692598448 
5-Betancourt M. (2016), The Critique Of Digital Capitalism: An Analysis Of The Political Economy Of Digital Culture And 

Technology, Punctum Books, ISBN: 0692598448 

6-https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مجتمع/ 
املجتمع املدني االفتراض ي وسيناريوهات املستقبل: الحالة املصرية، مجلة الناقد للدراسات السياسية، الدكتورة هبة جمال الدين، -7

 . 2018العدد الثاني، أبريل 
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ا أساسيً 
ً
ا لديمقراطية سليمةالسياسية، حيث يعد تحقيق مجتمع مدني مستقل شرط

ً
 .8ا ومسبق

هو مجتمع يتأسس في فضاء افتراض ي رقمي يزخر باملعلومات يقوم في جانبه العالئقي على معطى 9أما املجتمع االفتراض ي

الالمادية يتجلى في تشبيك يتم عبر وسائل التواصل الرقمية، ويقوم على املعرفة واملرونة والتحول السريع الذي تشهده 

وهو وفقا لجاري روبنس ويوش ي كاشيما مشاركة تتم عبر البناء الشبكي، الذي يتمثل في ،10تكنولوجيا الرقميةوسائل ال

مجموعة من الحزم االجتماعية تتشكل من األفراد أو الجماعات أو الكيانات مثل الشركات واملؤسسات، ويمثل البناء 

 .11الشبكي الرابط

 :22.20مشروع قانون -

في نسخته األولية، مع األخذ 2020مارس 19هو مشروع صادقت عليه الحكومة املغربية في 22.20مشروع قانون 

بعين االعتبار املالحظات املثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية املحدثتين لهذا الغرض، 

ات إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات ويشير املشروع إلى ما يروج في بعض شبكات التواصل االجتماعي من دعو 

من مشروع القانون املذكور على أن كل 14تنص املادة وطنية أو التحريض على ذلك، حيث جاء بعقوبات ضد املخالفين؛ إذ 

من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض املنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض عالنية على ذلك، عبر 

ب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من  شبكات
َ
إلى 5000التواصل االجتماعي أو شبكات البث املفتوح، يعاق

من نص 15ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. العقوبة نفسها ستطال أيضا، بحسب ما جاء في املادة 50000

موال من مؤسسات االئتمان أو الهيئات املعتبرة في حكمها؛ املشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب األ 

ب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسالمة بعض املنتوجات والبضائع 
َ
بينما يعاق

نوات وغرامة سوتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة واألمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث 

 .12ألف درهم20إلى 2000من 

ومنذ تسريب مشروع القانون في صيغته األولية، لقي انتقادا واسعا في مواقع التواصل االجتماعي، حيث أعتبره رواد 

هذه الشبكات نكسة للرصيد الحقوقي املغربي؛ وتجاوز السخط العارم تجاه املشروع حدود الفضاء االفتراض ي، حيث عبرت 

دية يثير مخاوف جية عن رفضها لهذا املشروع الذي رأت فيه مشروعا مجموعة من الفعاليات الحزبية والجمعوية والحقوق

ل وأمام هذا الوضع اتخذت الحكومة املغربية قرارا بتأجي بشأن مستقبل ضمان حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور،

 الجتماعي. مواقع التواصل ا النظر في هذا املشروع كاستجابة للدعوات الرافضة لهذا املشروع التي كان منطلقها وزخمها في

اقع التواصلمميزات ثانيا:   : االفتراض ي مو

كبيرة  قدرة تأثير ال شك أن كثيرا من متتبعي سيرورة تطور املجتمع يجزمون بأن مواقع التواصل االجتماعي لها

تجعلها ذات جاذبية، فهي عبارة عن نظام حركي مركب، له مكونات خاصة تربطها عالقات غير  13خاصة وتمتلك مميزات

                                                             
8-www.britannica.com, Retrieved 2019-12-15 
9-Booth P. (2010), Digital Fandom: New Media Studies, Peter Lang Publishing Inc; ISBN-13 : 978-143311070 

 Journal of the Geopolitics and،  املجتمع املدني االفتراض ي، محاولة في التحديد النظري ذ.حمزة عقاري، د عادل فراج ،  -10

Geostrategic Intelligence, Vol. 3, No°1, pp 96-103 Aug 2020 
، متوفر على شبكة 09/15/ 2015وليد رشاد زكى، املشاركة عبر املجتمع االفتراض ي، املنتدى العربي للعلوم االجتماعية واالنسانية،  -11

 في:2016/12/01املعلومات الدولية، متوفر بتاريخ 

http://socio.montadarabi.com/t3895-topic  
12-https://www.hespress.com/societe/469337.html     visité le 15/07/2020 
13-Gerbaudo P. (2018), The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy, Pluto Press; Digital Barricades, ISBN -

https://www.hespress.com/societe/469337.html
https://www.hespress.com/societe/469337.html
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حة، الحائط، )الصفالفضاءو  الفردخطية؛وللتفصيل في بنية مواقع التواصل االجتماعي نجرد الكائنات الرقمية اآلتية : 

 )الفيديو، األوديو، نص مكتوب ...(.الوسيطو…( الستوري
ونات وفق عالقات غير بسيطة، بمعنى من الصعب نمذجة هذه املتغيرات بدوال خطية يمكن أن وترتبط هذه املك

تعطينا شكال إطراديا للتنبؤ بتأثير تغير إحدى املتغيرات على األخرى، فمثال عند تقاسم أحد األفراد لفيديو في صفحة ما 

يحدث بنفس الوثيرة عند تكرار شخص آخر لنفس ثم نال بعد ذلك عددا محددا من التفاعالت، ال يعني أبدا أن األمر س

ن الفضاء بنية مركبة تستفيد من كو  التجربة وبنفس املواصفات؛ ويعزى ذلك لكون العالقات بين مكونات هذه املواقع ذات

 وتتميز عن الفضاء الواقعي في كثير من العوامل، والتي نذكر منها: ،14حركيا

كل التفاعالت في مواقع التواصل االجتماعي تكون مرفوقة بتوثيق زمني يظهر زمن تكاد خاصية إظهار الزمن وإخفاؤه: -

التفاعل سواء كان نشرا ملحتوى محدد أو تعليقا أو عملية انضمام إلى مجموعة أو خروج منها أو غير ذلك من مختلف 

ف عن زمن غرار الفيسبوك، ال تكشالحركات الديناميكية التي تميز الفضاء الرقمي، لكن باملقابل نجد بعض املواقع، على 

بعض التفاعالت كالتي تتم عن طريق وجوه تعبيرية، معدة سلفا للداللة على اإلحساس تجاه منشور ما: كاإلعجاب، أو 

 الضحك، أو القلق ....

ـأننا كعلى سبيل املثال، بالرجوع إلى تاريخ محادثات مجموعة ما، نجد حفظا لكل التفاعالت، و خاصيتي الحفظ والحذف: -

عادة كل الوقائع بشكل مباشر من خالل إعادة االستماع ملداخلة أو قراءة رد والذي يحتفظ بغناه كرسالة إأمام إمكانية 

، لكن ما يجعل دراستها صعبا 15واالجتماعية كتوثيق مباشر محفوظ للتاريختواصلية تحمل في طياتها املعطيات النفسية 

بمعنى آخر القدرة على تبديد وتشويش جزء من بنك هذه التفاعالت، وهذا ما يضفي  هو إمكانية حذف بعض التفاعالت أو

 على هذا النظام بعض التعقيد؛

ال يتطلب إنشاء مجموعة أو صفحة على مواقع التواصل التكلفة املنخفضة في تأسيس التجمعات ونشر املحتوى : -

س نترنت، ثم القيام ببضع عمليات في وقت وجيز؛ بيد أن تأسياالجتماعي وجعلها عنوانا ملوضوع أو قضية سوى االتصال باأل 

جمعية أو هيئة في العالم الحقيقي يحتاج إلى إجراءات تتطلب وقتا أطول وتكلفة مادية أكبر، ناهيك عن الضوابط 

من خالل  روالشروط وكل األدبيات التي يتطلبها األمر؛ ومن جانب نشر املحتوى يتجلى أيضا الفرق الكبير في تكلفة النش

مقارنة آلية الطباعة والنسخ املعتمدة في نشر مضمون أو محتوى مكتوب في العالم الحقيقي وآلية التقاسم املعتمدة في 

، هذا الفرق يعطي للفضاء اإللكتروني سرعة أسية في نشر املعلومة، تعجز الوسائل غير 16التواصل االجتماعيمواقع 

                                                             

13: 978-0745335797 
14-El Moudene Y., Idrais J. and Sabour A. (2017), “Introduction to Sociology of Online Social Networks in Morocco. Data 

Acquisition Process: Results and Connectivity Analysis”. In: Mizera-Pietraszko J., Pichappan P., Mohamed L. (eds) Lecture 

Notes in Real-Time Intelligent Systems. RTIS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 756. Springer, Cham 

15-Hands J. (2019),Gadget Consciousness: Collective Thought, Will And Action in the Age of Social Media, Pluto Press, ISBN-

13: 978-0745335346 

16-Jordan T. (2015), Information Politics: Liberation and Exploitation in the Digital Society, Pluto Press, Digital Barricades, 

ISBN-13: 978-0745333663  
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 الرقمية األخرى عن مواكبتها. 

بحكم أن عدد املشاهدات وعدد اإلعجابات وعدد التقاسمات...معيار في نجاح  تساهل في حفظ امللكية الخاصة:ال-

منشور في العالم االفتراض ي، أو بصيغة أخرى تحويل هذا املنشور إلى موضوع للرأي العام، فإن حرص رواد هذا العالم على 

 مقارنة بما هو كائن في العالم الحقيقي؛حفظ امللكية الفكرية والخاصة يطبعه نوع من التساهل 

ينتهي  نأقد ال يستمر نشاط مجموعة في مواقع التواصل االجتماعي إال وقتا وجيزا، حيث يمكن االختالف في أمد الحياة : -

ي فوجودها أو يخمد نشاطها بسرعة دون أن يلزم روادها خسائر كبيرة، لذلك عند مقارنة أمد الحياة للتشكيالت املتواجدة 

 مواقع التواصل االجتماعي مع تلك املتواجدة في العالم الحقيقي نجد اختالفا كبيرا في الحد األدنى ألمد الحياة.

بحكم أن مواقع التواصل االجتماعي تمنح لروادها إمكانية إخفاء الهوية فإن تلك القيود  الشخصية االفتراضية: -

هروب والبحث وسيلة للتتضاءل، فيتحول بذلك الفضاء االفتراض ي إلى االجتماعية التي تحول دون تحقيق الفرد لرغباته 

ض ي، في العالم االفترا "االجتماعيين" الكثير من الرواد النشيطين عن متنفس ملختلف الضغوط، وهذا ما يفسر وجود

ورة قد تكون يعطي صمنعزلين اجتماعيا في الواقع املعاش. إن إسقاط صورة شخصية الفرد الحقيقية في العالم االفتراض ي، 

لها تغيرات كثيرة عما كانت عليه، أي أن بعض التصرفات السلبية الناتجة عن دوافع نفسية والتي تحول دون بروزها الحياة 

الواقعية، قد يسهل الفضاء االفتراض ي في الكشف عنها بل وتوفير األرضية الخصبة لترسيخها، وهذا مالحظ في تحول بعض 

 أو التنمر أو الضحية أو التطرف أو الشذوذ عن القيم املجتمعية... األفراد إلى األنانية

الفضاء االفتراض ي يمنح حرية أكبر لرواده، هذه الحرية منحت للمجتمع االفتراض ي فرصة كسر الحواجز الحرية:  -

املقابل جوانب دث بالتقليدية، وما قد يصاحبها من بيروقراطية وفساد، وجعلته أكثر جاذبية الستقطاب النشطاء، لكنها أح

سلبية، حيث تستغل في خلق اإلشاعات و االعتداء على حقوق اآلخرين، وذلك بالتنمر عليهم وأذيتهم نفسيا ومعنويا وماديا 

وغير ذلك من االعتداءات التي تشهد عليها مواقع التوصل االجتماعي، ورغم املجهود التشريعي لسن القوانين التي من شأنها 

فتراض ي و الحد من آثاره السلبية على املجتمع، فإن تحقيق النتائج املرجوة منه صعب جدا، نظرا لقدرة مراقبة النشاط اال 

 هذه املواقع على منح خاصيات إخفاء الهوية لروادها و قدرتها على محو آثار املتفاعلين؛

متميزا عن  اعي تجعل التواصل فيهأساليب التفاعل املختلفة املعتمدة في مواقع التواصل االجتمتميز أساليب التفاعل:  -

العالم الحقيقي، إذ نجد إمكانية اختيار وجوه تعبيرية أو التعليق أو التقاسم أو التواصل املتزامن )الرد املباشر( وغير 

املتزامن )اختيار زمن للتفاعل غير مباشر(...أساليب متنوعة تسهل على املتصل بهذه الشبكات البقاء فيها حتى في أوقات 

 شغاله، لتلقي بظاللها على العالم الحقيقي في كل األحوال واألوقات.ان

 النشاط الرقمي والتقدم املجتمعي

قد نظن للوهلة األولى أن املميزات التي ذكرناها آنفا ملواقع التواصل االجتماعي، تعطي للتشكيالت املجتمعية الرامية للعب 

مجال الدفاع عن قيم العدالة واملساواة والديمقراطية، لكن الواقع دور مجتمع مدني افتراض ي فرصة لتحقيق الريادة في 

يكشف أن ما يصدر من تأثير على صناعة الرأي العام انطالقا من العالم االفتراض ي، بقدر ما يوفره من فرص لصالح 

للتطرف  كن دعواتتحقيق القيم اإلنسانية ومنها املساواة وصيانة الحقوق وترسيخ العدالة والديمقراطية، نجد فيه كذل

 و اإلرهاب واالعتداء على الحقوق وغير ذلك من األمور السلبية التي تضر برصيد اإلنسانية من القيم  املجتمعية؛

إننا إذا أمام سالح ذو حدين، يمكن أن يأخذ بشكل إيجابي كقاطرة للتقدم القيمي املجتمعي كما يمكن أن يكون في اآلن 

 تبقى من أخالق املجتمع؛ ذاته سالحا هداما يجهز على ما
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وفي سياق املقارنة بين النتائج املتباينة التي يفرزها النشاط املجتمعي االفتراض ي، نذكر ما عشناه في السنوات األخيرة من 

استفادة الجماعات اإلرهابية من مميزات مواقع التواصل االجتماعي في نشر أفكارها والدعاية ملشروعها واستقطاب 

ابل أيضا نجد في الجانب اآلخر الصحوة الكبيرة للشباب وتزايد وعيهم وانخراطهم السياس ي واملجتمعي في الشباب، وباملق

 ؛17شمال أفريقيا والشرق األوسط من خالل ما أطلق عليه الربيع العربي

ة هي نفسها للتنميإننا إذا بصدد رصد أن نقاط القوة التي هي في صالح ما يسعى إليه املجتمع املدني االفتراض ي الهادف 

نقاط الضعف التي يمكن أن تستغل إلضعافه والحيلولة دون تحقيق األهداف املنشودة، وبذلك يتجلى لنا قانونا يفرض 

 ذاته في هذا الفضاء االفتراض ي أال وهو:

 نقاط الضعف = نقاط القوة.

ل املثال، ي أشرنا إليها في السابق، وعلى سبيوهذا القانون نجده في مناحي سياقات مختلفة منه، فهو مالزم لكل املميزات الت

 سهولة تأسيس تجمع وسهولة إنهائه.

وفي هذا اإلطار، أصبحت عدة فعاليات تنتقد الرأي العام الذي يتشكل من خالل مواقع التواصل االجتماعي متهمة الكثير 

د تسلية و الشهرة وأحيانا تحصيل العوائمن رواد هذه املواقع بنشر التفاهة واالبتذال بغية الحصول على اإلعجابات و ال

املادية مع صرف األنظار عن املحتوى الهادف والنافع والذي يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم والرقي املجتمعي ومن شأنه 

االضطالع بدور املجتمع االفتراض ي، الذي يناقش السياسيات العامة ويدفع بها نحو الديمقراطية واملساواة والعدالة 

بروز  ألذي يحول دون بالضجيج الرقميتماعية، لقد أصبح الرواد الذين ينحون منحا عكسيا متهمين بخلق ما يسمى االج

 املحتوى الهادف.

  :خوارزمية رصد الخبر وتتبعه-

 تقديم-

في هذه الفقرة سيتم شرح خوارزمية خاصة تهدف لتتبع مسار التفاعالت مع منشور ما، من خالل استخالص قاعدة 

 وتحليلها. crawlingبيانات الشبكات االجتماعية الرقمية 

 خوارزمية رصد الخبر وتتبعه -

تقوم هذه الخوارزمية بمحاكاة طريقة تصفح املستعمل العادي ملنصات التواصل االجتماعي وتتميز عنه بتخزين كل 

املعلومات التي تصل إلى املتصفح مهما كانت بسيطة وغير مرئية على مستوىالشاشة، هذه املعلومات التي تستعمل من طرف 

 ؛موز التعريفية الخاصة باملستعملين والصفحات واملنشورات والتفاعالتفي تدبير البيانات كاملفاتيح والر Serversالخوادم 

وهذه املفاتيح هي التي تمكن من تحديد الروابط التي تخول للخوارزمية االنتقال من صفحة إلى أخرى ثم تحديد املنشور 

نشور مية ذات العالقة باملوالتعليق بدقة، والهدف من هذه الخوارزمية هو تتبع وحفظ البيانات املتعلقة بالبصمة الرق

 موضوع البحث؛

 وتتبع في ذلك املراحل املفصلة لهذه الخوارزمية:

 املرحلة األولى: البحث عن الناشر األول 

                                                             
17-Gerbaudo P. (2017), The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest, C Hurst & Co Publishers Ltd; ISBN-

13: 978-1849045568  
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 املرتبطة باملنشور موضوع البحث؛…(  ،sharesتتبع التفاعالت )اإلعجابات، التعاليق، التقاسمات  -أ

 تسجيل التفاعالت في قاعدة بيانات؛ -ب

متقاسمي الخبر من املستوى املوالي، بمعنى املستعملين الذين تقاسموا الخبر انطالقا من املنشور  االنتقال إلى -ج

 األول؛

إعادة القيام بنفس عملية تتبع التفاعالت )املرحلة أ(، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى املستوى األخير من  -د

     متقاسمي الخبر وفق دالة ترجعية. 

مع  (ن معيدي نشر الخبر بشكل مستقل عن املنشور األصلي )دون تقاسم الخبراملرحلة الثانية: البحث ع

 تطبيق نفس الخوارزمية املشار إليها سابقا )املراحل أ و ب و ج و د (.

املراحل )املرحلة الثالثة: البحث عن طريق الهاشتاجات إن وجدت وتطبيق نفس الخوارزمية املشار إليها سابقا

 أ و ب و ج و د(.

 :وارزمية رصد الخبر وتتبعهحدود خ-

رغم تنوع املعلومات التي تتيحها مواقع التواصل االجتماعي، فإن ذلك ال يمثل إال جزءا مما هو قابل للظهور عليها، ونتيجة 

 لذلك محدودية املعلومات املمكن استقاؤها من هذه املواقع، ويتضح ذلك من خالل :

الدردشات بين فردين أو أكثر أو التفاعالت داخل املجموعات املغلقة التي، ومنها  :املرئية  وجود بعض التقاسمات غير -

وكما يعبر عن ذلك اسمها، فهي مجموعات ارتأى أصحابها جعلها خاصة، حيث يمكن فقط لألعضاء ولوج محتوياتها، 

  الش يء الذي يعد مانعا أمام الخوارزمية التي ال تستطيع إال ولوج املحتوى املفتوح.

إن تتبع املحتوى فعل محدد في الزمان، وبالتالي فهو مرتبط بالحالة اآلنية  :إمكانيات حذف املنشورات والتعاليق -

للمنشور من حيث تفاعالته أثناء زمن التتبع؛ وبالتالي فإن الخوارزمية ال تستطيع وال تملك أي معلومات حول ما تم حذفه 

وارزمية التتبع على فترات متباعدة من الزمان فإن بإمكانها تحديد املحذوف قبل عملية التتبع، على أنه في حالة تطبيق خ

من املنشورات والتعاليق التي تم التعامل معها سابقا مع تحديد مجال زمني تقريبي للحذف، مرتبط بزمني تطبيق خوارزمية 

 التتبع.

 يختلف الوضع من :الضحك...(تبدد توقيت التعبير عن اإلحساس باألوجه التعبيرية )اإلعجاب، الغضب، -

اجتماعي إلى أخرى إال أنه فيما يخص منصة التواصل االجتماعي الفيسبوك فقد قرر مبرمجوها عدم تقاسم  منصة تواصل

 زمن إبداء األحاسيس عن طريق األوجه التعبيرية )اإلعجاب، الغضب، الضحك...(.

ع الحالي تقوم بتتبع البصمة الرقمية التي يخلفها زوار مواق الخوارزمية بشكلها :عدم رصد آثار الزوار غير املتفاعلين-

 دا.الزوار غير املتفاعلين إال في حاالت قليلة ج التواصل االجتماعي وبالتالي فهذه الخوارزمية ال تستطيع عموما رصد آثار

وينتج عن هذا كله، عدم القدرة على الحصول املعلومات الكاملة املتعلقة بالتفاعالت، إذ تكتفي الخوارزمية باملعلومات 

بالوصول إليها وهذا ال يمنع من استقراء ودراسة املعلومات التي Serversذات الولوجية املفتوحة والتي تسمح الخوادم 
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برها معلومات ذات مصداقية إحصائية تمثيلية وتحمل في طياتها خصائص تتمكن الخوارزميات من استخالصها، إذ نعت

    املعلومات الكلية.

خالل فترة الحجر 22.20الجزء التطبيقي: رصد وتتبع جانب من تفاعالت املجتمع االفتراض ي املغربي مع قانون -

 الصحي

في موقعي التواصل االجتماعي 22.20الكشف عن املنشور األول )املنشور األصلي( املتعلق بمشروع قانون -

 فيسبوك وتويتر

في موقعي التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر، 22.20يتعلق األمر بالبحث عن أول منشور تطرق ملوضوع مشروع قانون 

على 22.20وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تطبيق خوارزمية رصد الخبر وتتبعه على تداول منشورات تخص مشروع القانون 

س 17على الساعة 2020ماي 26صل االجتماعي؛ وقد أفض ى البحث عن طريق الخوارزمية الذي أجري بتاريخ موقعي التوا

 د، إلى املعطيات اآلتية:20

وفيسبوك للسيد م، أحد الشباب رواد مواقع التواصل  تويترعلى 22.20يعود املنشور األول في موضوع مشروع القانون -

 االجتماعي الذين لهم شهرة على الصعيد الوطني املغربي.

 

تتعلق باملنشور األول املتعلق بمشروع 1الصورة رقم 

 22.20القانون 

في 

موقع 

 التواصل االجتماعي تويتر

تتعلق باملنشور األول املتعلق بمشروع 2الصورة رقم 

 22.20القانون 

 في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

 
على الساعة 2020أبريل 27تاريخ نشر السيد م  للمنشور األصلي على موقع التواصل االجتماعي تويتر يعود لتاريخ  -

د، بينما يرجع تاريخ نشر الشخص نفسه للمنشور األصلي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك لتاريخ 36س 22

 د.06س 02على الساعة 2020أبريل 28

الوسيط املستعمل في الحالتين عبارة عن منشور مكتوب وصور، لم يلقى انتشارا واسعا على تويتر، إذ يالحظ من خالل  -

تعليقا فقط؛ بينما انتشر نفس املنشور بشكل أكبر على موقع 441إعجابا و1215حصوله على حوالي 1الصورة رقم 
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تفاعال بالوجوه التعبيرية 15000إلى حصوله على 2ر الصورة رقم ، حيث تشيالتواصل االجتماعي فيسبوك

 .18تقاسما2100تعليقا و1700و

دراسة إحصائية لتفاعل رواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مع منشور السيد م حول القانون -

 من جانب التقاسمات.22.20

وباستخدام خوارزمية رصد الخبر وتتبعه، تم تحديد عدد تقاسمات  د20س 17على الساعة 2020ماي 26بتاريخ 

 ، الجدول اآلتي يشير إلى النتائج املحصلة: 22.20مشروع قانون بخصوص  19منشور السيد م املرئية

 

مشروع قانون يشير إلى عدد تقاسمات منشور 1جدول رقم 

22.20 

 02/05/2020إلى 28/04/2020خالل الفترة املمتدة من 

 

الجدول يشير إلى أن عدد تقاسمات املنشور املرئية بلغت خالل 

تقاسما لتشكل 84تقاسما بينما بلغت خالل اليوم الثاني 845اليوم األول من وضعه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 

تقاسما على التوالي، وبقيت عدد تقاسمات املنشور 16و25بذلك انخفاضا كبيرا، وخالل اليومين الثالث والرابع بلغت 

حيث لم تتجاوز ثالثة تقاسمات؛ وفي ذلك 02/05/2020و 01/05/2020املرئية محدودة جدا خالل الفترة املمتدة ما بين 

ل كداللة عن أن أغلب تقاسمات املنشور تمت خالل األيام األولى من وضعه على موقع التواصل االجتماعي، أي أننا أما ش

تفاعلي فجائي يقوى زخمه في البداية تم يخمد بسرعة؛ هذا إضافة إلى أن  جل التقاسمات املرئية تخص األفراد فقط ولم 

تكن هنالك تقاسمات داخل املجموعات، وهذه معطى إضافي ومتغير يخص هذا املنشور. وملعاينة أوضح لتغير عدد 

 ، وتأكيد الخالصات السابقة، نضع املبيانين اآلتيين:التقاسمات بداللة الزمن خالل الفترة املشار إليها

                                                             
 د20س 17على الساعة 2020ماي 26املعطيات املشار إليها تعود لتاريخ : -18
 الخوارزمية ال يمكن أن تصل إلى التقاسمات الخاصة التي يخول موقع فيسبوك السرية ألصحابها.-19

28/04/2020 845

29/04/2020 84

30/04/2020 25

01/05/2020 16

02/05/2020 15:29 3

969   األفراد 

المجموعات 0
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يوضح توزيع تقاسمات منشور 1مبيان رقم 

 عبر الزمن22.20السيد م بخصوص مشروع القانون 

 

يشير إلى توزيع تقاسمات منشور 2مبيان رقم 

عبر 22.20السيد م املرئيةبخصوص مشروع القانون 

الزمن اعتمادا على ساعات اليوم

 

يشير إلى أن شكل توزيع تقاسمات املنشور املرئية املشار تصاعدي انطالقا من أصل االنطالق حيث 1املبيان رقم 

بلغ قيمه القصوى في مدة وجيزة، ما يعني أن أكبر عدد من التقاسمات التي همت هذا املنشور تمت خالل الفترة األولى من 

حيث يمثل املحور العمودي )محور األراتيب( ساعات اليوم واملحور األفقي )محور األفاصيل( عدد 2في املبيان رقم نشره؛ و

التقاسمات املرئية، ومنحنى املبيان عبارة عن مدرجات، فكلما كبر طول الدرج في ساعة محددة فذلك يدل على ارتفاع عدد 

حيث كان نسقها  ساعة24املرئية تمت في أقل من التقاسمات املرئية؛ومن خالل قراءته نجد أن جل تقاسمات املنشور 

 تصاعديا منذ الساعات األولى من زمن النشر لتعرف انخفاضا بعد ذلك؛

سنهتم اآلن بدراسة الزمن اليومي الذي وبعد اتضاح شكل تفاعل الرواد عبر الزمن من خالل املعطيات السابقة، 

اعات الصباح أم املساء أم الليل؟ أو بمعنى آخر ما هو التوقيت ترتفع فيه التقاسمات املرئية للمنشور، هل تزداد في س

الذي يفضله الرواد املتفاعلين مع هذا املنشور، وذلك 

خالل الفترة املمتدة من تاريخ وضع النشور إلى تاريخ 

ماي 26استخدام خوارزمية رصد الخبر وتتبعه 

 د.20س 17على الساعة 2020

يبين توزيع تقاسمات منشور : 3مبيان رقم 

السيد م حسب ساعات اليوم خالل الفترة املمتدة 

 26/05/2020إلى 28/04/2020من 

 

يتضح من خالل املبيان أعاله أن ساعة ذروة التفاعل مع منشور السيد م عن طريق التقاسم كانت في الساعة 

الواحدة بعد منتصف الليل، وعموما الفترة الزمنية املمتدة ما بين الواحدة بعد منتصف الليل والرابعة صباحا استحوذت 

د مع منشور السيد م تتم في وقت متأخر من الليل وتخف بشكل على أغلب التفاعالت، ومعنى ذلك أن أغلب تفاعالت الروا

كبير في النهار، وهذه إشارة إلى صنف محدد من الرواد الذين يزداد نشاطهم التفاعلي في الليل ويكاد ينعدم في النهار ألسباب 
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ء الرواد ك أن هؤاليمكن افتراضها في العمل، وحيث أن الوسيط املستعمل عبارة عن منشور مكتوب فيمكن افتراض كذل

 أغلبهم من املتعلمين؛

في موقع 22.20الكشف عن معيد نشر املنشور األول )املنشور األصلي( املتعلق بمشروع القانون -

 التواصل االجتماعي فيسبوك والذي عرف أكبر تفاعل على هذا املوقع.

سنمر اآلن إلى البحث عن معيد نشر خبر السيد م والذي عرف أكبر عدد من املتفاعلين، ويعد ذلك تطبيقا للمرحلة 

على الساعة 2020ماي 26، وبعد القيام بهذه العملية بتاريخ 22.20الثانية من خوارزمية رصد الخبر املتعلق بمشروع قانون 

م، وهي إحدى الرائدات في مواقع التواصل االجتماعي باملغرب، والذي د؛ حددت الخوارزمية حدد منشورا للسيدة 50س 16

 :يظهر في الصورة اآلتية

 

تشير إلى معيد نشر الخبر املتعلق بمشروع القانون 3صورة رقم 

 والذي عرف أكبر تفاعل22.20

 

 

 

 

على 22.20الصورة تشير إلى أن الوسيط الذي استعملته السيدة م إلعادة نشر الخبر املتعلق بمشروع قانون 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك عبارة عن فيديو )استعملت فيه اللغة الدارجة كلغة تواصل(؛ وقد شهد تفاعال 

تفاعال باألوجه التعبيرية 86000شاهدة وم2987269واسعا على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، إذ حصل على 

 تقاسما.65000تعليقا و13000و

دراسة إحصائية لتفاعالت رواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مع فيديو السيدة م حول قانون -

 من جانب التقاسمات22.20

بعد تطبيق خوارزمية رصد الخبر وتتبعه على منشور السيدة م الخوارزمية للكشف عن املعطيات املرتبطة 

و تاريخ 19س 19على الساعة 28/04/2020بسيرورة التقاسمات املرئية خالل الفترة املمتدة ما بين تاريخ نشر الفيديو: 

 املعلومات اآلتية:، حصلنا على 15س 14على الساعة 01/05/2020تطبيق الخوارزمية 

 

يشر إلى عدد تقاسمات منشور السيدة م املرئية 2جدول رقم 

 خالل الفترة املمتدة22.20مشروع القانون بخصوص 

 02/05/2020إلى 28/04/2020من 

 

 

29/04/2020 04:44 3
30/04/2020 1524

01/05/2020 14:15 2335
األفراد 2040

اجملموعات 228
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الجدول يشير إلى أن منشور السيدة م لم يعرف تفاعال كبيرا خالل الساعات األولى من نشره، من ناحية التقاسمات 

تقاسمات، لكن عدد التقاسمات املرئية 3د سوى 15س 04الساعة 29/04/2020املرئية، حيث لم يسجل إلى حدود تاريخ 

ساعة واستمر في االرتفاع في اليوم املوالي ليصل 24تقاسما في أقل 1524ارتفع بعد ذلك بشكل كبير ليصل حدود 

تقاسما؛ شكل التفاعالت التصاعدي ظهر بشكل فجائي بعد فترة وجيزة وقد يرجع السبب في ذلك لكون فترة وضع 2335

 هذا املحتوى لم تتوافق مع ساعات الذروة لتفاعالت رواده، هذا الوسيط عرف عددا من التقاسمات املرئية لألفراد بلغت

تقاسما، وهي معطيات ومتغيرات تميزه؛ وملزيد من 228تقاسما وعددا من التقاسمات املرئية داخل املجموعات بلغت 2040

 التوضيحات بخصوص مسار عدد التقسمات عبر الزمن، حددت لنا الخوارزمية املبيانين اآلتين:

 

 

يوضح توزيع تقاسمات منشور السيدة م 4مبيان رقم 

 عبر الزمن22.20بخصوص مشروع القانون 

 

يشير إلى توزيع تقاسمات فيديو السيدة م 5مبيان رقم 

عبر الزمن، اعتمادا على 22.20املرئيةبخصوص مشروع القانون 

 ساعات اليوم

 

 

يبين أن شكل توزيع التقاسمات بداللة الزمن كان شبه منعدم في البداية، لكنه اتخذ بعد ذلك شكال 4املبيان رقم 

فيشير إلى أن الفيديو لم يلق تقريبا أي تفاعل في 5املبيان رقم تصاعديا ومطردا ليصل ألقص ى قيم درجة التقاسمات، أما 

ى )التقاسمات املرئية( في الساعات املوالية لتصل إلى قيمها القصو الساعات األولى من نشره، قبل أن ترتفع هذه التفاعالت 

قبل أن تخمد خالل ساعات محددة، لتعاود االرتفاع من جديد لكن بوثيرة أضعف من األولى، فالسيرورة العامة لهذه 

 .التفاعالت هي انتظار نقطة الصفر التي تعرف ذروة التفاعالت تم تعرف بعد ذلك شكل محددا من الخمود

دراسة إحصائية لتفاعل رواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مع فيديو السيدة م. حول القانون -

 التعاليق على املنشور.من جانب 22.20
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تم تطبيق خوارزمية رصد الخبر وتتبعه للكشف كذلك عن املعطيات املرتبطة بتعاليق فيديو السيدة م حول 

على 01/05/2020والتاريخ 19س 19على الساعة 28/04/2020خالل الفترة املمتدة بين تاريخ نشره: 22.20مشروع قانون 

 ، مما إلى استخالص املعلومات املوضحة وفق اآلتي: 00س 14الساعة 

 22.20مشروع القانون يشير إلى عدد التعاليق املرتبطة بمنشور السيدة م املرئية بخصوص 3جدول رقم 

 02/05/2020إلى 28/04/2020خالل الفترة املمتدة من 

 
 

يوضح توزيع التعاليق املرتبطة بمنشور 6مبيان رقم 

 بداللة األيام22.20السيدة م بخصوص مشروع القانون 

 

يشير إلى توزيع تقاسمات فيديو السيد ة 7مبيان رقم 

بداللة ساعات 22.20م املرئيةبخصوص مشروع القانون 

 اليوم

 

يتضح أن الفيديو عرف تفاعالت  كبيرة من جهة التعاليق منذ الوهلة 7و6واملبيانين رقمي 3من خالل الجدول رقم 

األولى من طرحه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، لتبلغ الذروة خالل األيام األولى تم تتباطآ فيما بعد؛ وهكذا 

، التقاسمات، في شكل التفاعل الذي يشهد زخما كبيرا في البداياتنستشرف وجود تحاكي بين سيرورة التفاعالت وسيرورة 

ثم يخمد بعد ذلك بشكل تقهقري سريع، إي أننا أمام أنماط من تناول موقت للقضايا، موضوع التفاعالت، حيث يتخذ 

ير ذلك، تم غشكل رأي عام بشكل فجائي، نتيجة التفاعالت الكثيفة واملطردة سواء كانت تعاليق للخبر أو تقاسمات أو 

 اليلبت أن يترك ويهجر كذلك بشكل سريع؛ 

مقارنة بين التقاسمات والتعاليق املرئية املرتبطة بفيديو السيدة م من حيث أوقات اليوم التي تشهد أكبر -

س 14على الساعة 01/05/2020عدد من التفاعالت، وذلك خالل الفترة املمتدة بين تاريخ عرض الفيديو والتاريخ 

 د15

 باستخدام خوارزمية رصد الخبر وتتبعه حصلنا على املبيانات اآلتية:

 28/04/2020  588
29/04/2020  1457

30/04/2020 1705

01/05/2020 14:00 1753
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 يبين مقارنة بين توزيع التقاسمات والتعاليق املرتبطة : 8مبيان رقم 

 بفيديو السيدة م بداللة توقيت اليوم

 

املبيانين يوضحان ساعات اليوم التي تشهد أكبر عدد من التفاعالت، أذ يمثل الخط األحمر منحنى التعليقات 

والخط األزرق يمثل منحنى التقاسمات، ويتضح من خالل قراءة املبيانين أن أوقات الذروة في التفاعل تختلف ما بين 

ي ساعات محددة من النهار عدد التقاسمات، مثل الفترة التقاسمات والتفاعالت، حيث يفوق عدد التعاليق املسجلة ف

، بينما يقع العكس من ذلك، في الفترة املمتدة من التاسعة صباحا إلى 00س 22والساعة 00س 18املمتدة ما بين الساعة 

سب ح حيث تفوق التقاسمات املسجلة التعاليق بشكل كبير، أي أن هناك اختالفا في ساعة ذروة التفاعل00س 17الساعة 

نوعية التفاعل، فالتقاسمات تزداد خالل فترة النهار بسبب سهولة القيام بها في هذه الفترة خاصة بسبب ارتباط عدد من 

د، وتتزامن مع فترة انتهاء العمل اليومي 00س 18رواد املوقع بالعمل، بيد أن التعاليق ترتفع بشكل كبير ابتداء من الساعة 

يعون حينها منح التركيز األكبر الذي يتطلبه التعليق. ومن حيث الشكل الهندس ي للتعاليق ملجموعة من الرواد الذين يستط

والتقاسمات فهناك تشابه يعطي شكال غير متساوي للتفاعالت بين ساعات اليوم، ويبرز أن هناك فترات لذروة التفاعل 

 وفترات للخمود.

مقارنة بين تقاسمات منشور السيد م الذي هو عبارة عن مقال وصور وفيديو السيدة م خالل الفترة املمتدة -

 د.15س14على الساعة 01/05/2020من تاريخ النشر والتاريخ 

 باستخدام خوارزمية رصد الخبر وتتبعه حصلنا على املبيان اآلتي:
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 تقاسمات السيد م  وتقاسمات السيدة ميبين مقارنة بين توزيع : 9مبيان رقم 

 بداللة توقيت اليوم

 

املبيان يعرض مقارنة بين وسيطين مختلفين من حيث التقاسمات، أحدها عبارة عن منشور مكتوب وصور يعود 

للسيد م، واآلخر عبارة عن فيديو نشرته السيدة م، ومن خالل قراءتهما يتضح جليا تفوق تقاسمات الفيديو على تقاسمات 

، ويرجع ذلك 00س 04و00س 01ء الفترة الوجيزة املمتدة من املنشور املكتوب في مجمل فترات التفاعل اليومية، باستثنا

لكون املنشور املكتوب يستهدف فئة محددة من الرواد الذين لهم حد أدنى من التعليم، بينما الفيديو والذي استعملت فيه 

ما أن افية، كلغة دارجة كان خطابه سهال لكل رواد موقع التواصل االجتماعي، على اختالف مستوياتهم الدراسية والثق

االستماع إلى الفيديو أسهل من قراءة نص بالنسبة للكثيرين؛ ونخلص من هذه املقارنة أن الوسيط املستعمل في نشر أو 

 إثارة موضوع يلعب دورا في توسيع رقعة التفاعالت حوله، وتحويله إلى موضوع يشغل الرأي العام.

 تحليل النتائج:

يتضح من خالل املعطيات في الجداول واملبيانات السابقة أن ظاهرة التفاعل الرقمي، بمختلف طرقها سواء كانت 

أوجها تعبيرية أو تقاسمات أو تعاليق تشهد فترة لذروة التفاعل تليها فترة خمود وتراجع جاذبية املنشور، وخالل املدة التي 

ة خالل اليوم بتفاعل أكبر مقارنة بباقي فتراته، ويمكن تسميتها "أوقات ذرو  ينشط فيها املنشور تتميز فترات زمنية محددة

التفاعل مع املنشور"، وتختلف هذه األوقات حسب نوعية الوسيط املستعمل )فيديو، صور، مقال مكتوب.(. تلعب نوعية 

ى سهل االستيعاب عل الوسيط كذلك دورا هاما في حصوله على التفاعل الواسع، حيث مكن استعمال السيدة م وسيطا

إلى عدد أكبر عدد من رواد موقع التواصل االجتماعي 22.20غرار الفيديو باللغة الدارجة من إيصال خبر مشروع القانون 

فيسبوك مقارنة بالسيد م الذي استعمل مقاال وصورا، رغم تساوي الناشطين من حيث عدد اإلعجابات بصفحتيهم 

 ت املعروضة في البحث.  الشخصية في تاريخ استخراج املعطيا

من جهة أخرى، كشفت املعطيات التي تم تناولها سابقا أن ساعات النهار يزداد فيها تقاسم املنشور بيد أن التعاليق 

ترتفع بشكل أكبر خالل الليل، وقد يعود السبب لكون كثير من رواد مواقع التواصل االجتماعي ال يجدون فرصة التعليق 

بب االرتباط بالعمل، لكن ذلك ال يثنيهم عن االتصال بشبكات التواصل االجتماعي من خالل تقاسم خالل أوقات النهار بس

لورة نمذجة ب املنشور الذي يعد تقنيا أسهل من التعليق، التشابه في مورفولوجية املنحنيات املستعملة يوحي بإمكانية
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زيد مية وكذا تأثيرها على الفرد و املجتمع، عبر مرياضية لهذه التفاعالت، والتي ستسمح بدراسة خصائص الشبكات الرق

 من تحليل البصمات الرقمية واالعتماد على نماذج ونظريات رياضية مثل نظرية املخططات ونظرية األنظمة الحركية.

 

 خاتمة وتوصيات

ثال لنوع ، مجرد م22.20أن دراسة جانب من تفاعالت رواد مواقع التواصل االجتماعي املغاربة مع مشروع قانون 

من النشاط الرقمي االفتراض ي الرقمي الذي خلق رأيا عاما في وقت وجيز، تجاوز حدود العالم االفتراض ي ليخلط أوراق كل 

من كان يراهن على هذا القرار، حيث تسارعت الهيئات واألحزاب ومكونات التشكيلة الحكومية لنفي مسؤوليتها عنه، وهذا 

ض ي العالية على بسط سلطته املدنية، ولعب األدوار التي عادة تناط باملجتمع املدني يبرهن على قدرة املجتمع االفترا

 التقليدي؛

وهذه القدرة العالية التي يستفيد منها املجتمع املدني االفتراض ي تغري الباحث لدراستها وفهم خاصياتها من خالل 

 تراض ي؛ل البيانات الضخمة التي يوفرها الفضاء االفاستثمار تقدم العلوم اإلنسانية وتطور التكنولوجيا الرقمية في تحلي

إن النتائج املتوصل إليها في هذه الورقة البحثية، والتي تعطي فكرة عن زمن وحجم التفاعالت وسيرورتها وتأثير 

 الوسيط املستعمل في ذلك، تبقى في حدود الفرضية التي تحتاج للتأكيد، انطالقا من بحوث أخرى يمكن أن تجرى لعينات

 مختلفة في سياقات متعددة، وهذا من شأنه التأسيس لقوانين تزيد من فهمنا للعالم االفتراض ي السريع التحول. 
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قانونية  حالة الطوارئ الصحية باملغرب: مقاربة سوسيو  

 عبد اللطيف الهاللي

أكادير–كلية الحقوق جامعة ابن زهر  أستاذ باحث،  

 محمد أقديم

أكادير–طالب باحث، بصف الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة ابن زهر   

 :مقدمة
من ق ل ع أنها "كل أمر ال  962حيت يمكن تعريفها حسب الفصل  استثنائيا ناتجا عن قوة قاهرة، تعد حالة الطوارئ الصحية ظرفا

 ، ومن تم فسبب إعالن حالة الطوائ1"د...يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق والجرا

، وعليه اتخذت الدولة العديد من اإلجراءات االستثنائية للحد من 92الصحية باملغرب هو محاولة منع انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 

لقاعات ية وادانتشاره ما أدى إلى تقييد الحقوق والحريات، منها غلق املقاهي، واملطاعم، والقاعات السينمائية، واملسارح، وقاعات الحفالت، كما األن

إغالق الحدود سواء الجوية والبحرية وإجراءات أخرى كلها  ثمالرياضية، وكذا الحمامات وقاعات األلعاب ومالعب القرب، في وجه العموم. 

تستجيب لتوجيهات منظمة الصحة العاملية، أبانت خاللها السلطات املغربية عن حنكتها في السعي على الحفاظ على النظام العام بمدلوالته 

 الثالث ) الصحة العامة واألمن العام والسكينة العامة (. 

ملقالة تحليل أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطات املغربية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ذلك نسعى من خالل هذه ال

"، وتبيان مدى نجاعتها ومسايرتها لتطورات الحالة الوبائية، مع محاولة تبيان أهم الفوارق والتقاطعات بين حالة الطوارئ الصحية 92"كوفيد

الحاجة لقانون مالي تعديلي  يساير الظرفية الحالية، ومدى نجاعة التعليم عن بعد ومدى استفادة  وبعض الحاالت األخرى، وفتح التساؤل حول 

 جل املواطنين في ربوع اململكة من تعليم شعبي ديمقراطي يراعي مختلف الشرائح االجتماعية؟

هذه  وبالتالي الى أي مدى يمكن الحد من حيت أن االشكالية املحورية تتمحور حول ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالصحة العامة واالقتصاد

يمكن للدولة تدبير آثار هذه الجائحة )آثارها الصحية والنفسية، آثارها االجتماعية الجائحة، وبأية وسائل، وبأي مخطط، وكيف 

 نسبيا؟ واالقتصادية والتعليمية...( مع العلم أن الظاهرة حكمتها املفاجئة

سساتية على إستراتيجية ملواجهة الكوارث سواء طبيعية أو اجتماعية، علما أن وزارة تتوفر الدولة وبنياتها املؤ ثم هل 

ِلي   2الداخلية بالكاد أسست مديرية تدبير املخاطر الطبيعية
َ
ة" تابعة للكتابة في األشهر القليلة املاضية، بعدما كانت "خ

 ة ومحاربة األمراض بوزارة الصحة؟مديرية علم األوبئ العامة بالوزارة، ومدى نجاعة استراتيجيات ودراسات

وعليه سنعالج هذه األمور في محورين رئيسين، سنحاول من خاللهما تحليل أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطات املغربية لتدبير هذه 

عند األساس القانوني  الثاني (، وقبل ذلك سنقف الظرفية االستثنائية التي يعيشها الوطن، وأثارها املالية واالقتصادية على ميزانية الدولة ) املطلب

لحالة الطوارئ الصحية وتميزها عن بعض املفاهيم األخرى، ثم مناقشة بعض اإلشكاالت وطرح تساؤالت مهمة حول السياسات العمومية 

 باملغرب ) املطلب األول (. 

                                                             
 (.9293أغسطس  99)9339رمضان  2والعقود، ظهير من قانون االلتزامات  962الفصل  - 1
( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 9191يناير  31) 9449جمادى األخرة  4صادر في  9.92.91.6من مرسوم رقم  3املادة   - 2

 .9191فبراير  6بتاريخ  6.84الداخلية،الجريدة الرسمية عدد 
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 :: حالة الطوارئ الصحية: األسس واإلشكاالتأوال

" تناقضا رئيسيا على املستوى العاملي صحيا واقتصاديا وتجاريا، واملغرب أيضا لم يسلم من هذه 92كورونا "كوفيد شكلت جائحة فيروس 

جديتها  نالجائحة إذ أترث سلبا على القطاعات الحيوية، على الرغم من محاوالت السلطات املغربية الحتواء هذه اآلثار بأقل األضرار، حيت أبانت ع

ية كحلول بديلة لعدم وجود سياسات عمومية واستراتجيات حكومية ملواجهة مثل هكذا ظواهر ) الفقرة الثانية(، ويقتض ي في تدبير هذه الظرف

 األمر قبل ذلك تبيان األساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية ) الفقرة األولى( وتميزها عن بعض الحاالت األخرى.

 :ييزها عن بعض الحاالت األخرى األسس القانونية لحالة الطوارئ الصحية وتم -1 

، يتداول 3من الدستور  42يمكن التمييز بين حالة الطورئ الصحية وحالة االستثناء ثم حالة الحصار، حيت نجد األخيرة في الفصل 

يوم بظهير  31من الدستور الذي ينص على إمكانية إعالن حالة الحصار ملدة  44املجلس الدستوري في }... إعالن حالة الحصار وكذا الفصل 

 يوقعه رئيس الحكومة بالعطف، حيت ال يمكن تمديد هذه اٱلجال إال بالقانون.

يعلن عنها في حالة كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع ما من شأنه أن يهدد من الدستور، و  824أما حالة االستثناء فينص عليها الفصل 

 ويعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، حيث ربطها املشرع الدستوري بمجموعة من الشروط  التي ينبغي احترامها، حيث يتعين على امللك

 س املستشارين، ورئيس املحكمة الدستورية، ثم توجيه خطاب إلى األمة، وقداستشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجل

 . 9241و 9268تم تطبيق هذه الحالة مرة واحدة في تاريخ املغرب في الفترة املمتدة بين عامي 

ـ تابعة لهيئة األمم  .924 أبريل  7التي أنشئت في 5في حين نجد حالة الطوارئ الصحية بين ثنايا توصيات وتقارير منظمة الصحة العاملية

، وعليه  ل املتحدة ـ، كما نجد بعض اإلشارات في البروتوكوالت واملواثيق الدولية، التي تنص على كيفية التعامل أوقات األزمات التي قد تطال الدو 

جائحة، حيث انتشر من مدينة ووهان الصينة أواخر السنة املاضية وينتشر كالنار  92فت منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا كوفيد فقد صن

دة دفي الهشيم تقريبا لكافة دول العالم. واتخذت التشريعات الدولية الصحية على عاتقها الحد من هذه األمراض املعدية، وجميع األوبئة امله

 ةبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، لذلك سعت السلطات املغربية اتخاذ العديد من التدابير االحترازية والوقائية والصحية ثم القانونيللبشرية 

 في جمع امليادين .

تي ( ال9118بنشر اللوائح الصحية الدولية ) 9112أكتوبر  96الصادر في  9.12.999حيت نجد مرجعية ذلك في الظهير الشريف رقم 

ثم . 9112نونبر  8بتاريخ  84.4ونشر في الجريدة الرسمية عدد  9118ماي  93اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في دورتها الثامنة والخمسين بتاريخ 

كي بمثابة واملرسوم املل 9199( ومقتضيات الدستور املغربي لسنة 9199- 9194استراتيجية التعاون بين املغرب ومنظمة الصحة العاملية للفترة )

املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه األمراض، هذا عالوة على املرسوم  9264قانون الصادر سنة 

يف بمثابة ، ثم على الظهير الشر 9191فبراير  6بتاريخ  6.84املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية املنشور في الجريدة الرسمية عدد 

هذه كلها مرجعيات سمحت للحكومة  ( املتعلق باختصاصات العامل،9244فبراير  98) 9324من صفر  98الصادر في  .9.48.96قانون رقم 

 مارس 93بتاريخ   9.91.923ورقم  9.91.929باإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، وهي وإجراءات التي أعلن عنها بموجب مرسومي بمثابة قانون رقم 

                                                             
(، الجريدة 9199يوليو  92) 9439من شعبان  94صادر في  9.99.29شريف رقم ، ظهير 9199من الدستور املغربي لسنة  42الفصل  -3

 (.9199يوليو  31)  9439شعبان  .9مكررـ 8264الرسمية عدد 
(، الجريدة 9199يوليو  92) 9439من شعبان  94صادر في  9.99.29ظهير شريف رقم  ، 9199من الدستور املغربي لسنة  82الفصل  -4

 (. 9199يوليو  31)  9439شعبان  .9مكررـ 8264الرسمية عدد 
على الساعة  94.14.9191تم اإلطالع عليه يوم  are-we-https://www.who.int/ar/about/who املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية -ـ5

99.31 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.who.int/ar/about/who-we-are
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 91917ابريل  .9الصادر يوم  9.91.331بموجب مرسوم رقم  9191ماي  91. ليتم تمديدها كمرحلة ثانية إلى غاية 9191أبريل  91. الى غاية 91916

. 

  :جائحة فيروس كورونا بين اإلشكال الطبي و املالي -2

، طرحت العديد من اإلشكاالت 92 إن الحالة الوبائية التي يشهدها العالم املتمثلة في تفش ي فيروس كورونا كوفيد

املتعددة حول طبيعة النظام العاملي السائد بقيادة هيئة األمم وأذرعها االقتصادية واملالية والسياسة والعسكرية ومدى 

أعدت منظمة الصحة العاملية ملثل هكذا ظواهر، ومدى نجاعة كل االستراتيجيات املتبعة في هذا امليدان ومصداقيتها، 

العالم بأسره يعرف ركود اقتصادي ومالي قد يعصف بأزمة عاملية تتجاوز األزمة التي تسبب بها فيروس كورونا،  خصوصا وأن

سواء من حيت انهيار أثمنه العقود املؤجلة فيما يخص البترول في منتصف أبريل املاض ي وبالتالي تسبب في تضخم في الدول 

ألزمة إلى دول أخرى، أو من حيت البحث الطبي الدءوب إليجاد مصل املنتجة ألن العرض يفوق الطلب، ومحاولة تصريف ا

للفيروس ملحاولة احتواء هذه الجائحة بشكل معقلن، واآلثار الوخيمة التي قد تسبب فيها هذه الجائحة على االقتصاد 

 العاملي.

افية في أبحاث استشر  هذا ما نالحظه اآلن من تخبط على مستوى تدبير الجائحة على املستوى العاملي نظرا لغياب

علم الفيروسات، ـ حتى وان كانت ـ فقد أبانت عن قصورها في إيجاد حل لهذه األزمة، الش يء الذي فاجئ العالم نظرا لكون 

األنظمة كان هدفها االستثمار في املجاالت االقتصادية واملالية بالخصوص والهرولة نحو أبحاث مدمرة للبشرية أبحاث 

ة، أبحاث من أجل السيطرة عسكريا واقتصاديا وماليا وتجاريا. ومن ثم تم توجيه املقدرات نحو إذكاء نووية، أبحاث جرثومي

الحروب واالستثمار في الدمار، هذا وفي غياب تام لالستثمار في املجاالت االجتماعية التعليم والصحة والشغل، وهذا ما 

ئحة، نظرا لتبعيتها االقتصادية والسياسية والتجارية... جعل الدول خاصة النامية في امتحان عسير ملواجهة هذه الجا

للدول القوية من جهة، ولقلة اإلمكانات خصوصا على مستوى السيولة املالية من جهة أخرى، أما الكفاءات التي يمكن أن 

أو من أجل  يتأخذ املشعل فبسبب عدم توفر فرص الشغل في بلدها فإنها تضطر للهجرة  سواء من أجل إتمام املسار العلم

 البحث عن لقمة العيش.

وعليه فاملغرب اتخذ مبادرات وإجراءات جدية وجيدة ملحاربة تفش ي الفيروس منذ رصد الحاالت الوبائية األولى، 

لكن هل تصمد الخطة الوطنية أمام نتائج الوباء تقنيا طبيا مؤسساتيا وماليا واجتماعيا وعلى املستوى النفس ي للمواطن 

زمة أو ما بعدها؟ خصوصا الجج  في السكن وفي قطاعي التعليم والشغل، حيت نعي جيدا أثار إيقاف سواء في ظل األ 

الدراسة على الطلبة والتالميذ... وأسرهم من ناحية، وعلى األطر التربوية من ناحية أخرى. على الرغم من تطبيق التعليم 

 .عن بعد كخطة أنية النقاد ما يمكن انقاده في املوسم الدراس ي

هل يصمد االقتصاد الوطني أمام ذلك، بما فيه املقاولة الخاصة والفالحة ومدا قدرة الكلفة االجتماعية والقطاعات 

االقتصادية األخرى عل التحمل. هل هناك خطط بديلة ملواجهة مثل هكذا ظواهر؟ أم هذا ما يفسر العودة الى إحداث 

"، واللجوء الى استعمال الخط 92 -فيروس كورونا كوفيد حساب خصوص ي تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة

ط، ومساعدة االتحاد األوربي ومساعدة الخ انة األمريكية، ثم 
َ
االئتماني للبنك الدولي الذي لم تلجئ اليه الدولة املغربية ق

من قانون املالية  43دة وكل أداة مالية أخرى من الخارج واملحدد بموجب املا افتراضاتتجاوز سقف املبلغ املتعلق بإصدار 

                                                             
 (.9191مارس  94)9449رجب  92مكررـ 6.64الجريدة الرسمية عدد  -6
( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 9191أبريل  .9) 9449من شعبان  94صادر في  9.91.331مرسوم رقم  - 7

 ( .9191أبريل  92) 9449شعبان  98مكرر ـ بتاريخ  6.44ـ، الجريدة الرسمية عدد 92التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كوروناـ كوفيد
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مليار درهم.  بمعنى أننا سوف ندخل مرحلة جديدة من االنكماش االقتصادي ب يادة  39في  9191للسنة املالية  41.92

ناقص في النسبة املائوية أقل من الحاالت العادية، وهذا ما استبقه صندوق اإليداع و التدبير بالقول أن القطاع املصرفي 

 8السيولة املالية خالل هذه السنة. واألمر نفسه الذي حذرت منه املندوبية السامية للتخطيط سوف يعرف عج ا في

بتقديم معطيات مهمة حول االقتصاد والوطني والقطاعات التي قد تعرف انكماش ونقص في املردودية وفقدان فرص 

 الشغل مهمة بسبب وقف نشاط العديد من املقاوالت منذ شهر مارس. 

 

يطرح إشكالية تدبير السياسات العمومية خصوصا فيما يتعلق بالبرامج الحكومية، هل تتوفر الحكومة  وهذا األمر

على خطط بديلة ملواجهة أزمات وظواهر قد تعصف في أي وقت، هذا األمر يفسره أن أغلب القرارات الحاسمة في مواجهة 

قرارات حكومية. بمعنى أن الحكومة ال تملك هذه الجائحة وقضايا كبرى أخرى هي مبادرات وقرارات ملكية وليست 

استراتيجيات وحلول لهكذا ظواهر وهذا امتحان للسياسيين ولألح اب املتعاقبة على الحكومة ملغربية الذين هم في غياب 

تام عن اخذ القرارات الحاسمة، وهنا وجب التساؤل حول مسار االستوزار باملغرب من جهة، ثم عن أين نخبة نريد ملغرب 

 ؟10؟، أم أن بروز التكنوقراط أدى إلى أفول السياس ي باملغرب بشكل تدريجي9ديد من جهة أخرى ج

ومن تم فإن هذه األزمة انتقلت من جائحة طبية إلى جائحة اقتصادية ومالية، األمر الذي يفسر االرتباط الوطيد 

ن جهة، تعافي وانتعاش االقتصاد العاملي مبين كل القطاعات على املستوى العاملي، وتعافي االقتصاد الوطني رهين بمدى 

وبمدى توفر التساقطات املطرية التي تؤثر بشكل كبير على القطاع ألفالحي الذي يساهم بشكل جيد في الناتج الوطني 

ويساهم في توفير فرص شغل مهمة من جهة أخرى. وبالتالي إعادة الحيوية للمقاوالت التي تشتغل بشكل مباشر في القطاع 

 حي أو التي لها عالقة غير مباشرة بالقطاع.ألفال

 

 

 :: اإلجراءات التي اتخذها املغرب واشكالية املالية العموميةثانيا 

ذ املغرب إجراءات مهمة في العديد من القطاعات التي حاولت أن تخفف من وطأة الجائحة على املستوى الوطني، خصوصا في الجانب اتخ

 األولى ( ثم أخرى مالية ) الفقرة الثانية ( على الرغم من أن الظرفية تستدعي قانون مالي تعديلي لتدبيرها بشكل جيد. االجتماعي والصحي ) الفقرة

 اإلجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية: -1

، ـ على الرغم من التأخر في مسألة 92" عبر املغرب من جديد عن حنكته في تدبير الشأن الوطني في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد

دها دغلق الحدود ــ إال أنه يعد من الدول السباقة لتطبيق اإلجراءات التي توص ي بها منظمة الصحة العاملية، حيت صدر بالجريدة الرسمية في ع

خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  يتعلق ـب سن أحكام 9.91.929مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم  94مكرر بتاريخ يوم الثالثاء  6.64

                                                             
et-2020-trimestre-premier-du-conjoncture-de-https://www.hcp.ma/Note-لمندوبية السامية للتخطيط املوقع الرسمي ل - 8

trimestre_a2492.html-edeuxiem-le-pour-perspectives . 
لالستزادة في موضوع النخبة راجع كتاب: عبد الرحيم العطري، صناعة النخبة باملغرب مفارقات التوريث واالستحقاق، مرك  العلوم  -ـ 9

 االجتماعية الرباط، الطبعة الرابعة.
لالستزادة في املوضوع والتعمق أكثر راجع، عبد اللطيف الهاللي، أزمة دولة الرعايا وإشكالية التدبير العمومي، أطروحة لنيل شهادة  10

الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ جامعة القاض ي عياض مراكش، املوسم 

 . 9191-9112الجامعي 

https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
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بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي  9.91.923اإلعالن عنها. وبالجريدة الرسمية نفسها نشر املرسوم رقم 

 " والتي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني. 92فيروس كورونا "كوفيد 

انت هذه اإلجراءات ستقيد من بعض الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور فإن حماية النظام العام وحماية الصحة العامة غاية وإن ك 

من الدستور  "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي  9111تقتض ي تفعيل مقتضيات الدستور، حيت ينص الفصل ذاتها بحد 

"لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سالمة السكان،  12 99لفصل وكذا ا .القانون هذا الحق"

 .وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع"

لى ذلك ها طبقا للقانون يمكن التقييد منها كما تشير إكما تعد حرية التنقل سواء داخل الوطن أو بالدخول إليه والخروج منه مضمونة. فإن

من الدستور، هذا دون أن نغفل مسألة تقييد حرية التعبير ألن املرسوم بمثابة قانون  جاء بعقوبات تطال كل من  9413الفقرة األخيرة من الفصل 

لعمومية املتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، والحجر قام بأي أعمال تتنافى والقانون سواء بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات ا

و أالصحي سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات املفوه بها في األماكن أو االجتماعات العمومية، أو بواسطة املكتوبات 

 في األماكن أو االجتماعات العمومية، أو بواسطة امللصقاتاملطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو املوزعة أو املعروضة للبيع أو املعروضة 

عِمُل لهذا الغرِض د  املعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكترونية،
َ
ست

َ
 وأي وسيلة أخرى ت

ً
عامة

جر الصحي سواء بالنهار أو من خرجوا ليال يهللون بالشارع العام ، إلكترونية، األمر الذي نتج عنه اعتقال العديد من األشخاص الذين خرقوا  الح

جراءات إ هل السبب راجع الى الوطنية ال ائدة، أم الى جهل هؤالء بما يقع أم هو فعل مقصود؟ ،إضافة الى عدم احترام األثمنة املوص ى بها... كلها

وصفع في الشارع العام، مع تسجيل أعمالهم بواسطة هواتف نقالة،  جيدة باستثناء بعض املمارسات التي يقوم بعض رجال السلطة من ضرب

 فأمر غير مقبول، إذ ال يمكن اللجوء إلى العنف املشروع إال عند استيفاء كل إجراءات السلمية، ومن األجدر تطبيق القانون في حق كل مخال

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كما ينص على ذلك مرسوم  9311و 311للحجر الصحي بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 

 .  9.91.929بقانون رقم 

من الدستورـ الفقرة األولى ـ، واضح من حيث تأكيده على أنه " ال يجوز املس بالسالمة  9914وهنا يتعين التأكيد، دون أدنى لبس أن الفصل   

هة كانت، خاصة أو عامة."، ما يعني أنه حتى في الظروف االستثنائية ال يجوز املس الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي ج

وبات قبالسالمة الجسدية للمواطنين واملواطنات، وهو األمر الذي يعرض مرتكب هذه األفعال املجرمة قانونا، للمتابعة القضائية، عالوة على الع

 .                                         لتكوين إلى الع ل من أسالك الوظيفة العموميةاإلدارية التي يمكن أن تطاله والتي تبدأ من إعادة ا

لقد صارت األدبيات الحقوقية الدولية في التوجه نفسه، ومن ذاك ما تضمنته مدونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون التي       

، والتي نصت في مادتها الثانية على أن "يحترم 924215دجنبر  94املؤرخ في  34/962بموجب قرارها رقم  املتحدة اعتمدتها الجمعية العامة لألمم

املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص 

                                                             
(، الجريدة 9199يوليو  92) 9439من شعبان  94صادر في  9.99.29، ظهير شريف رقم 9199من الدستور املغربي لسنة  91الفصل  - 11

 (. 9199يوليو  31)  9439شعبان  .9مكررـ 8264الرسمية عدد 
  9199من الدستور املغربي لسنة  99الفصل  1212
 9199سنة من الدستور املغربي ل 94الفصل - 13
  9199من الدستور املغربي  99الفصل  - 14
املوقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان   -ـ15

ssionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Profe  على الساعة  94.149191تم زيارته يوم

99.19. 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx%20تم%20زيارته%20يوم%2014.042020
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رورة القصوى وفي قوانين استعمال القوة، إال في حالة الضويوطدونها" ، وكذا املادة الثالثة التي نصت على أنه " ال يجوز للموظفين املكلفين بإنفاذ ال

  ."الحدود الالزمة ألداء واجبهم

أما فيما يتعلق بمسألة التصوير ونشر أشرطة  الفيديو وبالتالي التشهير باملواطنين دون رغبتهم فيمكن أن يلحق الضرر بالغير خصوصا 

لى ، وعليه أشارت املادة الرابعة من املدونة "يحافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانين عوأن الهاجس النفس ي له أهمية كبيرة في مثل هذه الظروف

" وتم التعليق على هذه .سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة

أن  بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة لألفراد أو يمكن املادة في نفس املدونة "يحصل املوظفون املكلفون 

تضر بمصالح اآلخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه املعلومات واستخدامها، وال 

 خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه املعلومات ألغراض أخرى أمر غير مشروع على اإلطالق." ينبغي إفشاء هذه املعلومات إال بحكم أداء الواجب أو

تم إصدار بالغ  مشترك بين وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والصحة  92وتماشيا مع اإلجراءات املتخذة ملحاربة فيروس كوفيد 

مي، حول إجبار وضع الكمامات الواقية لألشخاص املسموح لهم بالتنقل خارج مقرات والداخلية والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرق

باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية،  فقد تم   16السكن في الحاالت االستثنائية، ثم قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

الصادر في  9191.91للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة املضافة، كما تم نسخ قرار رقم  درهم 1..1تحديد سعر بيع الكمامات للعموم في 

درهم، ووهو إجراء قانوني،  9.81املتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية الذي حدد سلفا ثمن الوحدة في  9191مارس  39

 لقوة القانونية نفسها.إذ نسخ مرسوم بمرسوم ٱخر من نفس الدرجة وا

ولعل من شأن هذا القرار أن يضرب بيد من حديد امل ايدات ويحارب السوق السوداء، وجشع بعض الصيادلة، وإن كان من الضروري 

دن عكس "، وعدم االقتصار على توفير كميات مهمة في امل92توفير كميات مهمة وكافية تغطي كافة التراب الوطني من أجل محاربة فيروس "كوفيد 

 القرى ألن بعض القرى الزالت متضررة وال تتوفر على صيدليات وحتى على محالت تجارية بالقرب منها حتى يتسنى للمواطنين اقتناء الكمامات

 وبعض املواد املعقمة، األمر الذي ينبغي االنتباه له  ومحاولة  تجاوزه.

مات مات ونظريات لتحليل الواقع االجتماعي، وتبرير االغتناء ومقولة في "األز وحتى ال نبرر بعض املمارسات الالأخالقية باستعمال براديغ 

 يتخلق الثروات"، فإن مسألة توفير الكممات وبيعها بالثمن املوص ى به على املستوى الوطني أمر ضروري باإلضافة الى تتبع املسألة بشكل جد

رتفاع الطلب مقابل ه األخيرة هي تحصيل ال ذرية التي ترفع األثمنة، حتى وإن كانت هوقانوني حتى تتم معاقبة املوزعين والصيدليات واملحالت التجا

 العرض.  

وذلك بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أو غرامة  9.91.929كما تم تحديد عقوبات تطبيقا للمادة الرابعة من مرسوم بمثابة قانون رقم 

وح لهم بمغادرة مساكنهم ألسباب خاصة وال يرتدون كمامات واقية، حيت  تشكل درهم في حق األشخاص املسم 9311درهم و 311تتراوح بين 

األخرى  رجنحة، وإلى جانب عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر خرقا لتدابير الحجر الصحي املتعلقة بمالزمة مكان اإلقامة أو خرق غيرها من التدابي

 نحة منفصلة. كما يعتبر التحريض على عدم وضع الكمامات جنحة يعاقب عليها القانون التي قررتها السلطات العمومية املختصة في هذا املجال ج

 طبقا لنفس املادة من املرسوم بمثابة قانون السالف الذكر.

 :أهمية الحساب املرصد ألمور خصوصية في الظرفية الحالية -

إضافة إلى ما تقدم اتخذت السلطات العمومية العديد من القرارات واإلجراءات الجريئة التي تنم عن حس وطني تضامني بين مختلف        

املسمى : "الصندوق  3.9.1.1.9.93.131مكونات الشعب املغربي، حيت وتبعا لتعليمات ملكية تم إحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 

                                                             
 9191أبريل  6الصادر في  9184.91قرار و زير االقتصاد واملالية  رقم  -ـ16
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التي تجيز في حالة  931.9317من القانون التنظيمي للمالية رقم  96"  طبقا للفقرة األخيرة من للمادة 92 -ر جائحة فيروس كورونا كوفيدالخاص بتدبي

من  4118االستججال والضرورة امللحة وغير املتوقعة أن تحدث خالل السنة املالية حسابات خصوصية للخ ينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 

ن م إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه املراسيم على البرملان بقصد املصادقة عليها في أقرب قانو الدستور. ويت

 همليار درهم أول األمر، ليعبر الشعب املغربي عن تضامنه وتآزره وأنه كالبنيان املرصوص. سواء بتبرع 91للمالية. حيت حدد لهذا الحساب مبلغ 

 للحساب الخصوص ي بشكل مباشر أو بتقديم مساعدات مباشرة لألسر املعوزة واملتضررة من الجائحة.

 :  ذة و مدى حضور الجانب االجتماعيالتدابير املتخ -

 9.91.929تماشيا مع ضرورة الحجر الصحي التي جاءت تفعيال لتوصيات منظمة الصحة العاملية وكذا تطبيقا ملرسومي بمثابة قانون رقم 

( بمثابة قانون املتعلق بوجوب التصريح ببعض 9264يونيه  96) 93.4ربيع األول  94بتاريخ  884.68، ثم املرسوم امللكي رقم 9.91.923و رقم 

د كيفيات بتحدي 9264يونيه  94بتاريخ  899.68 األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه األمراض، وكذا قرار وزير الصحة العمومية رقم

( بمثابة  قانون بوجوب التصريح ببعض األمراض واتخاذ تدابير 9264ه يوني 96)93.4 ربيع األول  94الصادر في    884.68 تطبيق املرسوم امللكي رقم

 .92وقائية للقضاء على هذه األمراض، اتخذ املغرب مجموعة من القرارات الحاسمة ملواجهة جائحة فيروس كوفيد 

ماعي مع ضرورة مان االجتتعويض املواطنين الذين توقفوا عن العمل بسبب فيروس كورونا واملسجلين بصندوق الض ذه القراراتومن ه

وذلك امتثاال لضرورة الحجر   www.covid 19. Cnss.maتسجيل كل املتوقفين في البوابة اإللكترونية التي خصصت لهذا الغرض من قبل املشغل 

بلغ عدد  درهم إلى غاية شهر يونيو، مع تقديم ألف درهم عن شهر مارس، حيت 9111الصحي، حيت تم تخصيص تعويض ج افي شهري قيمته 

ألف أجير، وطبيعي أن ي داد عدد املستفيدين في شهر أبريل وماي تماشيا مع تمديد الحجر الصحي للمرة  91.املستفيدين في شهر مارس حوالي 

 ماي. 91الثانية الى غاية 

و، تم تقديم دعم ونهاية يوني إضافة إلى إيقاف أداء االشتراكات االجتماعية في صندوق الضمان االجتماعي للمدة الفاصلة بين فاتح مارس

. مع تقديم نفس الدعم املالي كشطر ثالث 9192دجنبر  39شهري ألسر العاملين بالقطاع غير املهيكل املتوفرين على بطاقة راميد صالحة إلى غاية 

ة بها وتثمينها، إال أن مسألة سحب اإلعانات دجنبر، كلها إجراءات ينبغي اإلشاد 39لألسر غير املتوفرة على بطاقة راميد أو التي انتهت صالحيتها قبل 

 على مستوى الوكاالت البنكية شهدت في األيام األولى نوع من الالمباالة، ألنه لم يتم احترام املسافة الفاصلة بين كل مواطن و اٱلخر.

ا في األخيرة في مناطق أخرى خصوص بعين االعتبار ُبعد املواطنين عن الوكاالت البنكية وعدم تواجد هذه ذومن ناحية أخرى لم يتم أخ

واألداء، مما يتعين خلق أساليب أخرى وأماكن أخرى لتقديم الدعم املالي  ذي ترتب عنه اكتضاض وارتجالية في السحبالعالم القروي، األمر ال

كيلومتر فما  31يبعد عن بعض الدواوير ب ومنه التقليص من تكلفة التنقل واالزدحام عبر حافالت مكتظة الى املرك ـ مكان تواجد الوكاالت ـ  الذي 

لتوزيع  طفوق، أو تكليف موظفين  للتنقل للدواوير البعيدة، أخذا بعين االعتبار املنهجية التي تم استعمالها في اإلحصاء أو مكاتب التصويت، كنق

ة الصحية سواء العربية، مع ضرورة احترام معايير الوقاياإلعانات وذلك بعد إخبار املستفيد باملبلغ املالي ثم مكان السحب عبر رسالة نصية باللغة 

ا في بعض همن طرف املواطنين املتنقلين أو من طرف املوظفين املكلفين بعملية تقديم الدعم املالي. كما أن مسألة األبناك املتنقلة التي تم تطبيق

 أالماكن لم بتم تعميمها في العالم القروي وفي الجبال .

  تصادي:في املجال االق -

                                                             
(، بتنفيذ 9198يونيو  9)  9436شعبان  94صادر في  9.98.69، ظهير شريف رقم 931.93 من القانون التنظيمي للمالية رفم 96املادة -17

 (. 9198يونيو  .9)  9436ـ فاتح رمضان  6341لقانون املالية، الجريدة الرسمية عدد  931.93القانون التنظيمي رقم 
  9199من الدستور املغربي لسنة  41الفصل  -18

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53558.htm
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 استمرارا لإلجراءات الجريئة التي أخذتها السلطات وتطبيقا لتعليمات الحجر الصحي تم األخذ بعين االعتبار اإلجراءات البنكية واملالية

ذه جال هٱكإجراء مهم لحماية املواطنين من الغرامات التأخيرية التي يمكن أن تطالهم بسبب عدم أداء القروض البنكية، ومن تم فقد تقرر تأخير 

نزيل التدابير تالقروض بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملقاوالت املتوسطة وامل اولين للمهن الحرة إلى غاية شهير يونيو. وفي إطار املجهودات املبذولة ل

الت، قامت وزارة لى املقاو املتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف ٱثار األزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها ع

ت "ضمان أكسجين". حي صندوق الضمان املرك ي، تحت اسم االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى 

من مبلغ القرض،  %28 يهدف هذا املنتوج الجديد إلى تعبئة املوارد التمويلية للمقاوالت التي عرفت خ ينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي

 مما يمكن األبناك من مد هذه املقاوالت بقروض استثنائية لتمويل احتياجاتها.

 وعليه، فضمان قرض استثنائي لتمويل احتياجات الخ ينة لتغطية املصاريف الجارية والتي ال يمكن للمقاولة تأجيلها أو تعليقها. وال يمكن

كحد أقص ى من خطوط التشغيل  %91لتغطية تجاوزات خطوط التمويل. يمثل مبلغ القرض بأي حال من األحوال استخدام هذا التمويل 

 مليون درهم. 91 في حدود القصيرة املدى املتوفرة أو في طور التفعيل، وذلك

ف يملدة ثالثة أشهر، سيتم اعتماد مجموع هذه املصار  املصاريف الجارية من كافة %91وفي حالة عدم تغطية خطوط التشغيل لنسبة 

ال  كسقف للقرض. أما بالنسبة للمقاوالت التي ال تتوفر على خطوط التشغيل على املدى القصير، فبإمكان البنك أن يوفر لها قرضا استثنائيا

 أشهر من املصاريف الجارية. ويتم السحب من هذا القرض بعد استنفاذ خطوط االستغالل بالدفع املمنوحة، 3وإلى حدود  ماليين درهم، 8 يتعدى

 9191دجنبر  39مع تقديم إثباتات، هذا القرض االستثنائي مسترد في دفعة واحدة وذلك قبل  9191يونيو  31كما ينبغي أن يستخدم تدريجيا وحتى 

سنوات، مع تكلفة ضمان  5 كحد أقص ى. وفي حالة عدم قدرة املقاولة على التسديد خالل هذه املدة سيتم تقسيم الدفعات على فترة ال تتجاوز 

 في املائة سنويا دون احتساب الرسوم. 1.9صل الى ت

هذا باإلضافة الى تأخير ٱجال كافة القروض شريطة أن يطلب املعني باألمر ذلك من املؤسسة البنكية، كما تم تأجيل التصريحات 

كن للمقاولة  التي تأثرت بالجائحة االستفادة عن مليون درهم إلى نهاية يونيو، كما يم .919الضريبية بالنسبة للمقاوالت التي يقل رقم أعمالها لسنة 

 من تمديد ٱجال السداد أو تأجيلها.

، املتعلق بالخدمات الرقمية 9191أبريل  19بتاريخ  9/9191هذا، فقد صدر منشور لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

، وتفعيال للبرنامج الحكومي في 92ذتها الحكومة لتفادي تفش ي فيروس كورونا كوفيد للمراسالت اإلدارية، عمال بالتدابير االحترازية والوقائية التي اتخ

 ىشقه املتعلق بإصالح اإلدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من املواطن، وحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إل

 ع أداء املرفق العام واالرتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية.استغالل وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل رف

حيت اعتمدت عدة إدارات الحلول الرقمية لتشجيع العمل عن بعد بهدف تقليص تبادل الوثائق واملراسالت والحد من التعامالت 

 .والتبادالت الورقية

 :: الحاجة إلى قانون مالي تعديليثالثا

تطبيقا للمرسوم بمثابة قانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الذي يخول بمقتض ى مادته      

غض بالثالثة للحكومة أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ومناشير وبالغات جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها حالة الطوارئ 

التي أثرت على االقتصاد العاملي وعلى املجال املالي  92ر عن جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وارتباطا بجائحة كوفيد النظ

وج ر ه الجائحة على اقتصاده وعلى املالية العمومية، فيتعين تدبير الظرفية بشكل معقلن والخذبالخصوص وبما أن املغرب لم يسلم من مخلفات ه

اجع بسبب ذي يشهد تر منها بأقل األضرار، فبناء على العديد من املؤشرات االقتصادية واملالية واالجتماعية وتماشيا مع الوضع الفالحي ال

 التساقطات القليلة فإن الحاجة الى قانون مالي تعديلي تفرض نفسها أكثر من أي وقت مض ى.
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 مبررات قانون مالي تعديل: -1

  :املالية املؤجلةاملناصب -1-1

املتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف حيت أثار   9191مارس  98الصادر يوم  9191/13صدر منشور رئيس الحكومة رقم 

ل تسوية يتساؤالت عديدة حول إلغاء املباريات وتأجيل الترقيات، واألكيد أن املنشور أثار استياء بعض املوظفين املعنيين بالترقيات بسبب تأج

جميع الترقيات املبرمجة في السنة الجارية الغير املنج ة لحد صدور املنشور، حيت يتعين على اآلمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات 

 املجسدة لهذه الترقيات على مصالح املراقبة املالية املعنية.

فرق  إن كان متن املنشور يتحدث عن تأجيل وليس إلغاء، إذ هناكأما الشق املتعلق بإلغاء مباريات التوظيف فيطرح إشكاال كبيرا حتى و 

من القانون التنظيمي للمالية  69كبير بين املصطلحين وتبعاتهما القانونية، حيت ال يمكن إلغاء أي منصب مالي إال بموجب قانون املالية طبقا للمادة 

 ما بين القطاعات الوزارية أو املؤسسات إال بموجب قانون املالية..."" ال يمكن إحداث مناصب مالية أو حذفها أو توزيعها  931.9319رقم 

ويفيد البند الثاني من املنشور " تأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق اإلعالن عن نتائجها، علما أنه سيتم العمل على 

 ة بحول هللا وفي حدود اإلمكانات املتاحة" وهنا يطرح إشكال املبارياتاالستجابة لحاجيات اإلدارة العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه األزم

حد ذاتها نتائج ب التي تم إعالن عن نتائجها، فهل يقصد بها نتائج االختبارات الكتابية أم نتائج االختبارات الشفوية؟ وإن كانت االختبارات الكتابية هي

ت التي لم تجرى ترونية وباملواقع االلكترونية للوزارات املعنية، فإن املقصود بهذا البند هو املبارياتترتب عنها حقوق مكتسبة تم نشرها في البوابة االلك

التي تم اإلعالن عن تواريخ إجرائها ـ، أو التي لم يتم إعإلن نتائجها  9191اختباراتها الكتابيةـ  تماشيا مع تأجيل جل املباريات التي ستجرى في سنة 

 الكتابية. 

بأن منشور السيد  9191مارس  93ي تم توضيحه من طرف مديرية املوارد البشرية بوزارة العدل بإصدار بالغ توضيحي يومه األمر الذ

و  9191مارس  92رئيس الحكومة يتعلق فقط باالختبارات الكتابية ملباريات التوظيف الخاصة بهيئة كتابة الضبط، والتي كان مقررا إجراؤها أيام 

. والتي تم تأجيلها فيم 9191مارس  96وال يهم االختبارات الشفوية الخاصة بمبارة امللحقين القضائيين املقرر بدايتها يوم االثنين  أبريل، 92، 99، 18

 بعد تماشيا والتعليمات الصحية املقررة وضرورة الحجر الصحي.

لداخلي ظفين واألعوان التابعين لإلدارات املكلفة باألمن اعالوة على ذلك، جاءت الفقرة ما قبل األخيرة من املنشور باستثناء يخص املو       

 . 92ومنهي قطاع الصحة، وذلك تماشيا مع أهمية هذه القطاعات في الظرفية الحالية خصوصا وهم في الصفوف األمامية ملحاربة فيروس كوفيد 

 قطاع السياحة و التأثيرات املرتقبة  -2-1

على العديد من القطاعات الحيوية باململكة وتأثيره على العملة الصعبة جراء ضعف تحويالت املغاربة  92 نظرا لتداعيات فيروس كوفيد

التي ارتك ت على حصيلة السنوات األخيرة  919120املقيمين بالخارج، وتراجع عائدات السياحة األمر الذي ينبغي أخذه بعين االعتبار خصوصا رؤية 

أن يكون املغرب ضمن الوجهات العاملية العشرين املفضلة للسياح، ويفرض  9191احة، حيت كان الطموح في سنة التي شهدت تطورا كبيرا في السي

 نفسه كمرجع للتنمية املستدامة في الحوض املتوسطي، وذلك باالرتكاز على األهداف التالية:

ألف في مؤسسات مماثلة، من أجل توفير تجربة سياحية  8دق وألفا منهم في الفنا 981ألف سرير جديد،  911مضاعفة الطاقة اإليوائية بإحداث  -

 غنية وشاملة للسياح؛

                                                             
(، بتنفيذ القانون 9198يونيو  9)  9436شعبان  94صادر في  9.98.69ظهير شريف رقم ، 931.93ي رقم من القانون التنظيم 69املادة - 19

 (.9198يونيو  .9)  9436ـ فاتح رمضان  6341لقانون املالية، الجريدة الرسمية عدد  931.93التنظيمي رقم 
 . 48:.9على الساعة  9191-14-91تمت زيارته يوم   https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/191انظر - 20

https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/191%20%20تمت%20زيارته%20يوم%2010-04-2020
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 مضاعفة عدد السياح الوافدين من خالل مضاعفة الحصة من األسواق األوروبية الرئيسية وجذب مليون سائح من األسواق النامية؛ -

 الد؛مضاعفة عدد الرحالت الداخلية ثالث مرات بهدف دمقرطة السياحة في الب -

 ألف منصب شغل جديد مباشر في مجموع التراب الوطني من أجل توظيف قرابة مليون مغربي بنهاية العشرية؛ 441خلق  -

 مليار درهم من التراكمات املالية بنهاية العشرية؛ 9111، أي ما يقارب 9191مليار درهم سنة  941الرفع من العائدات السياحية من أجل بلوغ  -

مليار  61مليار درهم، مقابل  981ج املحلي اإلجمالي السياحي في الناتج املحلي اإلجمالي الوطني بنقطتين من أجل الوصول إلى ما يقارب رفع نسبة النات -

 .21املسجلة حاليا

ساهمة باملائة ، إضافة  إلى امل 99هنا يبقى التساؤل حول ضرورة الحفاظ على هذا الطموح ودعم القطاع الذي يساعد الناتج اإلجمالي ب

 في توفير مناصب شغل مباشر مهمة تساعد في التخفيف من عبئ شبح البطالة الذي يهدد املجتمع املغربي.

وأمام تعليق الرحالت الجوية والبحرية سيجد القطاع نفسه متأثرا بسبب تراجع عائداته، شأنه شأن العديد من القطاعات األخرى التي 

لجفاف الذي أثر بشكل مباشر على القطاع الفالحي نظرا لقلة التساقطات املطرية خالل هذه السنة، تأثرت بشكل مباشر من الفيروس، وبسبب ا

األمر الذي سيؤثر سلبا على الناتج الوطني اإلجمالي نظرا ملساهمة هذا القطاع في تحريك عجلة االقتصاد الوطني سواء من حيث فرص الشغل 

 املهمة أو من حيث العائدات .  

  :القطاعية األخرى في املجاالت  -1

،  9-91-391كما أن مشروع مرسوم بمثابة قانون املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ووقف عمليات االلتزام بالنفقات رقم     

ساس ي، أيندرج في إطار الحد من التدابير الرامية للحد من اآلثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على االقتصاد الوطني واملالية العمومية بشكل 

بعد تضرر العديد من القطاعات إلى جانب قطاع السياحة والنسيج وصناعة السيارات وتراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة  خصوصا

الت يعلى الدخل باإلضافة إلى تراجع العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة املضافة ثم انخفاض االستثمارات األجنبية املباشرة وتحو 

 املقيمين بالخارج،  ومن تم سيؤدي إلى تراجع احتياطي بالدنا من العملة الصعبة كما تمت اإلشارة إلى ذلك .املغاربة 

وبناء على هذه األسباب يقترح املشرع الترخيص لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتجاوز سقف املبلغ املتعلق بإصدار اقتراضات 

ا اإلجراء ذمليار درهم. إن من شأن ه 39في  919122للسنة املالية  41.92من قانون املالية  43ملحدد بموجب املادة وكل أداة مالية أخرى من الخارج وا

ت سياسة هان مخلفاذإثقال كاهل البالد بتوصيات وامتالءات قد تكون عواقبها وخيمة مستقبال على العديد من القطاعات، قد تعيد الى األ 

 التقوييم الهيكلي.  

ميع عمليات االلتزام بالنفقات برسم االعتمادات املفتوحة على مستوى امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة ثم وقف ج

. مع استثناءات منها نفقات املوظفين واملستخدمين 9191مستقلة والحسابات الخصوصية للخ ينة واملؤسسات العمومية خالل السنة املالية 

  23فقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات األمنية...واألعوان ثم الن

                                                             
 . 48:.9على الساعة  9191-14-91تمت زيارته يوم   https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/191انظر  - 21
من ربيع األخر  96صادر في  9.92.998، الصادر بمقتض ى ظهير شريف رقم  9191للسنة املالية  41.92من القانون املالية رقم  43املادة  -22

 94)  9449مكرر ربيع االخر  .6.3، الجريدة الرسمية عدد 9191للسنة املالية  41.92قم ( بتنفيذ قانون املالية ر 9192ديسمبر  93)  9449

 ( .9192ديسمبر 
 يتعلق بتجاوز سثف التمويالت الخارجية ووقف عمليات االلتزام بالنفقات. 9.91.391مشروع مرسوم بقانون رقم - 23

https://www.tourisme.gov.ma/ar/node/191%20%20تمت%20زيارته%20يوم%2010-04-2020
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بالنسبة للمقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة  9191يونيو  31كما أن  التدابير املرتبطة بتأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى   

، كلها إجراءات جيدة إذ جعلت راحة ورض ى 9191يونيو  31مليون درهم، وتعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائ  حتى  91عن  9192املالية 

مومية عاملواطن من أولى األهداف تماشيا مع دور الدولة ومكانتها التي تجعل املواطن في صلب اهتماماتها، على الرغم من أهمية تحصيل الديون ال

 وعائداتها على الخ ينة العامة.

 :الظرفية االقتصاديةتوقعات املندوبية السامية للتخطيط من خالل  -2

الذي  24وتوقعات الفصل الثاني 9191أصدرت املندوبية السامية للتخطيط موجــ  الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل األول من سنة      

  ي:لينم عن الحاجة الى قانون مالي تعديلي يأخذ بعين االعتبار هذه التوصيات واإلحصائيات  حيث  جاءت التوقعات على الشكل التا

 19              في غياب أزمة فيروس كورونا كوفيد توقعات النمو االقتصادي  -أ 

+٪ في الفصل السابق، موازاة مع 9,9 ، عوض9191، خالل الفصل األول من ٪9,2 كان من املتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني نموا يقدر ب       

، في الفصل السابق. حيث كان من املنتظر أن يتأثر القطاع الثانوي بتراجع معدل نمو أنشطة 3، عوض ٪٪9,8تباطئ األنشطة غير الفالحية بنسبة 

، بعد الديناميكية التي شهداها خالل السنة املاضية. في املقابل، كان ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ٪-.,1، والكهرباء ب ٪9,9املعادن الى 

ائية. في ذنقطة في النمو اإلجمالي، مدعمة بتحسن الصناعات امليكانيكية وااللكترونية، وكذلك الكيميائية والغ 1,3، لتساهم ب ٪9,9نموا يناه  

 .٪3,8والخدمات األخرى ب  ٪ 8,9نقطة بفضل ارتفاع السياحة ب  9,6، ليساهم ب ٪3املقابل، سيعرف القطاع الثالث زيادة تقدر ب 

، حسب التغير السنوي، وأن ترتفع ٪9,9، كان من املتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 9191وخالل الفصل الثاني من      

، في ظل تحسن األنشطة السياحية. كما يتوقع ٪3,9والقطاع الثالث ب  ٪9,9، مدعومة بتحسن القطاع الثاني ب ٪9,4ر الفالحية ب األنشطة غي

  25، موازاة مع ارتفاع االستثمار في الصناعة.٪9,3، وأن يتطور االستثمار بوتيرة ٪9,4أن تشهد نفقات األسر ارتفاعا يقدر ب 

 19وطني في ظل األزمة الصحية كوفيد ٱفاق تطور االقتصاد ال ب ـ 

والحجر الصحي، ينتظر أن يحقق االقتصاد الوطني نموا يقدر  92أخذا بعين االعتبار تأثيرات األزمة الصحية التي خلفتها جائحة  كوفيد   

 +٪ على التوالي املتوقعة في غياب تأثيرات األزمة الصحية.  9,9و  ٪+9,2  في الفصل الثاني، عوض ٪-.,9و   9191، خالل الفصل األول من ٪9,9 ب

، و تراجع الطلب الخارجي املوجه للمغرب، ثم تقلص وتيرة الطلب الداخلي 9191باإلضافة إلى بروز بوادر ركود اقتصادي عاملي خالل سنة 

،   COVID-19باعتبار تداعيات أزمة  9191في الفصل األول من عام  ٪,91و تباطئ اإلنتاج الوطني حيت يتراجع معدل النمو االقتصادي ليصل الى 

 من 
ً
ي ألسعار ا االرتفاع النسبذاملتوقعة دون احتساب تأثيرات األزمة. و يع ى هذا االنخفاض إلى التباطئ في األنشطة الثانوية، وك ٪1,9بدال

 لعمومية أو في بعض املحالت التجارية الكبرى ، دون أن ننس ى بعضاالستهالك الناتج عن الحجر الصحي وجشع بعض التجار سواء في األسواق ا

 أصحاب املحالت التجارية القريبة من الساكنة.

وتبعا لتداعيات الجائحة يتضح أن هناك تباطؤ في القروض املقدمة لالقتصاد، ثم انخفاض ملحوظ لسوق األسهم باإلضافة الى  

. عموما يتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على االقتصاد الوطني، خالل شهر 9191من  انخفاض النشاط االقتصادي خالل الفصل الثاني

مليار درهم عوض  .91,29، وهو ما يعادل 9191نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خالل الفصل الثاني من  .,3، بضياع ما يقرب 9191أبريل 

 نقطة. -1,32نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية ب  -9,42ؤدى عنها ب .مليار درهم خالل الفصل االول.  وستساهم الخدمات امل4,1

                                                             
et-2020-trimestre-premier-du-conjoncture-de-https://www.hcp.ma/Note-املوقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط - 24

trimestre_a2492.html-deuxieme-le-pour-perspectives  91:93على الساعة  1.14.91919، تمت زيارته يوم . 
 وتوقعات الفصل الثاني   9191املندوبية السامية للتخطيط موجــ  الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل االول من  -25

https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
https://www.hcp.ma/Note-de-conjoncture-du-premier-trimestre-2020-et-perspectives-pour-le-deuxieme-trimestre_a2492.html
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ذن كلها معطيات تفرض نفسها أكثر من أي وقت مض ى من أجل التججيل بقانون مالي تعديلي يأخذ بعين االعتبار التحوالت التي عرفها إ

حة تستطيع أن تواكب كل املتغيرات على الساحة الوطنية للخروج من هذه الجائالعالم على املستوى االقتصادي ثم عقلنة املالية العمومية، حتى 

من الدستور الذي يخول للحكومة التشريع خالل  9.بأقل األضرار، عوض تدبير الظرفية بمراسيم قوانين أو مناشير أو دوريات، تطبيقا للفصل 

 الفترة الفاصلة بين الدورات بمقتض ى مراسيم قوانين 

أبريل يقتض ي األمر التسريع بعرض املشروع على البرملان، وإن كانت الظرفية تقتض ي  91مع عودة البرملان لالنعقاد يوم الجمعة  وتماشيا    

ثاال م العمل عن بعد أو استخدام تقنية الفيديو أو احترام املسافة الفاصلة بين األعضاء داخل البرملان استجابة للتعليمات الصحية وأن يكونوا

   ه ألنهم ممثلي األمة.يحتذى ب

 : مسطرة إعداد القانون املالي التعديلي:رابعا

ان مسطرة اعداد قوانين املالية املعدلة هي شبيهة بمسطرة إعداد قانون املالية السنة، اللهم بعض االختالفات     

على أن يراد في مدلول هذا  931.93من القانون التنظيمي رقم  9املتعلقة بآجال التصويت بالبرملان، حيت تنص املادة 

  26ية؛"لية للسنة؛ قانون املالية املعدل؛ قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالالقانون التنظيمي بقانون املالية : قانون امل

ومن تم فاقتراح مشروع قانون املالي يكون من طرف الحكومة شأن القانون املالي التعديلي، وينظم القانون التنظيمي 

لسنة أحكام قانون املالية للسنة إال بقوانين على أن "اليمكن أن تغير خالل ا 4للمالية هذه املسطرة بالتنصيص في املادة 

 .27املالية املعدلة"

حسمت في مسألة التعديل حيت ال يمكن تعديل قانون مالية السنة إال بقانون من نفس القوة  4ولعل املادة 

م إحالته تتوالدرجة القانونية ونفس اإلجراءات أيضا حيت يكون مشروع قانون املالي التعديلي بمبادرة من الحكومة، ثم 

من القانون التنظيمي " يصوت البرملان على مشروع قانون املالية  89على البرملان من أجل التصويت كما حددت ذلك املادة 

 ( يوما املوالية إليداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.98املعدل في أجل ال يتعدى خمسة عشر )

 ( أيام املوالية لتاريخ إيداعه..املعدل داخل أجل ثمانية ) يبث مجلس النواب في مشروع قانون املالية

بمجرد التصويت على هذا املشروع أو نهاية األجل املحدد في الفقرة السابقة، تعرض الحكومة على مجلس 

املستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول األمر مدخلة عليه إن اقتض ى الحال التعديالت املصوت 

 عليها من طرف مجلس النواب واملقبولة من طرف الحكومة.

 ( أيام املوالية لعرضه عليه.4يبث مجلس املستشارين في املشروع داخل أجل أربعة )

يقوم مجلس النواب بدراسة التعديالت املصوت عليها من طرف مجلس املستشارين ويعود له البث النهائي في مشروع 

 ." 28( أيام3ال يتعدى ثالثة )قانون املالية املعدل في أجل 

 خاتمة:

                                                             
  931.93من القانون التنظيمي للمالية رقم  9املادة - 26
  931.93من القانون التنظيمي للمالية رقم  4املادة - 27
  931.93من القانون التنظيمي ملالية رقم  89املادة - 28
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عموما اتضحت للعالم معالم القطاعات الحيوية التي ينبغي االهتمام بها والتركيز عليها. هذه الجائحة وان خلفت   

أثار وخيمة على اإلنسانية جمعاء فإنها في جوانب أخرى أماطت اللثام عن ممارسات وسياسات ينبغي العدول عنها، وذلك 

تنمية داخل أي دولة ثم الصحة التي تعد نتيجة ملنظومة تعليمية متبعة، بالتركيز على قطاعات مهمة منها التعليم عصب ال

ومن تم وجب إعادة النظر في ميزانية قطاع الصحة والتعليم واالهتمام بالعنصر البشري سواء من حيت التكوين أومن 

 حيت التشجيع وتوفير ظروف عمل وعيش مالئمين. 

"، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ 92انتشار فيروس كورونا "كوفيد  وان كان التعليم عن بعد إجراء استثنائي نتيجة

اجراءات احترازية من أجل الحد من انتشاره، فهو لم يأخد بعين االعتبار كافة الشرائح اإلجتماعية باملغرب، األمر الذي 

ية أو ز أو هواتف ذكيرجح كفة بعض التالميذ والطلبة على األخرى خصوصا وأن هناك أسر ال تتوفر سواء على جهاز ثلفا

 حاسوب حتى تستطيع تتبع مسار تحصيل العلم. 

كما أن التساؤل يظل مفتوحا حول جدلية السياس ي والتكنوقراطي في تدبير الشأن العام في املغرب، هل األح اب 

لحل ملغرب و االسياسية الزالت باستطاعتها إنتاج نخبة قادرة على قيادة الحكومة بشكل معقلن، أم أن زمن التكنوقراط ه

 أفضل؟ خصوصا وأن هناك تعظيم   ملكانة التكنوقراطي على حساب السياس ي.
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 دور قطاع املعلومات في إدارة األزمات ومواجهتها

 عمر بن حسن بن محمد صالح غزاوي 

 كلية األمير سلطان لإلدارة بجدة

 جامعة الفيصل

 

 امللخص:

املعلومات في إدارة األزمات، وبيان مصادر املعلومات، هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم إدارة األزمات، وبيان أهمية 

وخصائصها، والعالقة بين املعلومات وصنع القرار، ودور املعلومات في معالجة األزمات، ومراحل إدارة األزمات ودور 

 املعلومات فيها، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومنها:

، واإلجراءات واألنشطة التي تنفذها املنظمة بصفة مستمرة، في مراحل ما قبل األزمة، إدارة األزمة: عبارة عن كافة الوسائل

 وأثنائها، وبعد وقوعها.

تظهر أهمية املعلومات في األزمات، من خالل تعرض املعلومات لصعوبة تشخص ي دقتها، األمر الذي يحول دون الوصول 

 إلى قرار سليم في مواجهة األزمة.

عين من أنواع مصادر املعلومات التي تستخدم في إدارة األزمات ومواجهتها: مصادر داخلية، ومصادر يمكن التمييز بين نو 

 خارجية.

املعلومات لها دور كبير، في التخطيط، واتخاذ القرار الخاص بإدارة األزمات، وهي تتمتع بالعديد من الخصائص، منها: 

 الدقة، والصدق والثبات، والشمولية، وغير ذلك.

 املعلومات؛ اإلدارة؛ األزمة؛ إدارة األزمات. الكلمات املفتاحية:

 مقدمة:

األزمات سنن كونية، ال يمكن تغييرها أو تبديلها، ومنها ما يكون للبشر تدخل فيه، ومنها ما ال يكون ذلك مثل أزمة 

 في جميع قطاعات الدولة، وكان للمعل
ً
ي هذه ومات دور مهم في التحكم فكورونا، التي حلت بالعالم بأسره، وسببت ارتباكا

األزمة، واملعلومات هي عصب أي قطاع من قطاعات الدولة، فبدون املعلومات ال يمكن ألي قطاع أن يقوم بوظائفه املنوطة 

به، فاملعلومات هي املغذي األساس ي ألي قطاع من أجل القدرة على مواجهة األزمات التي من املتوقع أن تقع، أو هي واقعة 

 من املعلومات املختلفة، التي من شأنها أن تساعد متخذي القرار في بالفعل
ً
 هائال

ً
، وإدارة األزمات ومواجهتها تتطلب كما

اتخاذ قرارات سديدة إلدارة األزمات، حسن مواجهتها، ولقد كشفت أزمة كورونا في العصر الحاضر مدى أهمية املعلومات 

ي وفعال في إدارة أي أزمة مهما كان حجمها، وأنه بدون املعلومات قبل األزمة، في إدارة األزمة، وأن املعلومة لها دور رئيس 

 
ً
وبعدها، وأثنائها ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقوم متخذي القرار باتخاذ الالزم من أجل إدارة األزمة، ومواجهتها، ونظرا

ور د ومواجهتها، جاءت تلك املداخلة تحت عنوان: "ألهمية قطاع املعلومات والدور الكبير الذي يلعبه في إدارة األزمات، 

 قطاع املعلومات في إدارة األزمات ومواجهتها".
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 تعريف مصطلحات الدراسة:أوال: 

  :اإلدارة

هي الجهاز الذي بدونه ال يمكن ألي مشروع أن يقوم بأي نشاط، وهي التي تبث روح الحياة في املشروعات، من خالل 

ٍّ من الباحثين اإلداريين مفهوم محدد لإلدارة، اتخاذ القرارات 
واإلشراف عليها، وعرفت اإلدارة بعدة تعريفات، حيث إن لكل 

 ملفهومه األساس ي للعملية اإلدارية ذاتها.
ً
 وذلك تبًعا لنظرته ملكونات الوظيفة اإلدارية، بل وفقا

 في مجموعاتاإلدارة: هي تصميم وتوفير جو داخل املنظمات بغرض التشغيل الفعال وا
ً
 .(1)لكفء، ألفراد يعملون معا

 .(2)تخطيط وتنظيم وحفز وتوجيه لألفراد، نحو التحقيق االقتصادي الفعال، كهدف مشترك وعرفت بأنها :

 .(3)وعرفت بأنها: نشاط يتعلق بإتمام األعمال بواسطة أشخاص آخرين"

 بمعرفة وظائفها، واملهام التي تقوم بها، فاإلدارة هي التي تقومولكن في حقيقة األمر فإن اإلدارة ال يمكن فهم حقيقتها إال 

بتنفيذ السياسة املوضوعة بأعلى درجة، كما أنها تقوم بتحقيق األهداف بأعلى كفاءة، وبأقل مجهود، كما تقوم اإلدارة 

تحقيق  ق املمكنة من أجلبتهيئة الظروف واألجواء من أجل استخدام املوارد البشرية، والتكنولوجية واملادية بأفضل الطر 

 .(4)أهداف معينة

 األزمة:

األزمة: هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي يصاب بها، ومشكلة تمثل صعوبة حادة أمام 

متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة، فيصبح أي قرار يتخذه داخل دائرة من عدم التأكد، وقصور املعرفة، واختالط األسباب 

 .(5)بالنتائج والتداعي املتالحق الذي يزيد درجة املجهول في تطورات ما قد ينجم عن األزمة

ليس لألزمة مفهوم موحد، وذلك بسبب اختالف الزوايا التي يعرف من خاللها األزمة، وعلى الرغم من اختالفها، فهي تشترك 

قرار، ونقص املعلومات وعدم دقتها، وعنصر املفاجأة، في التهديد للموارد، والقيم، واألهداف، وضيق الوقت املتخذ في ال

 .(6)وكلها عناصر تسهم في الحد من جهود إدارة األزمة

 مفهوم إدارة األزمة:

إدارة األزمات: هي العمل اإلداري املنظم للتعامل مع األزمات بشكل مخطط دون أن يؤثر ذلك على النشاط االعتيادي 

، والتي يجب على اإلدارة املرور بها، عند التعامل للمنظمة، فهي بذلك تكون عبارة عن 
ً
مجموعة من املراحل املرتبة منطقيا

 .(7)مع األزمة، ابتداء من الشعور باحتمال حدوثها، حتى االنتهاء منها

                                                             

 ، السعوديةلية الشريعة والدراسات االسالميةم، اإلدارة: مفهومها ومداخل إصالحها، جملة ك3891جنيد، عبداملنعم حيايت،  (1)
 .123( اململكة العربية السعودية، ص:1العدد)

 .123جنيد، اإلدارة: مفهومها ومداخل إصالحها، ص: (2)
 .6م، اإلدارة الذكية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ص2009النجار، عبد العزيز، (3)
 .123جنيد، اإلدارة: مفهومها ومداخل إصالحها، ص:(4)
 .4احلفين، إدارة األزمات، ص(5)
 .3احلفين، سامح أمحد زكي، ب ت، إدارة األزمات، ب ط، ص(6)
عبد الرزاق، معتز سليمان، إدارة األزمات ونظم املعلومات مدايت التأثري والفاعلية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، عدد: (7)

 .346م، ص2033، 29
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إدراك إدارة و وتعرف إدارة األزمة بأنه :" التعامل املنهجي واملنظم مع إدراك إدارة املنظمة الحاالت الطارئة التي تواجه املنظمة 

ثمة مراحل تمر بها األزمات التي تواجهها، مما يستوجب التعرف إلى هذه املراحل للتعامل معها بمنهجية أن  املنظمة

 .(8)مدروسة"

ومن أفضل ما عرفت به إدارة األزمة أنها: "عبارة عن كافة الوسائل، واإلجراءات واألنشطة التي تنفذها املنظمة بصفة 

 ما قبل األزمة، وأثنائها، وبعد وقوعها، والتي تهدف إلى تحقيق ما يلي:مستمرة، في مراحل 

 منع وقوع األزمة كلما أمكن.

 مواجهة األزمة بكفاءة وفاعلية.

 تقليل الخسائر في األرواح واملمتلكات إلى أقل حد ممكن.

 تخفيض اآلثار السلبية على البيئة املحيطة.

 ة لدى العاملين والجمهور.إزالة اآلثار النفسية التي تخلفها األزم

 .(9)تحليل األزمة واالستفادة منها في منع األزمات املشابهة، أو تحسين قدرات القطاع وآدائه في مواجهة تلك األزمات

 أهمية املعلومات:ثانيا: 

في طريق  تقف كما تكمن العالقة بين األزمات واملعلومات في أن املعلومات املشوهة، وغير الدقيقة هي أحد املعوقات التي

 إدارة األزمة.

كما أن عدم وصول املعلومات من األساس يشل حركة اتخاذ القرار، ويجعل املسؤول عن القطاع يقف مكتوفي األيدي، ال 

.
ً
 يستطيع أن يفعل شيئا

صول و كما تظهر أهمية املعلومات في األزمات، من خالل تعرض املعلومات لصعوبة تشخص ي دقتها، األمر الذي يحول دون ال

 .(10)إلى قرار سليم في مواجهة األزمة

كما تبرز أهمية املعلومات في املعارف املستخلصة منها، والتي هي بمثابة قناة اتصال رئيسية تعمل على كشف إرهاصات 

 األزمة، ومؤشراتها، يسهل تخطيها، والتخفيف من آثارها، وربما عمل على منع وقوعها.

 .(11)األزمة حيث إنها الوسيلة التي تمد القطاعات املختلفة بأبعاد األزمةكما تظهر أهمية املعلومات في 

 :املعلومات أساس القرار ثالثا:

املعلومات لها دور كبير في إدارة األزمات، ومواجهتها، حيث إنها تساعد صناع القرار على صنع القرارات السليمة، فاملعلومات 

ن القرار هو نتاج عملية املفاضلة بين عدة بدائل، وال يمكن أن يكون ذلك، إال هي اللبنة، أو املادة األولى للقرار، حيث إ

 باالعتماد على املعلومات.

كما أن املعلومات لها دور كبير داخل أي قطاع من قطاعات الدولة، فهي من أساسيات إدارة القطاع، حيث إنها تسهل 

ت املناسب يعمل على تسيل القيام بالوظائف داخل قطاعات القيام بالوظائف، حيث إن توفر املعلومات الصحيحة في الوق

 الدولة، وبالتالي اتخاذ القرارات املناسبة.

                                                             

 .62مات اإلدارية وأثرها يف إدارة األزمات، صاخلشايل، شاكر جار هللا، القطب، حميي الدين، فاعلية نظم املعلو (8)
العمار، عبد هللا بن سليمان، دور تقنية ونظم املعلومات يف إدارة األزمات والكوارث، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، (9)

 .42أكادميية انيف للعلوم األمنية، ص
 العاملة يف الضفة الغربية، رسالة ماجستري، كلية الدراساتمسك، زينات موسى، واقع إدارة األزمات يف مستشفيات القطاع (10)

 .48م، ص2033العليان جامعة اخلليل، 
(11)https://alroya.om/ ،م.2032/ 10/33، الصوايف، عيسى، دور املعلومات يف إدارة األزمات 

https://alroya.om/
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 :املعلومات وسيلة تنسيق وفاعليةرابعا: 

يسمح انسياب املعلومات بين مختلف املستويات اإلدارية داخل القطاع، أو املنظمة، ومن خالل االتصال الفعال، 

 اطات، والذي من شأنه أن يرفع من مستوى أداء القطاع.بالتنسيق بين مختلف النش

املعلومات هي أصل من أصول أي قطاع في الدولة، مثلها مثل املوارد البشرية، واملواد الخام، فبدون املعلومات ال يمكن لباقي 

بل، رة مختلفة عن ذي قاألصول أن تتحرك، وأن تنتج، فال بد من القائمين على إدارة األزمات أن ينظروا إلى املعلومات نظ

 وأن يستغلوها بصورة استراتيجية.

موارد املعلومات هي موارد يمكن استخدامها، وإعادة استخدامها مرة بعد أخرى، أي أنها تتميز بالتجدد، والتوالد، 

 فاستخدام املعلومات ال يفقدها قيمتها، بل هو يزيد منها، ويكسبها قيمة جديدة من خالل استخدامها.

املعلومات ال تقتصر على داخل القطاعات املختلفة في الدولة، ولكنها تمتد إلى املستوى الخارجي، فهي أداة تربط أهمية 

 القطاع بغيره من القطاعات املحيطة به، وهذه الخاصية تميزها عن غيرها من املوارد األخرى.

 :املعلومات عامل تحفيزخامسا: 

الدولة بوجود نظام اتصال فعال، والندماج األفراد دخل القطاع بما يساهم في يرتبط املناخ االجتماعي داخل قطاعات 

اتخاذ القرارات املناسبة للتصدي لألزمات، ومواجهتها أن يكون الفرد على علم بالقرار، وخيارات اإلدارة، وأهدافها املختلفة، 

 من محفزات األفراد، حيث تدفهم إلى مزيد من
ً
 .(12)بذل الجهد وبذلك تكون املعلومات محفزا

كما تظهر أهمية املعلومات في إدارة األزمات، حيث إنها من أهم عناصر الخطة الالزمة مواجهة األزمات والتصدي لها، وهذه 

املعلومات ينبغي أن تشمل أقص ى يمكن الحصول عليه من معلومات عن األزمة، وتأثيراتها، والتوقعات املحتملة لحدوثها، 

 زمات من تداعيات، مختلفة على مواقع تأثيرها.وما يمكن أن يصاحب األ 

كما تتضح أهمية املعلومات في كونها عالم من عوامل نجاح إدارة األزمة، فاإلدارة الناجحة لألزمة تتطلب قاعدة معلومات 

ستعداد دقيقة وشاملة، وواضحة، واملعلومات هي املدخل الطبيعي التخاذ القرار، كما تتطلب توافر نظام إنذار مبكرـ واال 

 .(13)التام ملواجهة األزمات، وال يمكن أن يتم ذلك إال إذا توافرت املعلومات الالزمة لذلك

كما تظهر أهمية املعلومات في إدارة األزمات، من خالل تعريف إدارة األزمة، وهو أنها نشاط هادف يقوم على البحث 

تنبؤ بإمكان واتجاهات األزمات املتوقعة، وبذلك تكون والحصول على املعلومات الالزمة، والتي تمكن من اإلدارة من ال

 املعلومة هي من أهم أسس وأركان التي يعتمد عليها في مواجهة األزمات.

كما تظهر أهمية املعلومات في إدارة األزمات حيث إن سوء فهم املعلومات سبب من أسباب نشوب األزمات، فال بد من 

بل اتخاذ القرار بإدارة األزمة، ومواجهتها، كما أن مرحلة استيعاب املعلومات التي التأكد من املعلومات، وتبين حقيقتها ق

أمكن الحصول عليها، وبذلك يكون سوء إدراك املعلومات أمر خطير يؤثر على نشوب األزمات، وبذلك تكون املعلومات لها 

 .(14)كها هو نفسه يسبب أزمةأثر كبير في إدارة األزمات، ومواجهتها، حيث إن سوء فهم اإلدراك، وسوء إدرا

 ويمكن تلخيص أهمية املعلومات في النقاط التالية: 

 تعد العنصر األساس ي في صنع واتخاذ القرار املناسب وحل املشكالت.-1

 تساهم في بناء استراتيجيات املعلومات على املستوى الوطني والعاملي.-2

                                                             

 .24-21ص العلوم اإلدارية، جامعة الشام اخلاصة، ب ت،عمار، قصي علي، نظم املعلومات اإلدارية، كلية (12)
دي الدويل املؤمتر السعو العنرتي، أمساء رمضان حممد، التنبؤ ابألزمات والكوارث واحلد من خطرها وفق األساليب احلديثة، (13)

 .16ص، ب ت، األول إلدارة األزمات والكوارث
 .31، 1صاحلفين، إدارة األزمات، (14)
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 والتكنلوجيا.لها دور في اثراء البحث العلمي وتطور العلوم -3

 لها اهمية في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية واالدارية والثقافية والصحية.. الخ.-4

 ضمان قاعدة معرفية عريضة لحل املشكالت.-5

 ضمان مقومات القرارات السلمية في جميع القطاعات.-6

 .االرتفاع بمستوى كفاءة وفعالية االنشطة الفنية في االنتاج والخدمات-7

 تنمية قدرة املجتمع على االفادة من املعلومات املتاحة.-8

 ترشيد تنسيق جهود املجتمع في البحث والتطوير على ضوء ماهو متاح من املعلومات.-9

للمعلومات دور كبير في املجتمع ما بعد الصناعي ففي املجتمع ما قبل الصناعي )الزراعي( كان االعتماد على املواد األولية  -11

ي .. الخ، حيث إن توفر نظام معلومات ف.اقة الطبيعية مثل الريح واملاء والحيوانات والكهرباء والفحم والطاقة والط

 األزمة هو ذات أهمية عالية إلدارة األزمة بفاعلية ألنه يعود بفوائد عديدة منها:

 .االستجابة السريعة واملرنة لإلحداث واملفاجآت في موقف األزمة.1

 امل ضيق الوقت والخطر ونقص املعلومات حتى التنفجر األزمة..التغلب على ع2

 .محاولة السيطرة على موقف األزمة بأقل الخسائر وترشيد وتنسيق ما يبذل من جهود في التعامل مع األزمة.3

 .ضمان صحة اتخاذ القرار في الوقت املناسب.4

 أما بالنسبة إلدارة األزمات فقد تزايدت أهمية استخدام نظم املعلومات في املرحلة االخيرة لألسباب التالية: 

 ازدياد الدور الكبير للمعرفة في املرحلة الراهنة.-1

 تعقيد االزمات وتداخل العوامل املؤدية اليها.-2

 االزدياد في التخصص في املجتمع.-3

 املجتمع.ازياد درجة التغيير في -4

 .(15)االتساع الجغرافي لإلطار الذي يمكن أن تتفاعل فيه األزمة-5

  

                                                             

 م، 2031ت، ب ط، تطبيقااأُلُسس وال: إدارة األزمات، خالد عبدهللا إبراهيمالعيساوي، ، قاسم داودغسان الالمي، (15)
 .26-24ص
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 مصادر املعلومات:سادسا: 

 يمكن التمييز بين نوعين من أنواع مصادر املعلومات التي تستخدم في إدارة األزمات ومواجهتها، وهي:

 :مصادر داخلية-1

وتقارير، وذلك بغرض الرجوع إليها عند وضع االستراتيجيات والخطط، واملقصود بها كل ما يحتفظ به القطاع من سجالت 

 والسياسات واملعايير، وذلك لتقويم األداء، من أجل اتخاذ القرارات املتعلقة بالقطاع.

 :مصادر خارجية-2

ات املعلوموهي عبارة عما يصل إلى أي قطاع من القطاعات من البيئة الخارجية، كاملنظمات الرسمية من الوزارات، نحو 

التي املتعلقة بالتشريعات والقوانين، واملعلومات عن كافة الوقائع االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، 

 .(16)وغير ذلك وقد تصل من مصدرها األول، بدون تحريف، أو تصل عن طريق مصدر ثانوي قبل نشرها

 خصائص املعلومات:سابعا: 

 في التخطيط، واتخاذ القرار الخاص بإدارة األزمات، وهي تتمتع بالعديد من الخصائص، ومنها:املعلومات لها دور كبير، 

 الدقة:-1

الدقة أمر مطلوب في كل ش يء، ودقة املعلومات له دور كبير في مواجهة األزمات، واتخاذ القرار حيث إن املعلومات الدقيقة 

إهدار الوقت والجهد، ودقة املعلومات، تختلف من حسب الحاجة إلى تجنب متخذ القرار الخطأ في القرار، كما أنها تقلل 

 استخدمها، وطبيعة املشكلة.

 وينشأ الخطأ في املعلومات نتيجة ما يلي:

 استخدام طريقة غير دقيقة في جمع املعلومات.-1

 االعتماد على مصادر غير دقيقة.-2

 الخطأ في عملية تسجيل املعلومات.-3

 مات، أو تركها بدون استخدام.فقدان جزء من املعلو -4

 عدم اتباع الطرق العلمية في استخدام املعلومات.-5

 الخطأ في حفظ املعلومات وتخزينها.-6

 .(17)تزوير املعلومات بصفة عمدية-7

 وكلما زادت دقة املعلومات، كلما زادت ثقة القطاع في االعتماد عليها في اتخاذ القرار املناسب.

  

                                                             

غميض، صاحل أمحد مفتاح، نظام املعلومات اإلدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات (16)
 .32م، ص2032احلكومية، العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .22عمار، نظم املعلومات اإلدارية، ص(17)
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 الصدق والثبات:-2

أن تعطى املعلومات لنفس النتائج التي أعطتها التجربة السابقة، وأن تكون تلك املعلومات املجمعة شرعية، وصادقة،  وهي

 وصحيحة، ومتطابقة مع معطيات الواقع في الشكل واملضمون، والتوجه.

اقعيةا-3  :لو

تلك املعلومات مرتبطة بحسب  من خصائص املعلومات أن تكون واقعية، وتمثل الواقع الذي يحياه القطاع، وأن تكون 

احتياج املستفيدين، مع التأكد من حيادية املعلومات، وعدم تحيزها وذلك بغرض الوصول إلى قرارات رشيدة، حيث إن 

 املعلومات غير الواقعية تؤدي إلى القرارات الخاطئة.

 الشمولية: -4

إعطاء صورة كاملة عن املشكلة، أو األزمة املراد  من خصائص املعلومات أنها تتميز بالشمول، حيث إنها لها القدرة على

مواجهتها، مع القيام بتقديم العديد من البدائل املختلفة، وذلك من أجل أن تتمكن اإلدارة من وظائفها املختلفة، فالشمول 

ون تفصيل دهو: الدرجة التي يغطي بها نظام املعلومات احتياجات املستفيدين من املعلومات، بحيث تكون بصورة كاملة 

 زائد، ودون إيجاز يفقدها معناها.

 املالءمة:-5

من خصائص املعلومات أن تكون مالئمة لألزمة املراد مواجهتها، فال تكون املعلومات في اتجاه، واألزمة في اتجاه آخر، وكلما 

 كانت املعلومات أكثر مالءمة زادت قيمتها، ويواجه أي قطاع بالنسبة للمالئمة مشكلتين:

 د ماهية املعلومات البيئية املالئمة.تحدي-1

 ملن تكون هذه املعلومات مالئمة داخل القطاع.-2

 الوقت املناسب:-6

التخاذ قرار سليم ال بد وأن تتوافر املعلومات املالئمة في الوقت املناسب، فال فائدة من معلومات تتوفر بعد مرور األزمة، 

 املعلومات حاضرة في الوقت املناسب؛ لتساهم في اتخاذ القرار املناسب.أو بعد التغلب عليها، بل ال بد أن تكون 

 الوضوح: -7

 في اتخاذ القرار، حيث إن املعلومات الغامضة، أو املبهمة لها دور كبير في إعاقة اتخاذ قرار سليم 
ً
وضوح املعلومة هام جدا

ر، وبذلك يكون وضوح املعلومات وخولها من في مواجهة األزمات، حيث إن عدم الوضوح هو نوع من أنواع تشويه القرا

 الغموض التعارض والتناقض، خاصية هامة من خصائص املعلومات التي ال بد منها في اتخاذ القرار الصحيح.

 :سرعة املعلومات-8

ات ر ال بد أن تتسم املعلومات بالسرعة في الوصول، حيث إن تقدم املعلومات أو تأخرها من شأنه أن يساهم في اتخاذ قرا

 غير سليمة، حيث إن تأخر املعلومات قد يكلف القطاع مبالغ باهظة، بل يكلفه وقت وجهد.
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 املرونة:-9

من خصائص املعلومات أن تكون املعلومات مرنة، ومعنى مرونتها أن تكون قابلة للتطبيق ألكثر من مرة، ويستطيع أن 

ملعلومات للتكيف، وتلبية االحتياجات املختلفة لجميع يستخدمها أكثر من مستخدم، فمرونة املعلومات تعني قابلية ا

قات متعددة، في تطبياملستفيدين منها، حيث إن املعلومات التي يمكن االستفادة منها بواسطة العديد من املستفيدين 

 بحيث تكون أكثر مروة من املعلومات التي يمكن أن تستخدم ملرة واحدة.

 :كمية املعلومات-11

املعلومات ضرورية وذلك من أجل اتخاذ القرار، ولكن في بعض األحيان يكون توفر كميات هائلة من املعلومات إن كمية 

يؤدي إلى أن تقوم املنظمة، أو املؤسسة، أو القطاع بتجاهل كل تلك املعلومات دفعة واحدة، وذلك لعدم وجود وقت كاف 

بة للعالقة بين جمع املعلومات ومراكز اتخاذ القرار، وذلك من أجل ملراجعة كافة البيانات واملعلومات، لذلك ال بد املراق

التأكد من توافر الكميات املناسبة من املعلومات املناسبة، فاملراقبة الجيدة للمعلومات خاصة في زمن الحاسب اآللي، 

 .(18)مات، وحسن إدارتهاالذي يستطيع أن يخزن كميات هائلة من املعلومات تساهم في اتخاذ قرار مناسب في مواجهة األز 

 :قابلة للقياس-11

 .(19)تعني طبيعة املعلومات أن تكون قابلة للقياس في أشكال كمية

 املوضوعية: -12

 .(20)وهي تعني أن تكون املعلومات التي تم جمعها، وفرزها، وتنقيحها، وتحليلها حيادية، غير متحيزة ألي جهة من الجهات

 الشكل: -11

تقديم املعلومات بالشكل املطلوب للمستفيد منها، وذلك بحيث يضمن سرعة فهمها من قبل األفراد ومعناها: إمكانية 

 املوجه إليهم، سواء تقديمها كمية رقمية، أو وصفية، أو بشكل رسوم ومخططات بيانية، أو جداول.

 :التكرار-14

ثها مواجهة األزمات، فال بد من االهتمام بها، وتحدياملعلومات التي يتكرر استخدامها هي معلومات نشطة لها أهمية كبيرة في 

باستمرار، وأما املعلومات الراكدة، أو الجامدة، فال بد من التخلص منها، أو حفظها في مواد رخيصة التكاليف، حيث إنها 

 هتها.األزمة، ومواج معلومات غير مفيدة في إدارة األزمات، وذلك ال بد أن تفسح املجال لغيره من املعلومات املهمة في إدارة

 املجال:-15

حقل املعلومات يحدد مدى شمولية تلك املعلومات من عدمها، حيث إن بعض املعلومات تغطي مجاالت واسعة، بينما 

 يغطي البعض اآلخر مجاالت ضيقة، وتضيق املجاالت وتتسع حسب طبيعة استخدام املعلومات.

 :استرجاع املعلومات-16

عة الوصول إلى املعلومات، وسهولة الوصول إليها، حيث إنه كلما كانت سرعة االسترجاع كبيرة، هذه الخاصية تشير إلى سر 

 كلما كانت زيادة احتمالية اتخاذ القرار السليم كبيرة.

 املصدر: -17

                                                             

، 3اهلزامية، أمحد صاحل، دور نظام املعلومات يف اختاذ القرار، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي والقانونية، عدد: (18)
 .198م، ص2008

ائر، ماعية واإلنسانية، جامعة العريب بن مهيدي، اجلز مدفوين، أمرية، دور نظم املعلومات يف اختاذ القرار، كلية العلوم االجت(19)
 .22-21م، ص2036

 .26غميض، نظام املعلومات اإلدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي، ص(20)
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 .(21)ال بد من االهتمام بتنوع مصادر املعلومات، وأن تكون املعلومة من مصادر معتمدة، وموثوق بها

 بين املعلومات وصنع القرار إلدارة األزمات ومواجهتها:العالقة  ثامنا:

 من خالل الشكل التالي تتضح العالقة بين املعلومات وصنع القرار من أجل إدارة األزمات ومواجهتها.

 

 

 

 

 

 

 معالجة األزمات:دزر املعلومات في تاسعا: 

ملواجهة أي أزمة من األزمات ال بد من جمع املعلومات الالزمة عن األزمة، وأسبابها، وتفسيرها، وتحليلها، بكل دقة وحيادية، 

وذلك من أجل إحكام السيطرة عليها، واتخاذ التدابير الالزمة ملواجهتها، وذلك مع قياس حجم الدمار، والخسائر املادية، 

واالقتصادية، وتوفير املعلومات الالزمة الكافية عن الوقائع واألحداث، من غير قيود إدارية تتحكم في املعلومة، والبشرية، 

وتمنع وصولها إلى صانعي القرار، حيث إن املعلومات العشوائية، غير الصحيحة، أو غير املوقعة لها القدرة على إرباك 

 للتطور العلمي (22)اتخاذ الالزم ملكافحة األزمات، ومواجهتهاأصحاب القرارات، كما أنها تعمل على تدهور في 
ً
، نظرا

 بذاته، حيث أصبح لها دور كبير في كافة مناحي الحياة، فهي تتحكم 
ً
 قائما

ً
والتكنولوجي، فإن املعلومات اليوم أصبحت علما

افة ة أصبحت مهمة ومؤثرة في ك في كل مظاهر الحياة، وتطور الحياة وتقدمها، يكون حسب قوى نظام املعلومات، فاملعلوم

عملية املنظمات وأنشطتها، سواء في تحديد األهداف، ووضع االستراتيجيات، التي تمكن أي قطاع من القطاعات في الدولة 

 من مواجهة األزمة التي يتعرض لها، أو من املتوقع أن يتعرض لها، ويتضح دور املعلومات في مواجهة األزمات فيما يلي:

 أة:تجنب املفاج

املفاجأة هي حدوث األزمة بدون إشارة، أو إنذار سابق، يشير إلى أن هناك أزمة ستحدث، وهذا يحدث نتيجة القصور في 

 املعلومات، أو عدم دقتها، أو عدم وصولها في الوقت املناسب ملتخذ القرار، ولذلك كانت املعلومة مهمة جدا

لغي عنصر املفاجأة، الذي يربك أصحاب القرار، وبذلك تكون املعلومات في إدارة األزمات، ومواجهتها، حيث إن املعلومات ت

 لها دور كبير في تجنب عنصر املفاجأة، والقدرة على إدارة األزمات، ومواجهتها.

 :سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه

علومات، أو إمكانية يعد عدم وجود الوقت الكافي التخاذ القرار، هو أحد السمات البارزة لألزمة، حيث إن توفر امل

استخدامها لدى متخذي القرار في الوقت املناسب، له دور كير في تجاوز التداعيات السلبية لهذا العامل، حيث إن ضيق 

الوقت أمام صناع القرار هو أحد أسبابه هو الغموض الذي يعتري املوقف نتيجة قصر املعلومات، والتي يستفاد منها في 

مها، وبالتي القدرة على تقدير املوقف، واتخاذ ما يناسبه من قرارات، استخدام الوسائل املتاحة فهم أبعاد األزمة، وتفه

لتنفيذه، واملعلومات الصحيحة والدقيقة إذا ما توفرت في الوقت املناسب، فإنها تساهم بشكل كبير في تجاوز الحاالت 

 التخاذ القرار املناسب ف
ً
 ي الوقت املناسب.السلبية التي من شأنها أن تكون معوقا

 التوصل للقرار الصحيح:

                                                             

 .22-26غميض، نظام املعلومات اإلدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي، ص(21)
 .12صالعنرتي، التنبؤ ابألزمات والكوارث واحلد من خطرها وفق األساليب احلديثة، (22)

 بيئة داخلية 

 إلدارةصنع القرار  املعلومات بيئة خارجية
ومواجهتها األزمة  
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 للمستجدات، واملتغيرات على األزمة، التي تعد من 
ً
 في تغيير الفكرة، وفقا

ً
 كبيرا

ً
يلعب توفر املعلومات، واستمرار تحديثها دورا

ذهنية، من ، فكل من يعمل في مجال املعلومات، أو يستخدمها في اتخاذ القرار، صورة (23)أساسيات اتخاذ القرار السليم

أجل تقييم القضايا، واملسائل، وهنا تبرز أهمية املعلومات وتحديثها باستمرار، وهذا بدوره يضمن تغيير هذه الصورة 

 للمتغيرات وتطور اإلحداث كأساس التخاذ القرار السليم، بعيدا عن إي انطباعات ذهنية خاطئة 
ً
الذهنية الخاطئة؛ تبعا

اتخاذ القرار في مواجهة األزمة، األمر الذي قد يترتب عنه زيادة تداعياتها السلبية  تؤثر سلبا على أي مرحلة من مراحل

 عن التصورات الذهنية الخاطئة، يبرز دور 
ً
وتفاقم مخاطرها وتهديداتها، وبذلك يكون ضمان الوصول إلى قرار سليم بعيدا

 املعلومات في إدارة األزمات، ومواجهتها.

 :رزيادة املرونة في اتخاذ القرا

إن استمرار تدفق املعلومات، الدقيقة خالل مراحل األزمة املختلفة، فهي عامل رئيس ي في القدرة على اتخاذ القرار السريع 

واملناسب في الوقت املناسب، كما أنها يمكنها القيام بتعديل القرارات، واتخاذ قرارات جديدة في توقيتات مناسبة، فهي 

ابة لواقع تصاعد املتغيرات واألحداث، التي تطرأ في سياق األزمات، والبيئات املحيطة بدورها تتوافق مع متطلبات االستج

 بها.

 تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة: عاشرا:

تحقيق أفضل استثمار لإلمكانيات والقدرات الخاصة املتاحة والحصول على أقص ى مردود ايجابي من استخدامها في إجارة -

 ومواجهتها.األزمات، 

التحكم في البدائل املتاحة خالل مراحل تصعيد األزمة من خالل استخدام املعلومات في تشكيل رؤى الخصم ودفعه -

 التخاذ قرارات في غير صالحه دون أن يدري.

قم إدارة طزيادة القدرة على التحكم في ضبط إتباع التصاعد باإلحداث في األزمة وتحقيق التنسيق والتزامن في العمل بين أ-

 األزمة وعناصر التنفيذ.

تجميع املعلومات الخاصة بمراحل األزمة ودراستها الستخالص الدروس املستفادة منها واستخدامها في مواجهة إي من -

 
ً
 .(24)األزمات املشابهة مستقبال

 ولنجاح املعلومات في إدارة األزمة ومواجهتها، ال بد من التالي:

القرارات أن يقوموا بربط نظام املعلومات، بمراكز اتخاذ القرار في إدارة األزمات، ومواجهتها، والتي ال بد على إدارة متخذي 

في الغالب ما تكون ميدانية، وقريبة من مجريات أحداث األزمات، وذلك من أجل ضمان تغذية مراكز اتخاذ القرار 

 بأول.
ً
 باملعلومات أوال

مية في نقل املعلومات وذلك عند الحاجة الداعية إلى ذلك، وذلك من أحل إفساح ال بد من تجاوز القنوات الروتينية الرس

املجال، من أجل مبادرات، وقنوات اتصاالت غير الرسمية،  وذلك من أجل ضمان إيصال كم ونوع املعلومات املطلوبة في 

 الوقت املناسب، وذلك لتغذية مراكز اتخاذ القرار.

 بأول، وذلك من ال بد من التحديث املستمر للمعلو 
ً
مات، حيث إن املعلومات تتقادم بسرعة البرق، فال بد من تحديثها أوال

 أجل االستفادة منها في إدارة األزمات، ومواجهتها.

                                                             

 .312عبد الرزاق،  إدارة األزمات ونظم املعلومات مدايت التأثري والفاعلية، ص(23)
 .28-22ص الالمي، العيساوي، إدارة األزمات: اأُلُسس والتطبيقات،(24)
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ترتيب املعلومات، وتصيفها، حسب االحتياجات، فالتبويب والتصنيف يسهل الوصول للمعلومة، ويسهل االستفادة منها، 

 .(25)األزمة وتوظيفها بفاعلية في موقف

 مراحل إدارة األزمة من خالل املعلومات:الحادي عشر: 

 يمر إدارة األزمة بثالثة مراحل، وهي:

 هناك مراحل أساسية تمر بها إدارة األزمات، وهي:

 :اكتشافات إشارات اإلنذار املبكر -1

األزمات، وهذه اإلشارة هي معلومات  أي أزمة من األزمات يسبقها في الغالب إشارات مبكرة، أو أعراض تنبئ بحدوث أزمة من

، كما 
ً
مسبقة بمثابة منبه، أو إنذار مبكر، ينذر بوقوع أزمة، وهذه اإلشارات املبكرة، أو اإلنذارات ال بد من االنتباه لها جيدا

ارات شأن كل أزمة ترسل إشارات خاصة بها، وقد يصعب التفرقة بين اإلشارات الخاصة بكل أزمة من األزمات، فقد تداخل إ

 في القدرة على التعامل مع األزمات، 
ً
األزمات، لذلك ال بد من الدقة التامة في التعامل مع ذلك امللف، فهو ملف هام جدا

حيث تكون األزمة في بدايتها، وربما لم تبدأ بعد، وعلى متخذي القرار أن يكونوا على وعي تام بهذه اإلشارات املبكرة التي لها 

ارة األزمة، واالستعداد التام ملواجهتها، واإلنذار املبكر له العديد املؤثرات، ومن ذلك: فاعلية نظام دور كبير وفعال في إد

املعلومات، فاإلنذار املبكر يعتمد بصورة أساسية على الكم املتوفر من املعلومات، والبيانات، ومتابعة تطورها باستمرار، 

 .(26)مات على القدرة بكفاءة عالية على إدارة األزمة، ومواجهتهاوهذه املعلومات تساعد متخذ القرار في إدارة األز 

 االستعداد: -2

ال بد أن يتوافر دلى القطاع االستعداد التام ملواجهة األزمات، واتخاذ األساليب الكافية للوقاية منها، وهذا بدوره يؤكد دور 

وقوع ش يء دون التنبؤ بحدوثه، أو اإلنذار املبكر اإلشارة املبكرة في االستعداد والوقاية، حيث إنه من الصعب أن يمنع 

باحتمال وقوعه، والهدف من الوقاية يتخلص فيما يلي: اكتشاف نقاط الضعف، فهناك عالقة بين االستعداد والوقاية 

 دوبين التنبؤ باألزمات، حيث إن مرحلة التنبؤ هي مرحلة سابقة لالستعداد، والوقاية، وعنصر أساس ي من عناصر االستعدا

والوقاية، فالتنبؤ له دور كبير في االستعداد لألزمات، والوقاية منها، فاملعلومات لها دور في التنبؤ، واالستعداد والوقاية، فال 

 تنبؤ بال معلومات، وال استعداد، ووقاية بدون توافر املعلومات الالزمة لذلك.

 احتواء األضرار والحد منها: -1

األزمة، واحتوائها، ومنع انتشار أضرارها، وللمعلومات دور كبير في تلك املرحلة، حيث إن تتمثل تلك املرحلة في الحد من 

املعلومات توفر ملتخذي القرار حجم األزمة، وحجم األضرار املتوقع حدوثها نتيجة األزمة، والطرق العلمية للحد من األزمة 

إدارة األزمات، وبذلك يكون احتواء األزمة، واألضرار واحتوائها، كل ذلك يتغذي من خالل قطاع املعلومات، الذي هو عصب 

 الناجمة عنها أمر هام، ومرحلة فارقة من مراحل إدارة األزمة.

 :استعادة النشاط-4

 
ً
 مهما

ً
هذه املرحلة تشمل إعداد البرامج والخطط قصيرة وطويلة األجل، واختبارها، وتنفيذها، حيث إن االختبار يمثل أمرا

ومواجهتها، حيث إنها لو لم تختبر؛ لصعب االستجابة، ووضع الحلول املناسبة، ومرحلة استعادة  في التصدي لألزمات،

النشاط تتطلب: استعادة األصول املعنوية وامللموسة، التي فقدت، واملديرون هم الذين حددوا من يقوم العناصر واألفراد، 

 ل اليومية وإنجازها بكفاءة.العمليات التي هي على درجة عالية من األهمية، للقيام باألعما

                                                             

 .90ص اأُلُسس والتطبيقات،الالمي، العيساوي، إدارة األزمات: (25)
دد: جملة اقتصادايت مشال أفريقيا، الععبد العزيز، بوخرص، ملني، علوطي، العمل على إنشاء نظام إنذار مبكر لألزمات، (26)

 .1صم، 2039، 30
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 التعلم:

آخر مرحلة من مراحل إدارة األزم هو التعلم املستمر، وعمل إعادة للتقييم لكافة ما هو مستخدم في إدارة األزمات من 

معلومات، وأفراد، وأجهزة، وغيرها، وذلك من أجل االستفادة؛ لتحسين ما تم إنجازه فيما سبق، فالتعلم أمر حيوي ولكنه 

، حيث إن يثير ذكريات املاض ي، الذي خلفته األزمات، واملرء كي يتعلم ال بد أن يكون على استعداد في ذ
ً
ات الوقت مؤلم كثيرا

تام لتقبل القلق، دون أن يستسلم للمفزعات التي تصاحب األزمات، فاستخالص الدروس والعبر من األزمات من أجل 

 على تقدير معاناة االستفادة منها في إدارة األزمات، ومواجهتها، 
ً
هو مرعون بالحس املرهف لدى اإلنسان بحيث يكون قادرا

الغير، ويتصور نفسه أو من يحبهم يمرون بتجربة الغير، وبالتالي فإن التعلم ليس معناه أن يتبادل املسؤولون عن إدارة 

ألزمات، وإنما معناه أن نتعلم بصفة األزمة االتهامات، أو إلقاء اللوم على الغير، أو البحث عن كبش فداء لتحمل تبعات ا

 .(27)مستمرة من املاض ي من أجل مواجهة الحاضر

وكون مراحل إدارة األزمة خمسة مراحل هو أم غير متفق عليه بين الباحثين، فهناك من حددها بثالثة مراحل فقط، وهناك 

 من جعلها أربعة مراحل، ومنهم من حددها بخمسة مراحل كما سبق بيانه، وزاد بعضهم فجعلها ستة مراحل .

 ها:( يمثل مراحل إدارة األزمة، وأثر املعلومات في2شكل رقم )

 األزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويمكن إجمال مراحل إدارة األزمنة كالتالي:

 مرجلة ما قبل األزمة، وتشمل:-

 كتشاف اإلنذار.-ا

 االستعداد والوقاية.-

                                                             
معوقات إدارة األزمات يف وزارة الصحة الفلسطينية، رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة أبو عزيز، سامي عبدهللا سامل، (27)

 .29-21صم، 2030اإلسالمية، غزة، 

اإلشارات 
 املبكرة

داالستعدا احتواء  

 الخطر

استعادة 
 النشاط

 للتعلم
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 التحضير.-

 تجنب األزمة-

 حدة األزمة.التخفيف من -

 :أثناء األزمة

 االختراق.-

 التمركز.-

 التوسيع.-

 االنتشار.-

 التحكم والسيطرة.-

 التوجيه.-

 االعتراف بوجود األزمة.-

 احتواء األضرار والحد منها.-

 املجابهة.-

 ما بعد األزمة:

 استعادة النشاط.-

 التعلم.-

 االستفادة من األزمة.-

 .(28)إعادة التوازن -

 دور املعلومات في إدارة األزمات ومواجهتها كالتالي:ويمكن استخالص 

 مرحلة ما قبل االزمة:-1

 املساهمة في تحديد السياسة العامة واألهداف.-أ

 املساهمة في التقدير باملخاطر والتهديدات املحتملة.-ب

 املساهمة في تحديد االزمات املحتملة.-ت

 ات.بناء قواعد املعلومات املناسبة لكل من هذه االزم-ث

 املساهمة في إعداد:-ج

 املؤشرات والشواهد التي تنبئ بحدوث االزمة.-

 إعداد السيناريوهات والخطط ملواجهتها.-

 التنبؤ باألزمة.-

تنشيط عناصر جمع املعلومات وتحليلها واعداد التقديرات لتحديث او تعديل او تغيير السيناريوهات والخطط ملواجهة -

 االزمة.

 التوقيت املناسب باألزمة.اإلنذار في -ه

 مرحلة األزمة:-2

الحفاظ على متابعة تطور األحداث، وتزويد طاقم إدارة األزمة باحتياجات من أجل تطوير، أو تغيير السيناريوهات املعدة، -أ

 وإعداد البدائل لصالح اتخاذ القرار، مواجهة تداعيات وردود االفعال في االزمة.

                                                             

 .10، صأبو عزيز، معوقات إدارة األزمات يف وزارة الصحة الفلسطينية(28)
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 تأثير في الخصم.االستخدام كأحد الوسائل لل-ب

مرحلة ما بعد األزمة: االستمرار في متابعة األحداث الستعادة االوضاع واستخالص الدروس لالستفادة منها في أزمات -3

 .(29)مستقبلية مشابهة

ومن خالل ما سبق يتضح أن قطاع املعلومات له دور كبير في إدارة األزمات، فال يمكن بأي حال من األحوال، مواجهة 

األزمات، والتصدي لها إال من خالل املعلومات، والتي تصاحب مراحلة إدارة األزمة األساسية، بدأ من مرحلة ما قبل األزمة، 

وفي أثنائها، وبعدها، فال يمكن لصناع القرار أن يستغنوا عن املعلومات في إدارتهم لألزمات، وبالتالي تكون املعلومات هامة 

 في اتخاذ القرارات اله
ً
امة، والحاسة في مجال إدارة األزمات، ومواجهتها، وكما سبق بيانه فقد اتضح أهمية املعلومات، جدا

ودورها في األزمات، وكيف تساهم املعلومات في إدارة األزمات، وهذا ما ظهر بوضوح في ظل أزمة كورونا، حيث عرف العالم 

ع القطاعات في العالم بأسره، واستطاعت القطاعات أجمع دور املعلومات في مواجهة تلك األزمة، التي أثرت على جمي

 
ً
املختلفة اإلدارة لألزمة ومواجهتها من خالل املعلومات، فهي املحرك ألصحاب القرار، واملعلومات السليمة تنتج قرارا

، وأي قصور، أو تقصير، أو تشويه للمعلومات النتيجة الحتمية لذلك قرارات خاطئة، وعدم القدرة على تق
ً
ير دصحيحا

، وال يمكن مواجهة األزمات وال التصدي لها، وبالتالي يكون مركز 
ً
املواقف، وال التوقعات، وبالتالي فالقرار سيكون خاطئا

 اتخاذ القرار شبه عاجز عن التحرك نحو اتخاذ الالزم تجاه األزمة.

  

                                                             
 .29-22الالمي، العيساوي، إدارة األزمات: اأُلُسس والتطبيقات، ص(29)
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 املصادر واملراجع

الصحة الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية التجارة،  معوقات إدارة األزمات في وزارةأبو عزيز، سامي عبدهللا سالم، 

 م.2111الجامعة اإلسالمية، غزة، 

م، اإلدارة: مفهومها ومداخل إصالحها، مجلة كلية الشريعة والدراسات االسالمية، 1983جنيد، عبداملنعم حياتي، 

 ( اململكة العربية السعودية.3السعودية العدد)

 إدارة األزمات، ب ط.الحفني، سامح أحمد زكي، ب ت، 

الخشالي، شاكر جار هللا، القطب، محيي الدين، فاعلية نظم املعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة األزمات، املجلة األردنية في 

 م.2117، 1إدارة األعمال، عدد: 

ادية، بغداد للعلوم االقتصعبد الرزاق، معتز سليمان، إدارة األزمات ونظم املعلومات مديات التأثير والفاعلية، مجلة كلية 

 م.2111، 28عدد: 

عبد العزيز، بوخرص، ملين، علوطي، العمل على إنشاء نظام إنذار مبكر لألزمات، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد: 

 م.2118، 11

ات كلية الدراسالعمار، عبد هللا بن سليمان، دور تقنية ونظم املعلومات في إدارة األزمات والكوارث، رسالة ماجستير، 

 العليا، أكاديمية نايف للعلوم األمنية.

 عمار، قص ي علي، نظم املعلومات اإلدارية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الشام الخاصة، ب ت.

العنتري، أسماء رمضان محمد، التنبؤ باألزمات والكوارث والحد من خطرها وفق األساليب الحديثة، املؤتمر السعودي  

 إلدارة األزمات والكوارث، ب ت. الدولي األول 

ُسس والتطبيقات، ب ط،  
ُ
م.غميض، 2115الالمي، غسان قاسم داود، العيساوي، خالد عبدهللا إبراهيم، إدارة األزمات: األ

صالح أحمد مفتاح، نظام املعلومات اإلدارية ودورها في صنع القرار االستراتيجي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، 

 م.2117ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، جامع

مدفوني، أميرة، دور نظم املعلومات في اتخاذ القرار، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، 

 م.2116الجزائر، 

 الة ماجستير، كليةمسك، زينات موس ى، واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العاملة في الضفة الغربية، رس

 م.2111الدراسات العليان جامعة الخليل، 

 م، اإلدارة الذكية، املكتب العربي الحديث، اإلسكندرية.2118النجار، عبد العزيز، 

، 1الهزامية، أحمد صالح، دور نظام املعلومات في اتخاذ القرار، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي والقانونية، عدد: 

 م.2119
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 الحمائي للدولة في مواجهة املخاطر: دراسة مفاهيمّية. الّدور  الّدولة وعنصر املفاجأة:

جربة التونسّية نموذجا(
ّ
 )الت

 * كمال بالهادي

 *أستاذ أّول ممّيز، وزارة التربية، تونس

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، هدرجة الدكتورا*

* belhedi18@gmail.com 

 امللخص:
املستجّد في العالم، طرح مسألة الدور الحمائي للّدولة للّنقاش الفكري الجاّد، وتوّجهت النقاشات إلى  91أعاد انتشار وباء كوفيد 

املجتمع. كما تّم وضع مسائل " الدور الحمائي للدولة" و "الّسياسات البحث من جديد، في مفهوم الّدولة ذاته، وفي وظائفها، وفي عالقتها ب

ي من األزمات"، من جديد أمام مشرحة الّنقد واملراجعة، خاصة بعد عقود من التّنظير
ّ
 االجتماعّية"، و"سياسات التخطيط واالستشراف للتوق

زعة الليب
ّ
ى الدولة عن أدوارها الحمائّية، لفائدة الن

ّ
 رالّية املطلقة. لضرورة أن تتخل

ة، وذات الدخول املتوّسطة أو الضعيفة، حيث تكون موازنة الّدولة غير 
ّ
ويبدو الّنقاش أكثر أهّمية في الّدول ذات االقتصاديات الهش

بيعية أو الّصحّية كما هول الحال في أزمة كوفيد
ّ
ة غير قادرة على . كما تكون الفئات االجتماعيّ 91قادرة على الصمود أمام األزمات والكوراث الط

ة. وال تخرج تون
ّ
عن  ستحّمل التبعات االقتصادّية لتلكم األزمة. وينسحب األمر على املؤسّسات االقتصادّية، التي تنشط هي ذاتها في بيئة هش

بن علي في  ظامدائرة هذا الوضع، فهي دولة ذات نمّو اقتصادي ضعيف بسبب تأثيرات الوضع السياس ي واالجتماعي املتواصل منذ اإلطاحة بن

 . فقد تّم طرح الّدور الحمائي للّدولة في مواجهة املخاطر، بشكل قوّي، وذلك من خالل عّدة إشكالّيات:1199العام 

ط مستقبلي ملواجهة األزمات؟ -
ّ
 هل كان لتونس مخط

 كيف جابهت تونس أزمة كوفيد؟ وأّي سياسة حمائّية اّتبعتها؟ -

 للمستقبل.األزمة، االستشراف والّتخطيط  -

 .الحمائّية، الّصنف االجتماعي، مناعة القطيع، العقلّية الحمائّية املستقبلّية الكلمات املفتاحّية:

Abstract: 

The spread of the new Covid-19 epidemic in the world brought the issue of the protective role of the 

state up to serious intellectual debate, and the discussions directed to research again, in the concept of the 

state itself, its functions, and its relationship to society. The issues of “the protective role of the state,” “social 

policies,” and “planning and forward-looking policies to prevent crises,” have been brought up again before 

the critique and review, especially after decades of theorizing about the need for the state to abandon its 

protective roles, in the interest of absolute liberalism. 

The discussion appears to be more important in countries with fragile economies, and with middle 

or weak incomes, where the state's budget is unable to withstand natural or health crises and disasters, as 

is the case in the Covid-19 crisis. Social groups are also unable to bear the economic consequences of this 
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crisis. The same applies to economic institutions, which themselves operate in a fragile environment. 

Tunisia is not outside the circle of this situation, as it is a country with weak economic growth due to the 

effects of the continuous political and social situation since the overthrow of the Ben Ali regime in 2011. 

The protective role of the state in facing risks has been strongly discussed, through several problems: 

- Did Tunisia have a future plan to confront the crises? 

- How did Tunisia respond to the Covid crisis? What protection policy did it pursue? 

- What is the future protection policy for the Tunisian state, in light of a changing world, and after the 

experience of Covid 19? 

Keywords: protectionism, social class, Herd immunity, a future protective mentality. 

 مقدمة:

امل في ربيع عام 
ّ
ان العالم، الحجر اإلجباري الش

ّ
، وعندما تحّولت تلك املدن 1111عندما فرض على نصف سك

الّضخمة املّتقدة حيوّية ونشاط على مدار الّساعة، إلى ما يشبه مدن األشباح، بفعل عدّو "شبح"، انطلق الفالسفة في طرح 

حة بأرقى املنجزات العلمّية والّتكنولوجّية، ضّد الوباء القادم تصّوراتهم حول امل
ّ
عركة الجديدة التي تخوضها اإلنسانّية املتسل

من أقص ى شرق الكون. وبرزت عناوين عّدة حول عالقة الفلسفة بمواجهة األزمات، وخصوصا األوبئة، وظهرت نصوص 

وماهي الفرد واملجتمع والّدولة في ظّل الجائحة؟ ودور "املّتحد  تتحّدث عن ماهّية الوباء؟ وماهية الجسد في ظّل األوبئة؟

 االجتماعي" في مقاومة الوباء؟ 

يقول الفيلسوف الّتونس ي فتيح التريكي معّرفا الوباء" يمكن اختبار هذا االفتراض من خالل فحص تأويلي ملصطلح 

؛ أي "على أو فوق"، "Epi" من epidemic" (Ἐπιδήμιος)" :"الوباء" كما تقوله اللغات الغربية من الجذر اليوناني

(. إّن ما "démos"و
َ
 املتاع عّبأه وهّيأه، ووبأ إليه أشار وَوَمأ

َ
؛ أي "الشعب"، الذي هو غريب عن معنى "وباء" العربية )من َوَبأ

شارة أيضا إلى ُيستعمل لل يجلب االنتباه هو أّن مصطلح "الوباء" هو في أصله يشير إلى مرض البشر، لكّنه في اللغة املعتادة 

 "epizootic" أي "املرض الحيواني"( أو) "zoonosis" املجموعات الحيوانية، على الرغم من أّنها تملك مصطلحا خاصا بها هو

أي "الوباء الحيواني"(، مثل أنفلونزا الطيور. ثّمة مركزية أنثروبولوجية تختفي وراء املصطلح: يشعر اإلنسان أّنه مركز )

أو الحياة، ومن ثّم فمرضه هو نموذج للصحة أو براديغم طّبي للحكم على مدى تمّتع أّي حيوان "آخر" )هل هناك  العالم

طلق على النبات الذي يمتلك مصطلحا خاصا به هو  آخرّية في املرض؟( بصّحته. ومع ذلك، يبدو أّن صفة "الوباء" ال تُ

"Épiphytie" ل "وباء" بالنسبة إلينا؛ وحده "الحيوان" يمكن أن يكون أي "املرض النباتي"؛ النبات "يمرض" لك
ّ
ّنه ال يشك

مساحة "عدوى" تصيب البشر. ومن ناحية فلسفية، هذا تذكير ميتافيزيقي بأّن انفصال البشر عن عالم الحيوانات هو 

ا أكثر من أّي وقت مض ى حة عدوى، ويتحّول املجتمع إّن الوباء من هذه الزاوية، يجعل "الفرد" مسا .1اّدعاء أخالقي صار مضرًّ

                                                             

 . 1111فبراير،  12: من معارك الجماعة إلى حروب املناعة، موقع مؤمنون بال حدود، نشر بتاريخ فتحي التريكي، مقال: الفلسفة والكورونا -1 
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بدوره إلى مساحة عدوة جماعّية، وهنا يقع استدعاء "الّدولة" حّتى "تقاوم" مساحات العدوى، وتمارس سياسة حمائّية حّتى 

ق "مناعة القطيع".
ّ
 تتحق

لة "
ّ
ات عن رغبة أو عن إرغام، أن تسقط تلك الحدود الّتقليدّية املتمث

ّ
هوّية"، في الإّن الوباء يفرض على الفرد/ الذ

ه في عصر الّتكنولوجيا أصبحنا نتحّدث عن "عوملة األوبئة"، وفي املقابل عن "عوملة مقاومة األوبئة"، فكّل حركة 
ّ
ذلك أن

ريكي" 
ّ
صغيرة وقعت في الّصين) مصدر الوباء( البعيدة جغرافّيا، اهتّزت لها كّل أركان العالم، ارتعادا أو مقاومة. يقول فتحي الت

س إذن يهدم الجدران الثقافية التي بناها اإلنسان التقليدي من أجل أن يفصل "نفسه" )اّدعاءه الهووي( عن إّن الفيرو 

بقّية الكائنات "الحية" حسب ترتيب أخالقي لم يعد له اليوم ما يبّرره. وألّول مرة، في عصر الفيروسات، صار الجسم البشري 

 خارجيا (outside) "من منطقة "خارجة" بمعنى ما، دون أن يكون "الخارجهدرا عضّويا أمام كل أنواع الهجومات الحيوية، 

(exterior) 2".دوما  

حادا اجتماعّيا ووعيا مدنّيا،مقصده "الّنجاة" 
ّ
أّما الفيلسوف الفرنس ي امليشيل دوبوي، فيعتقد أّن الوباء قد فرض ات

عن طيب خاطر، أو رغما عّنا، هيئة اجتماعية حميمية  من املرض القاتل، فيقول" يذكرنا وباء الفيروس التاجي بأننا نشكل،

قلة تثير التساؤل حول تمثيلنا للمجتمع باعتباره تجاوًرا ألجسام مست -الهواء املشترك  -ومترابطة. فالبيئة املعدية للمرض 

قط. وهكذا ننجو مًعا فومنفصلة. "في هذا ، يشترك الوباء مع قضية املناخ أنه يذكرنا بأننا جميًعا في نفس القارب وأننا س

 أولًيا من أشكال الوعي املدني"
ً
. ويقول محّمد محجوب، أستاذ الفلسفة التونس ي رابطا بين 3توقظ الرغبة في البقاء شكال

األزمنة متواقتة لكنها كشفت لنا أن هذا اآلخر ال يكون  املسافات وجعلت قربت انتشار الوباء والعوملة" صحيح أن العوملة

ما جعل جميع األجساد تفقد  -الّنحنية–س يء إليه: بل هو أقرب ما يكون إلينا، إّنه نحن بل هو قد بلغ من بعيًدا حين ن

        4شخصيتها وفرادتها أمام هجمة الفيروس..إّنها أمامه عَرٌض واحٌد."

مة الوباء" ة "هزييفهم مّما تقّدم، أن املجتمع باعتباره مساحة عدوى عاّمة/ مشتركة، ال يستطيع أن ينتصر في معرك

 إذا تحّرك كوحدة صّماء، في اّتجاه واحد وفي اآلن نفسه، وبكامل طاقته.  ومفهوم "الّنجاة" الجماعّية هنا، يحيلنا ضرورة 
ّ
إال

" في  رونو بياّرو   إلى مفهوم املقاومة أو الحماية /الحمائّية باعتبارها شكال من أشكال الحرب على العدّو الفيروس ي. يقول 

وي ، إلى أن يكون لدينا نظام مراقبة قكفاح املجتمع بأسرهاملطاف، فإن الحّد من انتقال الفيروس بين السكان هو نهاية 

امل( يعني السماح للوباء باستئناف مساره."
ّ
بل إّن   5لتوجيه التدخالت الهادفة والفّعالة، فإن وقف اإلغالق) الحجر الش

عتقد أّن هذا الوباء، هو فرصة ال فقط إلحياء "الوحدة االجتماعّية"، بل هو ، يذهب إلى ابعد من ذلك، فهو يإدغار موران

تذكير بذلك املصير اإلنساني املشترك، وهو كذلك إحياء إلنسانّية اإلنسان املفقودة، فيقول" ومع ذلك ، فإن هذه املحنة 

قد ر الوسطى ، واألزمات االقتصادية؛ و املذهلة لها فضائل: لقد أيقظت الذاكرة )نس ي اإلنسان األوبئة العظيمة في العصو 

ه سيطر على الطبيعة رّبما بشكل نهائي( لقد أيقظ  عام، التضامَن )أمام االختبار ال -الوباءُ  –ظن "اإلنسان" أنه قوًيا، و أنّ

لى عدم عالتضامن النائم في كل مكان حارب الفردية األنانية( ، مستنيًرا حول تنوع املواقف اإلنسانية وعدم املساواة، و 

                                                             

 فتحي التريكي، املرجع نفسه. -2 
3 - Coronavirus : le regard du philosophe, UCLouvainuclouvain.be › decouvrir › coronavirus -le-regard-du-philosophe. 

أبر يل  91ال "كيف يفهم كبار أساتذة الفلسفة في تونس أزمة كورونا؟"، لرمزي العّياري، موقع أولترا تونس، نشر بتاريخمحّمد محجوب، مق 4 

1111 .https://ultratunisia.ultrasawt.com 
5 - Covid-19. Entretien avec Renaud Piarroux, spécialiste des épidémies. Publié le 7/04/2020.  

Covid-19. La philosophie face à l'épidémie | Sorbonne ...www.sorbonne-universite.fr › covid-19-nos-recherches. 
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اليقين العلمي. نحتاج اليوم إلى مواجهة التحديات التي تواجه البشر: تحدي العوملة املأزومة ، التحدي الوجودي ،و 

السياس ي  والرقمي والبيئي واالقتصادي. إن الخطر القائم، إذا لم نواجه هذه التحديات، هو التراجع الفكري واألخالقي 

   6والديمقراطي الكبير."

ق الّنصر على الوباء، وهذه إّن 
ّ
املعركة تحتاج تخطيطا وقادة، وأدوات ضبط اجتماعّية، وأسلحة متنّوعة، حتى يتحق

روط هي من مقّومات مفهوم الّدولة. ففي ظّل األزمات" عادة ما تكون األزمة شاملة وفوضوّية لدرجة يصعب استيعابها 
ّ
الش

يتها، ويحاول الّناس جاهدين فهم ما يحصل خا
ّ
د لدى املواطنين الشعور بعدم األمان والكثير بكل

ّ
ّصة في بداية األزمة. مّما يول

ساؤالت."
ّ
وفي تعريفه لألزمات، يقول كوين بوستينز" تأتي األزمات بأشكال وأحجام مختلفة. كّل أزمة فريدة من  7من الت

إّن اختالف األزمات وتعّددها يفترض، أن تكون الّدولة قد وضعت الخطط   8نوعها، وتحتاج إلى استجابة خاّصة بها."

هل وضعت  -91وفي حالة وباء كوفيد –الحمائّية االستباقّية ملواجهة أّي حدث طارئ، ولالستجابة الفورّية ألّي تحّديات. لكن 

ائمة على الفروع الثالث األساسّية في الّدول خططا حمائّية لالستجابة الّسريعة للخطر الّداهم؟ وهل كانت االستجابة ق

مواجهة األزمات، وهي اإلنذار، االستعداد، االحتواء واستعادة النشاط، أم أن عنصر املفاجأة قد خلق حالة من اإلرباك، 

ريد نجعلت االستجابة غير نشطة وغير فّعالة.  لن نطيل أكثر في بيان خصوّصية األزمة وفي بيان كيفّيات االستجابة، ولكّننا 

دراسة النموذج التونس ي، في االستجابة لعنصر املفاجأة، خاّصة في املرحلة األولى من انتشار الوباء، والتي صّنفت فيه 

م في انتشار املرض، بل وفي اإلعالن عن االنتصار عليه في حزيران 
ّ
 .  1111تونس، ضمن الّدول القالئل التي استطاعت التحك

ط مست
ّ
 قبلي ملواجهة األزمات؟أوال: هل كان لتونس مخط

 :في عالقة الّدولة الجديدة باملجتمع – 1

تقوم الحكومة الحديثة على أساس عقد اجتماعي بين املواطنين والّدولة، والذي يتّم فيه االتفاق على الحقوق "

ة تعتمدها الحكومات أّما الّسياسة االجتماعّية، "فهي أدا  9والواجبات املقبولة لدى الجميع لتعزيز املصالح املشتركة." 

لتنظيم وإكمال مؤّسسات السوق، والهياكل االجتماعّية. وغالبا ما يتّم تعريف الّسياسة االجتماعّية بأّنها الخدمات 

االجتماعّية مثل الّتعليم والصّحة والوظيفة واألمن االجتماعي. ولكن تعني الّسياسة االجتماعية إعادة التوزيع والحماية 

 10االجتماعّية."

(، 1192ردنا من خالل هاتين املقاربتين الّنظريتين، دراسة مقارنة للحالة التونسية من خالل دستورها الجديد)أ

ز على دراسة "الّسياسة االجتماعّية" 1199ومعرفة أسس عالقة الّدولة الجديدة باملجتمع التونس ي، بعد أحداث 
ّ
، وسنرك

 ّور مفاهيمي للّسياسة الحمائّية للدّولة التونسّية في مواجهة األزمات. التي نّص عليها الدستور الجديد، ومن ثّمة بناء تص

نجد في الّدستور التونس ي الجديد، العديد من الفصول التي تضبط الّسياسة االجتماعّية للّدولة، وذلك من خالل 

ة األساسّية للمجتمع، وعلى الّدولواجبات الّدولة تجاه الفرد واملجتمع وهي أساسا واجبات "حمائّية". فـ" األسرة هي الخلّية 

                                                             

coronavirus. Publié , le 19 juin 2020.  -du-lecons-15-Edgar Morin : 15 leçons du coronavirus. www.lemonde.fr › blog › les - 6 

ة التعامل مع األزمة، املعهد الديمقراطي الوطني آذار مارس، كوين بوستينز،مق -7 
ّ
 .2/صhttps://www.ndi.org،  1111ال" خط

 كوين بوستينز، املرجع السابق. -8 

رات توجيهّية في الّسياسات  األمم املتحدة، إدارة الشؤون  إزابيل أورتيز ،  -9 
ّ
الّسياسة االجتماعّية، االستراتيجيات  اإلنمائّية الوطنّية، مذك

 2، ص1112(، UNDESAاالقتصادّية  االجتماعية) 

  2إزابيل أورتيز، املرجع السابق،ص  -10 
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 13و"تحمي الّدولة الحياة الخاّصة، وحرمة املسكن"  12. والّدولة "تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد." 11حمايتها"

ر  وفي ما
ّ
ق بالصّحة نجد فصال خاّصا يقول" الصّحة حّق لكّل إنسان. تضمن الّدولة الوقاية والّرعاية لكّل مواطن وتوف

ّ
يتعل

اإلمكانات الّضرورّية لضمان الّسالمة وجودة الخدمات الّصحّية. تضمن الّدولة العالج املجاني لفاقدي الّسند ولذوي 

وتوجد عّدة فصول أخرى تتحّدث عن   14االجتماعّية، طبق ما يضمنه القانون."الّدخل املحدود. تضمن الحّق في الّتغطية 

ل ثروة ال فقط للحاضر بل 
ّ
الّدور الحمائي للّدولة، سواء لألفراد ) املرأة، املعوقين، الشباب..(، أو للثروات الطبيعّية التي تمث

 ألجيال املستقبل. 

ننا من بناء صورة مفاهي
ّ
مّية عن الّسياسة الحمائّية للّدولة الّتونسّية، يمكن تلخيصها إّن قراءة هذه الفصول تمك

 في ثالثة مفاهيم رئيسّية.

وأن  فالدستور التونس ي، ينّص بوضوح على أّن الدولة يجب أن تحمي الفرد واملجتمع، * الواجب الحمائي للّدولة:

ر له أسباب العيش الكريم، بل إّن من واجبها حماية "صّحته"، وهو ما ح
ّ
( 1111ّملها اتخاذ قرارات سريعة في آذار مارس )توف

 حينما سارعت الحكومة التونسية إلى فرض الحجر الصّحي الشامل، بالرغم من آثاره االقتصادّية الباهظة.

ا  * الحمائّية االستباقّية:
ّ
بمعنى أّن املشرّع التونس ي، قد كانت له رؤية استشرافّية، جعلته يحّدد مجال "الصّحة" حق

انية. ويفرض على الّدولة التونسّية حماية ذلك الحّق.من ال
ّ
 حقوق األساسّية للمواطن التونس ي في الجمهورّية الث

ب سياسة حمائّية من الّدولة  *  عدالة الحمائّية:
ّ
يشّدد الّدستور التونس ي على مبدأ العدالة في الحقوق التي تتطل

قة الجديدة بين الّدولة واملجتمع، بما قائمة على عقد اجتماعي تحفظ التونسية. وهذا يتماهى مع ما قّدمناه سابقا عن العال

 فيه مصالح كّل األطراف.

الت القانونية والتصّورات العاّمة لدور الّدولة الحمائي، قد تّم وضعها، ويبقى السؤال مطروحا 
ّ
نخلص إلى أّن التمث

ة الّدستور، وهنا تتبّين الفوارق/ مدى الّتطابق، بين "الّدول حول الّسياسات الّتنفيذّية ومدى تطابقها مع الحقوق التي أقّرها

املتخّيلة" و"الّدولة القائمة"، بما هي خيارات سياسية واقتصادية واجتماعّية وثقافّية، وبما هي آليات حكم وتصّرف في 

ؤون اليومّية للمواطنين. 
ّ
 الش

 :احلمائّية الّصحّية بني احلقوق، والواقع -2

في الّصّحة باعتباره حّقا أساسّيا من حقوق اإلنسان، يرتبط بحقوق أخرى مثل الّتعليم،  الحديث عن الحّق 

ة من الحقوق 
ّ
والرفاهّية، والعيش الكريم بما في ذلك حّق السكن، وحّق الحماية من الفقر، فحّق الصّحة هنا يتحّول إلى سل

ل داللة واضحة عن االجتماعّية واالقتصادّية، التي يجب على الّدولة توفيرها. ويمك
ّ
رات التي تمث

ّ
ن أّن نقّدم بعض املؤش

في املائة من املجتمع  91، إلى أّن نسبة الفقر تصل إلى 1192"الحمائّية بين الحقوق والواقع". ، إذ يشير إحصاء سنة 

ر وباء انتشافي املائة بحسب بيانات حكومية تونسية بفعل حالة االنكماش التي سّببها  91التونس ي) ارتقت إلى مستوى 

كورونا( و تبلغ نسبة التغطية االجتماعّية ) أي األفراد الذين يتمتعون بأنظمة ضمان اجتماعي في القطاعين العام و الخاّص، 

 15في املائة، وهؤالء يمكنهم النفاذ إلى التغطية الصّحية بشكل مباشر." 67,8

                                                             

 2ص . الفصل السابع.1192دستور الجمهورية التونسية، املطبعة الرسمّية، تونس  -11 

 1، ص12املرجع السابق، الفصل  -12 

 6، ص 12املرجع السابق، الفصل،  -13 

 2، ص 21املرجع السابق، الفصل  -14 

ان و الّسكنى -15 
ّ
رات،  1192التعداد العاّم، للسك

ّ
 .16، صhttp://www.social.gov.tn، أهّم املؤش

http://www.social.gov.tn/
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ة املواطنين 
ّ
ن من تعميم حّق الصّحة على كاف

ّ
ة حمائية استباقّية تمك

ّ
إّن الّدولة من هذا املنظور، لم توفر خط

في املائة، يحتاج رعاية صّحية مباشرة من الّدولة، ولكّنه ال يمتلك اآلليات التي  21التونسيين، فهناك جزء، تفوق نسبته، 

رات أخرى تثبت أّن البنية الّتحتّية تّمكنه من أن يكون في مأمن من مخاطر األ 
ّ
مراض واألوبئة. ويتعّزز هذا الّرأي، بمؤش

مؤسسة صّحية، منها ماهو إداري ومنها ماهو  1216الصّحية، ال تفي بالحاجة خاّصة عند األزمات. ففي تونس توجد" 

قد إلى املقومات األساسّية التي مركزا للصّحة األساسّية، وهي في أغلبها تفت 1912مؤسسات تقّدم خدمات صّحية، ومنها 

ن من تقديم خدمات في حجم تحّدي كوفيد 
ّ
.) هذا املراكز تّم تحييدها في مواجهة الوباء ألّنها غير قادرة على توفير 91تمك

ي  16خدمات صحّية ملعالجة حاملي الفيروس"
ّ
ة استباقّية للتوق

ّ
د لدينا هو أّن الّدولة، لم تكن تمتلك خط

ّ
ن مإّن األمر املؤك

مليار دينار  1.1آذار مارس، و توفير  11مثل هذه األزمات الكبرى، ولذلك كان رّد الفعل سريعا، باتخاذ قرار اإلغالق التام في 

 . 17تونس ي ملجابهة الوباء

، قد بّينت أّن الّدولة في القرن الحادي والعشرين، إّما أن تكون دولة عصرّية، وديمقراطّية، 91إّن أزمة وباء كوفيد

بة يمكن أن تؤّدي إلى ثورات اجتماعّية غير مأمونة العواقب. ذلك أّن حالة وع
ّ
ادلة، أو أّنها ستكون في مواجهة أزمات مرك

الّتفاوت االجتماعي ال تؤّمن شرط العدالة في تنفيذ السّياسة االجتماعّية. إّن دراسة الحالة الّتونسّية، بوصفها دولة مصّنفة 

ضمن الديمقراطيات الجديدة، تفرض على أصحاب القرار وعلى صانعي الّسياسات أن ضمن االقتصاديات الناشئة، و 

يضعوا في أذهانهم أّنه" في أوائل القرن الحادي والعشرين، ظهر إجماع على أّن الّسياسة االجتماعّية هي جزء من الوظيفة 

ة من شبكات األمان والخدمات لتغطية قصور األّولّية للّدولة، وأّن هذه الّسياسة االجتماعّية هي أكثر من مجموعة محدود

   18الّسوق. إّنها تشكّل جزءا أساسا ألّي استراتيجّية إنمائّية وطنّية بهدف تحقيق الّنمّو والنتائج االجتماعّية العادلة."

 ، هو ضرورة التغيير الشامل في البنى االجتماعّية واالقتصادّية، وفي91إّن الّدرس املستفاد من أزمة كوفيد 

السياسات العاّمة للّدولة استشرافا وتخطيطا وتنفيذا. لقد غّير هذا الوباء حياتنا بشكل فجئي، وفرض علينا تحّديات لم 

تكون مطروحة من قبل وأهّم ش يء فيها هو طابعها الفجائي، الذي فرض ردود أفعال سريعة المتصاص الّصدمة وتفعيل 

التنا للماض ي والحاضر واملستقبل، إّنه يدفعنا إلى مساءلة أنفسنآليات مجابهتها. إّن كورونا يغّير حياتنا وت
ّ
ا صّوراتنا بل وتمث

عن عالقتنا بالّزمن في ظل العصر الكوروني." من املمكن أن يبدأ الّتحّول الكوروني من نظرة اإلنسان الكوروني إلى الّزمان. 

تتة من قيم األخّوة اإلنسانّية والّتضفي عصر العوملة الذي هيمنت عليه هيمنة قاتلة النيوليبرالّية امل
ّ
         امن توّحشة، املتفل

واملساواة. أضحى الّزمان موضع اإلنجازات املتحّققة ال منفسح االحتماالت الحّرة.. فقد اإلنسان املعولم القدرة على التنّعم 

   19مجراه الّصحيح."بجريان الزمان. من الواضح أّن أزمة الحجر ستضطّر الّناس إلى تناول الّزمان في 

ة، في تونس؟11تجربة كوفيد  – 3
ّ

 ، وانكشاف األنساق االجتماعّية الهش

ت  91لقد كشفت أزمة كوفيد 
ّ
عن هشاشة البنى االجتماعّية و االقتصادّية في تونس، خاّصة أّن األزمة الوبائّية، حل

ن ستقرار السياس ي، وتراجع اإلنتاج، في عدد مفي مرحلة يمّر فيها االقتصاد التونس ي بانهيار غير مسبوق نتيجة عدم اال 

                                                             
16 - Infrastucture sanitaire, rapport2017,http://www.santetunisie.rns.tn/images/docs/anis/ 

cartesanitaire/Infrascsante2017.pdf  

ية 1111آذار مارس  11انظر تصريحات رئيس الحكومة التونسّية، في  -17 
ّ
، التي أعلن فيها لحجر الصحي الشامل، ونشرتها وسائل إعالم محل

  ودولّية. 

رات توجيهّية في الّسياسات  األمم املتحدة، إدارة ا -18 
ّ
شؤون لإزابيل أورتيز، الّسياسة االجتماعّية، االستراتيجيات اإلنمائّية الوطنّية، مذك

 . 1، ص1112(، UNDESAاالقتصادّية  االجتماعية) 

ة االستغراب، العدد مشير باسيل علون، الوعي الكوروني الطارئ، العقل االقتصادي االنتفاعي ومخا -19 
ّ
، 11طره على الحياة اإلنسانّية، مجل

 .12-16، بيروت، تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجّية، ص1111السنة الخامسة، صيف 
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القطاعات الحيوّية التي تضّررت أيضا بفعل إجراءات الحجر الصّحي العام، الذي اتخذته الحكومة التونسية منذ آذار/ 

مكن . و ي91.  ومن الطّبيعي أن تظهر هشاشة األنساق االجتماعّية، عند مواجهة أزمة في حجم أزمة وباء كوفيد 1111مارس 

 أن نوجز هذا املبحث في نقطتين رئيسيتين.

* هشاشة أشكال العمل: حيث فقد عشرات اآلالف من التونسيين مواطن عملهم بسبب الجائحة، واستغّل 

ص من آالف العّمال وذلك للتقليص من الخسائر التي تكّبدوها بسبب توقف 
ّ
أصحاب العمل اللحظة الوبائّية، للتخل

األداء االستهالكي في السوق الداخلية التونسية."لعّل أكثر اّرهانات راهنّية في القطاع الخاّص فترة التصدير أو بسبب تراجع 

سبة 
ّ
غل. وباعتبار أهّمية هذا الّرهان، بالن

ّ
الجائحة، تطبيق الحجر الصّحي مع التمّتع بكّل الحقوق التي يكفلها قانون الش

جي، زُّج بهؤالء في منطق استغاللي، فكان األعراف) أصحاب العمل(  يحاولون لصّحة األجراء و إعادة إنتاجهم املاّدي والبيولو 

منذ بداية فترة الحجر الّصّحي، استباق اهتزاز التوازنات املالّية للشركات ومعالجته بطرد األجراء املتعاقدين في فترة أولى، 

و يمكن إثبات  20ماكن العمل في مرحلة ثانّية"ثم الحفاظ على نسق إنتاجي عادي بخرق الحجر الّصّحي ودعوة األجراء إلى أ

هشاشة أنساق العمل من خالل الدراسات التي ظهرت خالل فترة الجائحة، و التي مّست الفئات املصّنفة "مهّمشة"  مثل 

ها فئات اجتما
ّ
ّية، ععّمل قطاع البناء و عّمل القطاع الفالحي، وكذلك تجارة التفصيل،  وعّمال املقاهي و املطاعم، وهي كل

يمكن أن نوّحدها في ثالثة مظاهر رئيسّية، هي ضعف التأجير، و عدم االستقرار في العمل، و غياب التغطية الصّحية 

نت من االنخراط 
ّ
 فئة قلية منها تمك

ّ
واالجتماعّيةـ، بمعنى أّن هذه الفئات تقف خارج دائرة اإلحصاء الرسمي للّدولة، إال

 ضمن منظومات التأمين االجتماعي.

ل ركيزة االستقرار االجتماعي في تونس، تأثرت 
ّ
بقية: أظهرت الجائحة أّن الطبقة الوسطى التي تمث

ّ
*هشاشة البنى الط

ص موارد الّدولة. 
ّ
هي األخرى بفعل الجائحة، من حيث مكاسبها املاّدية، ومن حيث قدرتها على تحّمل أعباء تراجع اإلنتاج وتقل

لت مفاوضات ال
ّ
زيادة في األجور في القطاعين العام والخاّص. وحّتى الزيادة التي تم منحها ملوظفي ففي زمن الجائحة تعط

، تّم تقليص حجم املفعول الرجعي لها من بداية شهر 1191القطاع العام بعنوان القسط الثالث من زيادات األجور لسنة 

ذي اعترف بأّن ميزانية الّدولة تفرض ، بموافقة االتحاد العام التونس ي للشغل، ال1111، إلى شهر أغسطس 1111أبريل 

من الجانب النقابي التنازل عن بعض املستحقات املالية لألجراء. كما تشير اإلحصائيات الرسمية إلى أّن نسبة الفقر قد 

في املائة، مع نهاية املوجة األولى من انتشار الوباء. وقد تمّيزت الفترة كذلك بتصاعد الحركات  91ارتفعت إلى حدود 

حون، نشطاء في املجتمع املدني..( وكّل هذه الفئات  حتجاجيةاال 
ّ
) عاطلون عن العمل، أصحاب شهائد جامعّية، شباب، فال

االجتماعّية تعبر من خالل حركاتها االحتجاجّية، عن سأمها من األوضاع االقتصادية واالجتماعية. و يشير تقرير للمنتدى 

تحّركا احتجاجّيا ، أهّمها كان في  219ة، إلى اّن" شهر أيلول سبتمبر، قد شهد التونس ي للحقوق االجتماعّية واالقتصاديّ 

".
ّ
أما   21املحافظات التي تشهد تهميشا اقتصادّيا منذ عقود، و كانت أهّم األسباب هي األسباب االقتصادّية  االجتماعية

ل في ارتفاع رحالت الهجرة
ّ
نة غير النظامية خالل الثالثي الثالث من س املظهر اآلخر لهشاشة األنساق االجتماعّية، فيتمث

، شخصا فيما تّم 1112، إذ نشير فقط إلى أّن عدد الواصلين إلى السواحل اإليطالية منذ شهر يناير وحتى ايلول بلغ 1111

 كما يشير التقرير إلى ارتفاع  22شخصا في عرض البحر أو عند استعدادهم للسفر عبر رحالت بحرية سّرية" 91119إيقاف 

                                                             

اعي و محّمد سليم بن يوسف، مقال : أجراء القطاع الخاص و املسألة االجتماعّية في فترة الحجر الصّحي : مجاالت الفعل االجتم -20 

سييس، كّرسات املنتدى مرجع سابق. ص
ّ
 962الت

 و ما بعدها.  2ص 1111، سنة 12تقرير املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية والجتماعية، نشرية شهر سبتمبر، تونس، العدد  -21 

 92املرجع السابق،ص  -22 
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الته خالل األشهر الثالث املاضية داخل الفضاء 
ّ
مظاهر العنف و االنتحار، حيث" ارتفع منسوب العنف بمختلف تشك

األسري والفضاءات العاّمة على حّد السواء. حوادث صّنفت في جانب كبير منها كجزء من تدايعات األزمة االجتماعّية 

 .  23واالقتصادّية لفيروس كرونا املستجّد"

ص ه
ّ
رة تلخ

ّ
ذه الّصورة هشاشة الوضع االجتماعي، وتأثيرات الوباء على الّدولة املجتمع التونس ي، كصورة مصغ

لتأثيرات الوباء على الّدول التي تصّنف ضمن دائرة الّدول ذات النمّو الضعيف أو املتوّسط، وارتدادات ذلك على االستقرار 

 العاملي.

بعتها؟كيف جابهت تونس أزمة كوفيد؟ وأّي  ثانيا: 
ّ
 سياسة حمائّية ات

، ملواجهة انتشار الجائحة، بعد تسجيل أّول 1111سارعت تونس، التخاذ إجراءات حمائّية سريعة في آذار مارس

إصابة، وكان من بين القرارات األولى تعطيل الّدراسة وإغالق املدارس والجامعات، ثم اتخذت الدّولة قرار الحجر الّصّحي 

نت من الحّد من 24س، توقّيا من انتشار الفيروسآذار/ مار  11الشامل في 
ّ
. إّن سرعة تفاعل الّدولة مع األزمة املفاجئة، مك

لة أساسا في إحالة 91انتشار وباء كوفيد 
ّ
فتها، واملتمث

ّ
 211، بالّرغم من الكلفة املاّدية الباهظة واألزمة االجتماعّية التي خل

د املؤشرات، أّن نسبة البطالة قفزت بسّت نقاط  طة االقتصادّية.ألف شخص إلى البطالة الفّنية نتيجة توقف األنش
ّ
إذ تؤك

عات االقتصادّية إلى 1111في املائة عند نهاية املوجة األولى في شهر حزيران  19في املائة و  91كاملة، بين 
ّ
، فيما تذهب التوق

  25حالّية."عند نهاية السنة ال -4.4إن نسبة النمّو االقتصادي العاّمة، ستستقّر عند  

نعتقد أّن تلك اإلجراءات التي اتخذتها الّدولة التونسّية، تماشت والعامل الفجائي للوباء، فقد كانت القرارات  

عمليات صّد حمائّية ضمن نطاق املمكن االقتصادي واالجتماعي والّسياس ي التونس ي، لحظة تسجيل أّول حالة وعند بداية 

لت صوغا لفلسفة إدارة األزمة في اختبار مواجهة االنتشار الّتدريجي للوباء في املج
ّ
تمع التونس ي. فتلك الخطوات الحمائّية، مث

ل إحدى أكثر الّرهانات الجذرّية التي يمكن أن يختبرها 
ّ
سبة للّدولة الّتونسّية، ذلك أّن" اللحظة الوبائّية، تمث

ّ
الوباء، بالن

الجتماعي واملتانة العالئقّية التي تجمع أفراده، من خالل اختبار مجتمع ما ويعايشها. حيث أّنها تمتحن صالبة الّتنظيم ا

مكنة والالزمة الستيعاب ُمختلف األنماط الّسلوكّية والّرهانات 
ُ
قدرته على الّتوفير االستثنائي لألطر الّسردّية واملؤّسساتّية امل

ة جائحة ذلك فجأة. حيث الحظنا خالل هذه الفتر االجتماعّية التي تنشأ في أوضاع مماثلة. وقد أدركت الّدول التي اختبرت ال

ضمن هذا   26العودة املشهدّية للّدولة إلى مجال الّتصّرف العاّم في املوارد وصياغة تكتيكات مواجهة الجائحة الّتاجّية."

ن من إصدار املراسيم
ّ
عب، حّتى تتمك

ّ
يعات( ) سّن تشر  الّسياق، طلبت الحكومة الّتونسّية تفويضا من مجلس نواب الش

التي تساعدها على سرعة التحّرك في مواجهة الجائحة.  من هنا نفهم، أّن الّدولة ونظرا للحالة الفجائّية التي تمّيز بها انتشار 

، وجدت نفسها، مضطّرة إلى مركزة السلطات في يد سلطة واحدة، هي الحكومة، السلطة التنفيذية األكثر 91كوفيد

                                                             

 11املرجع السابق،ص  -23 

يتعلق بضبط الحاجيات األساسية  1111مارس  11مؤرخ في  1111لسنة  916مي عدد جريدة الرائد الرسمي للبالد التونسية، أمر حكو  -24 

 .ومقتضيات ضمان استمرارية سير املرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

Micros Et Tres 19 En Tunisie , Analyse En Terme De Vulnerabilite Des Menages Et Des -Impact Economique Du Covid- 25

Petites ENTRPRISES.PNUD. p11 

 كّراسات حسام سّعاف، مقال" هوموستازّية املجتمع املختّل أو في تضاعف إقصاء الهامش زمن الحدث الوبائي، قراءة أنثروبولوجّية". 26 

في تونس، سياسات الّدولة والفئات األكثر تضّررا" تونس، املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية  91" في تدبير أزمة كوفيد2املنتدى عدد

 .21،  ص1111واالجتماعّية، سبتمبر/ أيلول 
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نت الحكومة جمع السلطة التشريعية إلى التنفيذية في فترة 119227صالحيات في تونس حسب دستور 
ّ
. وفعال فقد تمك

نتها من التفاعل الحيني مع انتشار الجائحة.مثل" املرسوم عدد
ّ
في امليدان االجتماعي،  12محّددة، و أصدرت املراسيم التي مك

دوالرا( من قبل وزارة  21ئتي دينار) نحو الذي نّص على "إسناد بعض املنح االستثنائّية للعاملين لحسابهم الخاّص بما

الشؤون االجتماعّية في إطار االعتمادات املحّولة لها من قبل وزارة املالّية. كما صدر مرسوم آخر ملرافقة املؤّسسات 

غلّية، وخاّصة اإلحاطة باألجراء الذين انقطعوا عن العمل جّراء تطبيق إجراءات الحجر الّص 
ّ
ي ّح واإلحاطة باملنظومة الش

ة الشغل )املرسوم عدد
ّ
امل وذلك بالّنظر إلى مراجعة أحكام مجل

ّ
، 1111لسنة  12(. أّما املرسوم عدد 1111لسنة  11الش

ق بسّن إجراءات اجتماعّية استثنائّية وظرفّية ملرفقة املؤّسسات واإلحاطة بأجرائها 1111أبريل  92املؤرّخ في 
ّ
، فيتعل

عن تطبيق إجراءات الحجر الّصّحي الشامل، الذي نّص على إجراءات خاّصة للمؤّسسات  املتضّررين من الّتداعيات املنجّرة

    28وأجرائها."

طا لها في األصل بطريقة 
ّ
د أّن الّدولة بما هي مجموعة أجهزة، تنّفذ سياسات يفترض أن يكون مخط

ّ
هذا االختبار يؤك

ه
ّ
رات الدستورّية والقانونّية، غير أن

ّ
ى في زمن الجائحة، تصبح الّسياسة الحمائّية، سياسة آنّية. بمعن استباقّية، وضمن املؤط

أّن تفاعل الّدولة مع األزمات املفاجئة، وفي أوضاع يغيب عنها االستشراف والّتخطيط، يصبح تفاعال الحقا لألزمة ال سابقا 

ما فيها. وال تقتصر هذه الوضعية على الّدولة التونسية فقط، بل إّن أغلب دو 
ّ
طريقة" ل العالم تفاعلت مع الوباء بلها، متحك

، كان فعال تحّديا غير مسبوق، مّما أفقد الّدول إمكانات املناورة، والتحّرك 91بعدّية"، ألن عنصر املفاجأة في اختبار كوفيد

م في مسارات األزمة سواء من حيث ارتداداتها االقتصادّية أو االجتماعّية. وقد أظهر اخت
ّ
 91ر كوفيدباالّسريع والّناجع للتحك

من الباهظ في معركتها مع الوباء. إذ تشير 
ّ
املفاجئ أّن الّدول األكثر هشاشة اقتصادّيا واجتماعّيا هي الّدول، التي ستدفع الث

 ٪91.1معدل الفقر النقدي إلى تقارير دولّية إلى أّن تونس ستواجه مشكالت اقتصادّية ضخمة، مستقبال، إذ " سيرتفع 

فرد تحت خط الفقر النقدي، في ظّل عدم وجود أّي تدخل  221111وقت الحالي ، فيما سيدخل حوالي في ال ٪91.1مقابل 

زيادة في أسعار املواّد  -1انخفاض في الدخل حسب مجموعة األسر و  - 9 :من الدولة. ويساهم عامالن في تفاقم هذا املرض

 29األساسّية."

ّدولة الّتونسّية، تّتخذ قرارات حينّية، من منظور أّن األزمة هي ونالحظ أّن عنصر املفاجأة في أزمة كوفيد، جعل ال

هرين، ثّم وقع التمديد في كّل مّرة 
ّ
ي فترة الش

ّ
طات قصيرة املدى، أي ال تغط

ّ
تة، لن تدوم طويال، ولذلك كانت املخط

ّ
أزمة مؤق

. نفهم، 1111ئه تدريجّيا مع نهاية حزيرانببضعة أّيام، وكانت اإلجراءات مالئمة لنوعية الحجر، الذي اتجهت الّدولة إلى إلغا

ساقا مع الوضع الّدولي، الذي 
ّ
أّن إدارة األزمة منذ بدايتها، استندت إلى عامل الّزمن، إذ تّم رسم أفق زمني لنهاية الوباء، ات

بة لنهاي
ّ
دة لحّدد تزمينا خاّصا بالوباء من حيث امتداده ونهايته." فمنذ بداية األزمة، بقيت البشرّية مترق

ّ
وباء أخضع ة مؤك

ب يكاد ال يخلو من اليقين حول حتمّية انتهاء الكورونا وانتصار 
ّ
رق

ّ
ألّول مّرة البشرّية إلى حجر ذاتي وإجباري في املنازل. هذا الت

  30البشرّية التي ال تعرف الخسارة."

ه  إّن عملّية إدارة األزمة من هذا املنطلق، لم يكن مبنّيا على استراتيجيات واضحة، وعلى تخطيط مسبق، بمعنى أنّ

ي من األزمات، 
ّ
لم يكن للّدولة مفهوم "العقلّية املستقبلّية" أي تلك العقلّية التي تستشرف املستقبل، وتضع الخطط للتوق

                                                             

أن يفّوض بقانون ملّدة محدودة و ، على أّنه يمكن" ملجلس نواب الشعب بثالثة أخماس أعضائه 1192من دستور  21ينّص الفصل  -27 

عرض حال انقضاء املّدة املذكورة على مصادقة املجلس.
ُ
 لغرض معّين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون  ت

كّراسات  اربة قانونّية(،انظر آية بوصحيح، مقال"  تعميق الالمساواة االقتصادّية و االجتماعّية بين الفئات املجتمعّية في زمن الوباء )مق -28 

 .12املنتدى، مرجع سابق، ص

19 En Tunisie, pnud, p12 -Impact Economique Du Covid - 29 

منتصر الّنغموش ي، بورتريهات عاملي املقاهي والحانات في زمن الكورونا: من أجل رسم صورة للهشاشة االجتماعّية، كّراسات املنتدى،  -30 

 . 922، مرجع سابق، ص 2عدد
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ق ال بل تضع حّتى الخطط لكيفية إدارة األز 
ّ
مة، وخطط إدارة ما بعد األزمة، بما في تلك املرحلة من مخاطر محدقة تتعل

 أساسا بالتأثيرات االقتصادّية واالجتماعّية لألزمة.     

خطيط للمستقبلثالثا: 
ّ
 :األزمة، االستشراف والت

ل أزمة كوفيد، اختبارا جّديا لكيفية إدارة الّدولة لألزمات املفاجئة، ويمكننا القول،
ّ
ختلف إّن هذا االختبار امل تشك

ل فرصة للّدولة، 
ّ
جوهرّيا من حيث تركيبته وتأثيراته وامتداداته، )حدث غير مسبوق في التاريخ املعاصر(، يمكن أن يمث

ه يمكن ان يكون فرصة ثمينة لتغيير املجتمع والّدولة، بما أّن حركة الّتغيير يمكن أن تنبع من 
ّ
لتغيير أدوات عملها، بل إن

األزمة. ويمكن هنا أّن تصبح العقلّية املستقبلّية االستشرافّية، هي األساس الذي تقوم عليه الّدولة. وقد ثبت أّن لحظات 

 من خالل جهد مشترك بين الّدولة واملجتمع، في مرحلة أولى وبين 
ّ
ق إال

ّ
إدارة األزمة بطريقة ناجحة وناجعة، اليمكن أن تتحق

                      ولذا فالعقلّية املستقبلّية هي عقلّية الّتعاون والّتعاضد  يقول قسطنطين زريق" الّدول واملجتمعات في مرحلة ثانية.

سعت، فتدفع بصاحبها، فتدفع بصاحبها إلى طلب املشاركة وارتضائها في سبيل  والّتكامل.
ّ
إّنها عقلّية تدرك حدودها وإن ات

ى التفتنا في ميادين الحياة من عملّية صناعّية املزيد من شمول الّنظر وصّحة اإلدراك وسالمة امل
ّ
عالجة. ونحن نرى اليوم أن

ؤون الفكرّية والعملّية على الّسواء قد غدا جماعّيا أكثر منه فردّيا، 
ّ
أو إدارّية أو اقتصادّية أو غيرها أّن الجهد املطلوب في الش

اقات وتكامل للمؤّهالت وتع
ّ
  31اون بين األفراد والهيئات."وأّن نجاحه رهين بما يمثل من حشد للط

والستشراف املستقبل على الّدولة أن تعمل على اكتشاف كّل ممكنات الّتغيير واستثمارها في توّجه مستقبلي يؤّمن 

مفهوم "الحمائّية"، ويعزز فرص التّوقي من املخاطر املستقبلّية، يقول إدريس أوهالل" الستشراف املستقبل علينا حصر 

. 32الّتغيير األكثر أهّمية وتركيز االهتمام عليها في عملّيتي الّتخطيط االستراتيجي وصناعة القرارات االستراتيجّية"محّركات 

ه من املناسب الحديث هنا عن تكامل األدوار بين الّدولة املجتمع في مجابهة األزمات، وهذا في نظرنا يفرض صيغة 
ّ
ولعل

ي أو الوطني أو العاملي.  فنجاح الّدول في االنتصار على جديدة من املشاركة املجتمعّية الديمقرا
ّ
طّية في إدارة الشأن املحل

الوباء، ال يمكن أن يتحّقق بقرارات فوقّية، نابعة من سلطة الّدولة، بل هي نتيجة توافقات اجتماعّية ومدنّية وسياسّية، 

 ائحة، أو للمخاطر املستقبلّية.تأخذ بعين االعتبار، دور كّل فرد في إدارة األزمة، في التصّدي للج

إن االستشراف للمسقبل، يجب أن يأخذ بعين االعتبار، الدور الهام للعلم في التوقي من الخطر القادم. فالّدول التي 

استطاعت أن تستفيد من الجائة، اقتصادّيا، والدول التي كانت كلفة الوباء بالنسبة إليها أقّل من الّدول األخرى، هي الّدول 

ي امتلكت ناصية العلم، وليست اللدول التي تستحوذ على موارد طاقّية. فقد ثبت خالل الجائحة أّن العلم هو الثروة الت

األهّم حاضرا ومستقبال. وعليه فإّن تونس ومثلها من الّدول التي تريد أن تبني منوالها التنموي الجديد، عليها أن تراهن على 

ص يعض التوصيات في ما يلي:العلم عامال للتقّدم وللتطّور، وعا
ّ
 مال للحمائّية في مفهومها الشامل مستقبال.  ويمكن أن نلخ

تعزيز البحث العلمي من خالل رصد املوارد املالّية الالزمة، في مجاالت التكنولوجيا والصناعات الدوائّية، وضرورة  -

 الخاص.توسيع دائرة املشاركة في البحث العلمي بالتعاون بين القطاعين العام و 

مواصلة تعزيز رقمنة التعليم، حتى ال تكون هناك فجوة علمية بسبب توقف التعليم الحضوري، عند مواجهة  -

 . 91جائحة من قبلي أزمة كوفيد

ل الخدمات عند حدوث أزمة مفاجئة.  -
ّ
 تعزيز رقمنة العمل، والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، لتجّنب تعط

ن من التصّرف في املوارد عند مواجهة مثل هذه حسن التصّرف في املوا -
ّ
رد واملخزونات، ووضع بيانات دقيقة، تمك

 األزمات. 

                                                             

 91،  ص 9111قسطنطين زريق، نحن واملستقبل،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربّية، الطبعة الثانية،  -31 

 . 1111يوليو 12/ نشر بتاريخ futures.net-https://ummahإدريس أوهالل، مقال" االستشراف دليلك إلى محّركات الّتغيير، موقع  -32 
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الرهان على قطاعات إنتاجية، استطاعت مقاومة الجائحة، مثل القطاع الزراعي، قطاع الصّحة وقطاعات التعليم  -

 بمختلف مستوياتها.  

ياغة القرارات، فالتدريب الديمقراطي ضروري اآلن، ليس من أجل تعزيز الديمقراطية املحلّية والتشاركية في ص -

 اللحظة الراهنة بل من أجل املستقبل. 

 :خاتمة

خلصنا إلى  املفاجئة. وقد سعينا في هذه الورقة البحثّية املوجزة إلى دراسة التجربة التونسية في مواجهة أزمة كوفيد

ة في مواجهة مثل هكذا أزمات، وهي تحتاج إلى 
ّ
جملة من النتائج، من أهّمها أّن الّدول السائرة في طريق النمو، مازال هش

رسم خطط تنموية مستقبلّية أكثر صالبة في مواجهة هشاشة النظم والبنيات االجتماعية واالقتصادّية التي كشفتها جائحة 

ه يمكن أن يكون فرصة تغيير جذري . 91كوفيد 
ّ
فها، فإن

ّ
ونحن على يقين أّن هذا الّدرس بالرغم من اآلثار القاسّية التي خل

 صلب الّدولة وصلب املجتمع التونس ي. 

11 /11 /0101 

 قائمة املراجع:

 12/ نشر بتاريخ https://ummah-futures.netإدريس أوهالل، مقال" االستشراف دليلك إلى محّركات الّتغيير، موقع  -1

 .1111يوليو

رات توجيهّية في الّسياسات  األمم  -1
ّ
إزابيل أورتيز ، الّسياسة االجتماعّية، االستراتيجيات  اإلنمائّية الوطنّية، مذك

 . 1، ص1112(، UNDESAاملتحدة، إدارة الشؤون االقتصادّية  االجتماعية) 

، التي أعلن فيها لحجر الصحي 1111آذار مارس  11تصريحات رئيس الحكومة التونسّية، في إلياس الفخفاخ، انظر  -2

ية ودولّية.  
ّ
 الشامل، و نشرتها وسائل إعالم محل

آية بوصحيح، مقال"  تعميق الالمساواة االقتصادّية و االجتماعّية بين الفئات املجتمعّية في زمن الوباء )مقاربة  -2

 .12ملنتدى، مرجع سابق، صقانونّية(، كّراسات ا

ان و الّسكنى -1
ّ
رات،  1192التعداد العاّم ، للسك

ّ
 .16، صhttp://www.social.gov.tn، أهّم املؤش

ما و  2ص 1111، سنة 12تقرير املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية والجتماعية، نشرية شهر سبتمبر، تونس، العدد 

 بعدها.

يتعلق بضبط  1111مارس  11مؤرخ في  1111لسنة  916جريدة الرائد الرسمي للبالد التونسية، أمر حكومي عدد  -6

 .الحاجيات األساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير املرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

ملختّل أو في تضاعف إقصاء الهامش زمن الحدث الوبائي، قراءة حسام سّعاف، مقال" هوموستازّية املجتمع ا -2

في تونس، سياسات الّدولة والفئات األكثر تضّررا" تونس،  91" في تدبير أزمة كوفيد2أنثروبولوجّية".كّراسات املنتدى عدد

 .21،  ص1111املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعّية، سبتمبر/ أيلول 
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ة التعامل مع األزمة، املعهد الديمقراطي الوطني آذار مارس،  -99
ّ
،  1111كوين بوستينز،مقال" خط
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محّمد محجوب، مقال "كيف يفهم كبار أساتذة الفلسفة في تونس أزمة كورونا؟"، لرمزي العّياري، موقع أولترا - 92

 https://ultratunisia.ultrasawt.com. 1111أبر يل  91تونس، نشر بتاريخ
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اقع الدول املغاربية في ظل جائحة كورونا  و

البشير املتاقي أستاذ باحث في القانون العام وعلم السياسة /د  

 جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل

لحسن مالل باحث في الدكتوراه كلية الحقوق  د/  

 بجامعة القاض ي عياض بمراكش

 

لم تعد الدولة مطلقة اليد ملمارسةةة  م مها ا الاةةياي  ل  ظم  هاع الع ملةث ايت ات اةةاف أخاا  أوار أيوارا 

ر دل  لقلي، سةةةةةةةةةةةةةياي  الدو ث وتقا م ا  لدو   ا مهمة ل  عملية بناء النهاع الدول ث ث لقلك  ان وقع 1الشةةةةةةةةةةةةة إء القل أيس

 .أغلب الدو  وعل  مختلف الج ا ب اإلناا ية واألصعد  الاياسية واالجتماعيةصدمة الع ملة عنيفا عل  

                                                             
حاية الليبرال  القل ينايل ب -املال  -دنس لااُجع مفه ع الدولة القطاية )ذات الحدوي املعل مة( باةةةةةةةاب الكةةةةةةةع ي الالاتةةةةةةة  للنم ذ  االقتكةةةةةةةايل 1

 لنقم األشةةة اا والئعةةةا ع جعم النهاع الدول  يعظل ل  ظم ع ملة م رامية األخاا ث وقد بدأ لدوم الدولة ذلك و   اقئة  األبمة الئ ي ية 

و   ما يفع محمد سةةةةةةةةةةعيد خالب ال  الق     ا ف املاالة الالحية بعد الحا  العاملية  لالي يت اصةةةةةةةةةةم ل  ماالة الت سةةةةةةةةةةع ال اقةث 9184-9194

يف عالثا ية ه  ماالة الاأسمالية االاتالارية ولدوم الدولة لكال  االاتالارات الق مية وتشابك مكال  الدولة واالاتالارات معا ث  ال  ذلك ي

لية التإ بشةةةةةةةةةات س ا املارتاةةةةةةةةةيةاااألن لدوم الدولة الاأسةةةةةةةةةمالية وأجه   ا اا نف ال قا ع التاريخية عل  خ باوية النهاية الالارثية للاأسةةةةةةةةةم لقد ب

 امل تلفةث أصئح عام  ااسما ل  العملية اال تاجية بالليت ا وأتثر من أل وقف مض ىا

 تمان واالس ثمار وااليوار ول بيع الدوم عن خايق سياسة العائب وامل اب ة العامةثفالدولة لتدوم ل  يور  اال تا  ول  آليات الا ق ول  االئ

ولتدوم ل  أر وقف ل قف األبمةث وه  بما لدي ا من دمالا يات مالية وإيارية وتشةةةةةةةةةةةةايعية وبما يخ لها الدسةةةةةةةةةةةةت ر من آليات لنهيمية ولنفيقية 

مير سةةةةةة ل  ودمة االقتكةةةةةةاي الاأسةةةةةةمال  ا و   يلتقي ل  ذلك مع ق اي ماسةةةةةةي  وتشةةةةةةايعية ورقابيةث وبما لملاج من أجه   متخكةةةةةةكةةةةةةة تعمم  لها

ااد ل  لتميح بإ تقا  الاةةةةةةةةةةةةيطا  ل  آن و  ال  حاس ث وااةةةةةةةةةةةةب  قا األوير  املاالة االمبريالية املقابلة للاأسةةةةةةةةةةةةمالية االاتالاريةث أمين   يال سةةةةةةةةةةةةئ 

يفاض رأس املا  االاتالارل  9191لاياسة)الدولة(اااو بشالم واا بعد أبمة ول  الالالة االمبريالية من االقتكاي ال  ا ال شايلة االجتماعية

ياوم الح اضةةةةا  يمنتج عل  رأس املا  التنافمةةةة إ مع دسةةةةت ئام سةةةةيطا  العامم الاةةةةياهةةةة إ )الدولة( ياوم  قل ال شةةةةاي تاااولتدوم الدولة ل  

ال يقتكةةةا بسسةةةاسةةةج عل  ل الد ما ياةةةميج  د  ل   تةةةاو  عامة ال تا  املاالة الاأسةةةمالية االاالارية ل  االقتكةةةاي بطايقة ااسةةةمة بما أن يور ا 

أيعةةةةةةةةةةا ث وبكةةةةةةةةةةفة عامة فان القان العشةةةةةةةةةةاين    قان الدولة  اجتماعيةفائض القيمةث بم يمتد ال  يور  الت الد امل سةةةةةةةةةةع لاأس املا  تع قات 

 التدولية بال ائة لة وي رب فقد لميح  قا القان بما ياميج الدولة املنهمةا

وأصةةةةةةةةئحف  9191لاةةةةةةةةنة  االقتكةةةةةةةةاييةجااء األبمة  ل قتكةةةةةةةةايلكث فقد درلئطنم  الدولة التدولية املنهمة بالحا  العاملية واالن يار الائير لق

الدولة ذات خابع مات ل لنفيقل لتدوم ل  ا م ال شةةةةةةةاخاتث دذ أصةةةةةةةئحف مقار ة بدولة القان التاسةةةةةةةع عشةةةةةةةا الليبرالية أتثر لدولية من و   

ت والتكةةةةةةا  االقتكةةةةةةايل والجئا ي واصةةةةةةة تما قامف بدور ال سةةةةةةيت بين م م عات املكةةةةةةال  املجتمعية وواصةةةةةةة بين األجااء وضةةةةةةع امل ططا

 وامل جاينا
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وما ولفتج من آثار بليغ وإااا  تئير للنهاع الدول  الليبرال ث «covid-19  رو ا»غير أنس جائحة العكةةةةةةةةةةةةةا الابرر 

يما بين مة عل  العمم املش رك فوفاضف  فاها عل  النهاع العاملي وعل  آليات عملج القائ أعايت االعتئار للدولة ال خنية

 ا3ث ولظس بمنطق الدولة الق مية املغلقة2الدو  مل اجهة التحديات العاملية بمنطق جماع  وتشار ي

  ةةقل األبمةةة 
التإ تعةةدس أاةةدم أبمةةة من بين قةةائمةةة خ يلةةة من األبمةةات التإ تةةةةةةةةةةةةةهةةد ةةا -covid-19  رو ةةا-لةةقلةةكث فةةإنس

  ث قد تشةةةةةةةةةةةةفف م اخن ضةةةةةةةةةةةةعفج وأتدت عل  الحاجة امل حة إلعاي  التفاير ل 4)الع ملة(العالم ل  ظم النهاع الدول  الليبرال  

خئيعة النهاع االقتكةةةةةةايل والاةةةةةةياهةةةةةة إ القل ي ب أن يال ن سةةةةةةائدا  والقاارات االسةةةةةة رالي ية للدو ث وتقا ل  الاةةةةةةياسةةةةةةات

 ا5بمةالسيما أن  ناك غيا  لاؤية واضحة لطئيعة النهاع الدول  القل سيحام العالم بعد  قل األ 

                                                             

ا أ م دسةةة رالي ية لها فدإ يعم االسةةة ثمار والنم  الكةةةناع  س د  ل سةةةيع االقتكةةةاي الال ث و ي اك  وي رب  أن ذلك الطابع التدول  للد لة و أمس

صةةةةةةةةئحف الدولة يولة رفال ومنق منتكةةةةةةةةف القان العشةةةةةةةةاين لئ ف أغلب الدو  بما ل  ذلك للك التإ وعةةةةةةةةعف ل سةةةةةةةةتعمار سةةةةةةةةابقا ال  أن أ لط ر 

 .ثتا  من أتالا  يولة الافال

و سمثلة لاروية عل  ذلك الطابع التدول ث  ان دنشةةةةةةةةةةةاء الاةةةةةةةةةةةاك الحديدية ل  القان التاسةةةةةةةةةةةع عشةةةةةةةةةةةا ل  ال اليات املتحد  مدع ما من الحال مة 

فيدرالية واال مات ال اليات و الئلدياتا أما  التنمية  فقد لمف ل  ظم لدوم نشيت للدولة منق القان التاسع عشا اتى الان ات الاتينث ال

ايت تةةةة ات الدولة م اري تئير  جدا لتنمية الف اة واافهة عل  االسةةةةت  ك الشةةةةعتإ ل  ماةةةةت يات منخفعةةةةة ناةةةةاياث و ال  ادوي الاةةةةن ات 

 لنهاع النقدل و املال  ل  اليابان واضعا للتنهيماالائعين  ان ا

و   و و    فس ما قامف أغلب الئلدان األوروبيةث دذ  ان الدور القل لعئتج الدولة ل  لط ر امل سةةاةةات يورا  اما قئم الحا  العاملية الثا ية  

همة لي يات صةةةةةةةةناعية منادعاي  الئناء باالعتماي عل  اسةةةةةةةة ر لم د  اب  مث ث  امم ماالة دعاي  الئناء وال  اد الاةةةةةةةةن ات الاةةةةةةةةتينث ففي فاناةةةةةةةةا

بشةةةالم ماةةةئق من خا  الدولة ث و من أباب وال سةةةائم التإ دسةةةتعملتدإ املنح والقاوض التإ قدمف ال  امل سةةةاةةةات العم مية وال اصةةةة ل  دخار 

لل حع  عق ي التإ لم وضةةةةعها بااللفاق مع الدولة التإق ا ين باامج التإ لحدي بشةةةةالم ماةةةةئق ما لل حع الدولة بتقديمج من أم ا  وذلك ال  جا ب ال

ث بتاريخ 9888العدي: -الح ار املتمدنا   يور الدولة ل  ظم الاأسةةةةةةةةةةةةمالية ث مقا  م شةةةةةةةةةةةة ر في محمد الئلطيث   أ ها بتقديم دمتيابات ماليةا

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151099&r=0عل  الاابت:   98/91/9114

األمين العاع لهيئة األمم املتحد  بمناسةةةةئة الي ع الدول  لتعديية األخاا  والدبل ماسةةةةية من أجم الاةةةة ع ” ريسأ ط  ي  غ لي“رسةةةةالة الاةةةةيد  2

وما عبر عنج تقلك ماةةةةةة شةةةةةةارل ” معا  سسةةةةةةا  دناةةةةةةا ية وااد “اين أتد عل  أن م اجهة الفيروس التاج  لتطلب منا العمم  9191أبايم  98ي ع 

علينا التغلب عل   قا اال قاةةةاع ال اخي بين ويارل دما أ ك ق مي أو عامليث دما “فس املناسةةةئة اين قا  بن” فاباي ي   تشةةةيلد“ال اا الاةةةيد 

 ا”أن   تم بئلدك أو أ ك أممإاا دذا تنف ق ميا ووخنيا اقاث ي ب أن لال ن أمميا تقلكث ألن  قل الطايقة ه  التإ يعمم س ا العالم
 عتئار لهقل االوير  وأرجعف لها الدور الائظم إ لإلخ م بمهامها التقليدية ل  اماية املجتمعالان جائحة   ر ا قلئف امل ابين وأعايت اال 3
 امل اخا التإ   دي الاةةةةةةةلم واالمن واألبمات االقتكةةةةةةةاييةث وا  شةةةةةةةار الفقاث واالاتئاس الحاارل املاةةةةةةةاب 4

 ل   قا الكةةةةةةةدي ل در االتةةةةةةةار  دل  أنس

 العالم بحاجة لإلقئا  عل  مئاتةةةةةةةا  تغييرات جقرية وااسةةةةةةةمة للتغييرات املناويةث واآلن جائحة   ر ا  ل
ها أبمات لئعف بإتةةةةةةةارات واضةةةةةةةحة بسنس

 لإل تقا  ملاالة لح   جديد  ل  النهاع الدول ا
قتكاييا ابحيت  ناك ضاور  بسن ل تدإ املشاورات الجارية بين امل ساات العاملية الابرر دل  ل ديد التدبير العاملي سياسيا )األمم املتحد ( و  5

ا ة)الئنك الدول  وصةةندوق النقد الدول ث ومنهمة الت ار  العاملية(ث بما ياةةت د  لق ية الت اةةيق وم يد من التقاسةةم لحماية الايا ات العةةعيف

  سةةير لفتغيير منطق  قل امل سةةاةةات  ر ين بتغيير ف ل  للمنطق الاةةائد ل  لدبير تبريات الق ر االقتكةةايية والجي سةةياسةةية والتإ ل ثا بق   

قع    قل امل سةةاةةات ث أ ها فتح ع ولع اث  أبمة   رو ا تشةةفف محدويية املقاربة الليبرالية وأعايت للدولة الحامية يور ا ث مقا  م شةة ر بم

 ا11/10/9191 لام  بتاريخ 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%E1%C8%E1%D8%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2444
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151099&r=0


 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                                                                                                                                             : عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  107 

هةةقا الفيروس مان من الاشةةةةةةةةةةةةةف عن األعطةةا  امل منةةة امل ج ي  أصةةةةةةةةةةةةة  والتإ  ت ةةف ع  ةةا ف ارق وعل  العم عث ف

اجتماعية وم الية ويولية عميقةث لم لنفع معها ال صةةةةةةةفات املجابةث ف  الليبرالية املت اشةةةةةةةة اسةةةةةةةتطاعف أن ل د ل ابن اث 

م ثقم النااات امل راتمة وامل اارعةوسياسا  ا الهافية لمانف  وال الدولة بتدو   ا  ا6من لحمس

وبالتال ث فتعدي األبمات التإ ل اجج العالم ل  عد  أصةةةةةةةةةةةةةعد  ل  ال قف الحاضةةةةةةةةةةةةةا وعل  مدر العق ي املاضةةةةةةةةةةةةةيةث لم 

تاةةةةةلم م  ا املنطقة املغاربية وأصةةةةةئحف ه  األوار تغير ا من الدو  تعتمد عل  دمالا يا  ا القالية وعل  املنه مة ال ةةةةةحية 

 اصة بالم يولة ل  االقليمث باإلضافة دل  الخاذ التدابير القا   ية والاياسية واالجتماعية واملالية ال بمة لالم يولة عل  ال

 ا7اد  ل  م اجهة  قا ال باء ريثما لتض  الك ر  الالاملة لطئيعة النهاع الدول  ملا بعد جائحة   رو ا

الت جهات واملقاربات الليبرالية الفايا يةث لال ن ضةةةةةةةة ابت  الضةةةةةةةة  ب  ء مدر محدويية املغاال  ل وكةةةةةةةة صةةةةةةةةاث أنس 

الاةةةةةةةةةةةةة ق ال يمان أن لةدبا العةالم واةد ةاث وأن الةدولةة الحةاميةة لهةا يور اسةةةةةةةةةةةةة رالي   ل حةد من اال حاافةات واال  القةات التإ 

حات )الئعد ئة والجائتعديت ل  م ا  لد  ر الطئيعة )الئعد الئيئإ(ث ولفاقم ال لالاف  )الئعد االجتماع (ث وم اجهة األوب

 ا8الكح (

من  قل األبمةث يامن ل    ن ا بيس ف مدر  شةةةةةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةةةةةة املجتمع املع لمث  يرس ي ب اسةةةةةةةةةةةةةتخ صةةةةةةةةةةةةةةجوعليجث فسباب 

وفاضةةةةةةةةةةةةةةف عل  جميع الدو  دجئارية العمم الجماع  من أجم التغلب عل  االتاا ات والع اقب التإ أفاب  اث والتستيد عل  

من التعةةةةةةةامن ول ايد الكةةةةةةةف  ث وبال كةةةةةةة ا التعةةةةةةةامن بين الدو  واألممث والتعةةةةةةةامن  باوب ااجة اإلناةةةةةةةا ية دل  م يد

 .9ياوم  قل األوير  بين الطئقات واألجيا 

 لن يشةةةةمم الدو   القل سةةةةيمس ماةةةةتقئم الع قات الدوليةث اإلتةةةةار ث دل  أنس أل تةةةةالم من أتةةةةالا  التغيير ول در

و التإ ي مع بي  ا عامم لحقيق املكةةةةةةةةةة حة املشةةةةةةةةةة رتة    ال ةةةةةةةةةةحة العامة/ املجاالت الجغاافية القايئة دقليمياث أ التإ لابطها

 .واألمن الغقا يااا ث أو للك التإ ي مع بي  ا عامم اماية  األمن املش رك  لالم م  ا

                                                             
 ث مقا  م شةةةةةةةة ر بمات  ضةةةةةةةةياء للم لماات واألبحامث  شةةةةةةةةاع عط كث  الحاتة التعاو ية باملغا : واقع أبمة   فيد املاةةةةةةةةت د وإعاي  التم قع6

 /https://www.diae.events/arث عل  امل قع االلاثروني: 10/9191/ 91بتاريخ 
  ومعةةةةةةةةةةةةم ن  قا  ث لج بيف  ال و   اال  الاوح   للق   الناعمة  أو   الق   القتية9191مارس  99جديد ل    ل   قا اإلخار صةةةةةةةةةةةةدر تتا  7

  م االو ق ذات تةسن ث وقد ل امن صةدور  قا الاتا  مع ادثين  امين األو     الحملة اال تخابية الائاسةية لل اليات الاتا  يتمح ر ا   

جا  ذاملتحد  االمايايةث والثاني    الحا  عل  جائحة   رو ا وام ت التعةةامن الدول  واملاةةاعدات الدولية للدو  األتثر لعةةارا  ديطاليا  م  

لحاليم لت ج ال  تاةةيظس للك املاةةاعدات ويو لها ل   طاق لحالفات أيدي ل جية أو اقتكةةاييةث مما جعم عامم االو ق  و م ما رافق ذلك من

و ناك من وصةةةةةةفها  بديئل ماسةةةةةةية الامامات  او  خايق الحايا الطتإ الجديد   أو …يحضةةةةةة ى بماةةةةةةااة أصةةةةةةغا ل  عمليات املاةةةةةةاعدات الدولية

 م للك املااعدات املقدمة ل  بمن الحا  عل    رو ا أل وابم أو ل اغير ا من املامياتااا ما ينفي عن  

طاليا ُيةةةةةةةةةةةةةةمان لبريا املاةةاعدات الطئية الكةةظنية إلي بالاثير من التعاليقث بحيت ول   قا الكةةدي   د بسنس املاةةاعدات الطئية الال بية اعةةظف 

من بالق   االقتكايية للكينث تما ُيةةةةةةةةمان لبريا املااعدات الطئية الاوسية إليطالياث بال ن روسيا يولة ق ية و  وية وعع  يائم ل  م لس اال 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا املاةةةةةةةاعدات الطئية الال بية إليطالياث وه  الدولة الق ية واملنتمية ملجم عة وفاعم ق ل ل  م ا  الع قات الدوليةا لان من الكةةةةةةةُعب لبر 

وم سةةس ل لحاي األورو.يااا مقار ة مع ج يا    با ولاريخ صةةااعها مع أمايالا ومقاومة بعيمها   فيديم  اسةة رو   لالم  7الدو  األتثر لكةة يعا ج  

ا ي عم الطايق سةةةةةالالا لطال أسةةةةةئلة أوارث  م ماةةةةةاعدات   با ه  لعةةةةةامنيةث أل و   م…اتةةةةةالا  الحكةةةةةار والعق بات االقتكةةةةةايية االماياية

ع  ر أ ها عئد…ي تكةةةةةةةةا ف  ا عنكةةةةةةةةا االو قاار اع ه    م من واق ل حكةةةةةةةةار األمايالي واسةةةةةةةة رالي ية لفتح أسةةةةةةةة اق جديد  ولحالفات جديد 

بةامل قع االلاثروني:  14/10/9191  م شةةةةةةةةةةةة ر بتةاريخ   رو ةا ياهةةةةةةةةةةةة إ ق اعةد جةديةد  ا يبل مةاسةةةةةةةةةةةةيةة  ةةةةةةةةةةةةحيةة وع قةات يوليةة ث مقةا"ب صةةةةةةةةةةةة  ث 

https://www.hespress.com/orbites/470486.html 
 فتح ع ولع اث  أبمة   رو ا تشفف محدويية املقاربة الليبرالية وأعايت للدولة الحامية يور ا ث ماجع سابقا8
 فتح ع ولع اث  فس املاجعا9

https://www.hespress.com/orbites/470486.html
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الاشا ستفاض  فاها ماتقئ  ضمن االوتيارات االس رالي ية  ا قايفالحاجة دل  ال حة ومعها ضاور   وبالتال 

للاةةةةةياسةةةةةات العم مية لالم الدو  ياوم املجمتع الدول ث  بم وسةةةةةتكةةةةةئح ال ةةةةةحة ضةةةةةمن ال يرات املشةةةةة رتة لإلناةةةةةا ية عل  

 غاار االستقاار والالم ا

ولث عن خايق تاةةةةةةةةةةةةةايع ول   قا الاةةةةةةةةةةةةةياقث فالدو  املغاربية ل جد أمامها فاصةةةةةةةةةةةةةةة ثمينة إلاياء املشةةةةةةةةةةةةةاوم ال اد

ومحاولة دي اي تغيرات آ ية ل  سةةةةياسةةةةا  ا ل لق وضةةةةمان   م من  االسةةةة ثمار ل  التعاون ياوم للك املجاالت املق  ر  دقليميا

التفاعم والتالامم فيما بي  اث السةةةةةةةةةةةةيما أنس ا يو  معاوفة باثافة سةةةةةةةةةةةةالا ية مهمةث ول  املقابم تعاني من ضةةةةةةةةةةةةعف و شةةةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةةةة 

 أ همت ا ال حيةا

عن الاثةةافةةة  تمةةا سةةةةةةةةةةةةةنحةةاو  التعمق ل  يراسةةةةةةةةةةةةةتةةج ل   ةةقا املقةةا ث وذلةةك بتخكةةةةةةةةةةةةةي، الفقا  األول  ل حةةديةة و ةةقا 

 عاملين مااعدين لهقل الدو  ل  ااس ا مع جائحة العكاا باعتئار مال بيعها ل  املنطقة املغاربيةث  الاالا ية وخئيعة

 يطئعها العةةةةةةةةةةةةعف املغاربيةث التإسةةةةةةةةةةةةنخكةةةةةةةةةةةة، الفقا  الثا ية ل حديت عن امل تةةةةةةةةةةةةاات ال ةةةةةةةةةةةةحية بالدو   بظنماث

 من عتىء ثقيم عل   قل الدو  ل  م اجهة ال باء العامليا وما يشاللج ذلك الشديدث

 :: الكثافة السكانية طبيعة توزيعها في املنطقةأوال

لحتم ال ضةةةةةةةةةعية الاا نة عل  يو  اإللحاي املغار.ي االسةةةةةةةةة ثمار ل  امل اري الاشةةةةةةةةةاية املت فا  عل  ماةةةةةةةةةت ر اإلقليمث 

وذلك ب ضةةةةةةةةةع وطة واصةةةةةةةةةة متعلقة بإسةةةةةةةةة رالي ية التنمية املشةةةةةةةةة رتة فيما بي  اث و قا ما يفاض عل   قل الدو  بين الفينة 

ة من أجم  قة بالاةالانث وتلةجيلها بكة ر  واألوار القياع باا اةا  الاثافة الاةالا يس
س
لة متعل الحكة   عل  معل مات مفكةس

ة لفيق عمليات  ة وممنهجةث  هاا ملاةةةةةةةةةةةةةاعد   قل الئيا ات واإلاكةةةةةةةةةةةةةاءات التإ لمس جمعها ل  الخاذ قاارات ماةةةةةةةةةةةةةتقئليس منطقيس

ةا ة واالجتماعيس  التخطيت للتنمية االقتكاييس

ة لق ع لقلكث يتعين عل   قل الدو  اال فتال عل  يراسةةةة جغاا ة الاشةةةايس ان وه  فام من فاوم الجغاافيس
س
ة الاةةةال فيس

ان ل  مالاني ما ولق ع بتقديم لفاةةةةةيرات لهقا الت بيعث تما   تم بدراسةةةةةة 
س
ان والئظئةث ول بيع الاةةةةةال

س
بدراسةةةةةة الع قة بين الاةةةةةال

ان عل  األرضا
س
 االوت فات والع امم امل ثا  ل  ل بيع الاال

ة عل   ة الاةالا يس انيث و لما  ا ف  قل  وتعتمد الجغاافيس
س
الئيا ات التإ يتم الحكة   عل  ا من يراسةة املجتمع الاةال

ةا ةةف  ةةقل الةةدولةةة أصةةةةةةةةةةةةةةةدق وأقا  لل اقع ل  التخطيت  ةا ةةف يراسةةةةةةةةةةةةةةةة املجتمع أيق و ة الئيةةا ةةات يقيقةةة ومنتهمةةة ومت فا   ة

ة الدو  عل  ل جيج سةةةةةةةةةةةةة ث وتاةةةةةةةةةةةةةةاعد  قل الئيا ات اإلاكةةةةةةةةةةةةةةائيس ياسةةةةةةةةةةةةةةات التخطيطات ملاةةةةةةةةةةةةةتقئلها االجتماع س واالقتكةةةةةةةةةةةةةةايلس

ة وع امم التنمية  ة املجتمع الاةةةةةةةةةةةةةةائد  ومعافة الع قات بين اله ا ا الديم غاافيس ةث والتعاس  عل  ييم غاافيس املاةةةةةةةةةةةةةتقئليس

ة عل  مات ر الفاي والجماعةا  االجتماعيس

ان عل  أرض ال اقع من  ااية عدي م ول بيعهم ا
س
ان لامن ل  فهم اقائق الاةةةةةةةةةةةال

س
ة الاةةةةةةةةةةةال ة جغاافيس ل  لجغااوأ ميس

والع امم امل ثا  ل  ذلكث تما أن ا تاةةةاعد الدو  والجهات امل تكةةةة عل  التخطيت للماةةةتقئم من  ااية لسمين ااتي ا  م 

ة الاةةةةةةةةةةةةةائد  ل  املجتمع  ث تما لها يورن مهمن ل  معافة الع قات اإلناةةةةةةةةةةةةةا يس ث و ةةةةةةةةةةةةةحةث وتعليمي ث وغقاءي ومتطلئا  م من ماةةةةةةةةةةةةةاني

ة  قل الع قات  .وأ ميس

ة ل  وعل  الع  للدراسةةةةةةةات الاةةةةةةةالا ية أيوار متعدي  م  ا ما ياةةةةةةةتخدع ل  الت بيع األفعةةةةةةةم ل م ا  الحال ميس
م ع فإنس

ة السةةةةةةةةةةةيما   ن ا تاةةةةةةةةةةةا م ل  لقديا األ دا  اإل مائيةث  التعليم وال ةةةةةةةةةةةحةث باإلضةةةةةةةةةةةافة دل  أ ميت ا ل  عمم الئح م األ اييميس

الت األمية  الت الئطالةث ومعدس بين الاةةةةةةةةةةةةةالانث تما ل فير بيا ات وإاكةةةةةةةةةةةةةةاءات من أجم لحليم ايت تاةةةةةةةةةةةةةةا م ل  معافة معدس

ولقييم التغييرات التإ لحدم ل  الئلدانث لقلك لمس دنشةةةةةةةةةاء تةةةةةةةةةعئة لإلاكةةةةةةةةةاءات ل  األمم املتحد  قكةةةةةةةةةد املاةةةةةةةةةاعد  ل  يعم 

ات التعداي ال خنإس لجميع الدو ا  عمليس



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                                                                                                                                             : عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  109 

ه  األوار عل  القيةاع بعمليةات التعةداي لةقلةكث فةالةدو  املغةاربيةة تغير ةا من الةدو  عل  ماةةةةةةةةةةةةةت ر العةالم م بر  

ان  91الاةةةةةةةةةةةةالاني ل  املنطقة املغاربيةث والتعداي الاةةةةةةةةةةةةالاني    عملية لق ع بج الدو   مس 
س
 ملعافة عدي الاةةةةةةةةةةةةال

ا
سةةةةةةةةةةةةن ات لقايئا

ة ول بيعهما  ولاتيب م الن ع  واالجتماع ث ومعافة فئالج العمايس

اصة باملنطقة املغار.ي ذات الكلة س قل الج ا ب من ول   قا اإلخارث سنحاو  دستحعار بعض االاكائيات ال 

الئحتث قكةةةةةةةةةةةةد لحليلها من أجم لال ين  ها  م ضةةةةةةةةةةةة عية وعميقة ا   لاتيئة امل اري الاشةةةةةةةةةةةةاية س قا االقليم وتقا  جمها 

 ول بيعهاث وذلك عل  الشالم الثال :

 

 

املصدددددددددر: تركيب اددددددددخيدددددددد ي بناال ع ا معطياة واردة في املالحا االحصددددددددائية للتقر ر االقتصددددددددادي العر ي املوحد  سددددددددنة 

810210. 

من و   الجدو  أع لث   اك أنس الج ائا جاءت ل  املالئة األول  من ايت عدي الاةةالانث لم للت ا املغا  وأويرا 

ث وه  بمثابة ثاو  بشةةةةةةةةةةاية  ائلة 9197ملي ن ناةةةةةةةةةةمة بااللحاي املغار.ي ل  سةةةةةةةةةةنة  911م ريتا ياث بحيت ل اوب عدي الاةةةةةةةةةةالان 

ل فير اليد العاملةث وتقا ل  لحاةةةةةةين القدرات االقتكةةةةةةايية للئلدان وو ان بشةةةةةةال مهم سةةةةةةيفيق الاةةةةةة ق املغار.يث من ايت 

 املغاربية من و   ل سيع االست  ك الداول  للمنت جات املحليةا

ا من ايت املاةةةةةةةةةةةةةةااة اإلجمالية لدو  االلحاي املغار.ي فقد بلغف  الج ائا   لم ما.عث بحيت داتلف 908ا108ا9أمس

املالئة األول  لم للت ا ليايا ول  األوير ل نسث وبناء عل   قل املعطيات سةةةةةنق ع بتقديم داكةةةةةائيات لتعلق بت بيع الاةةةةةالان ل  

  قل املاااة الشاسعة من الئ ي املغاربيةث والتإ جاءت عل  الشالم التال :

 

 

                                                             
 ا 918-919ث ا: 9194امل اق االاكائية ل  التقايا االقتكايل العا.ي امل ادث سنة  10

 عدد السكان في الدول املغاربية ) بااللف نسمة(

املساحة  الدول 

 km2ب

معدل  2017 2016 2015 2014

 النمو%

 0.11 72218 72220 72081 77001 001211 املغرب

 8.82 20011 21271 74417 74022 8.720.020 الجزائر

 0.71 00221 00844 00012 00110 011111 تونس

 7.82 4001 4201 4001 2271 0.001.111 ليبيا

 8.82 7401 7228 7041 7011 0.171.011 مور تانيا

 8101السكانية الكثافة 

 (km2)الفرد/

توزيع السكان حسب الفئاة العمر ة )%( سنة 

8101 

 11أكثر من  11 -01 01أقل من  8101 8101 الدول 

 1.1 11.4 80.1 24 21 املغرب

 1.1 11.1 84.1 00 01 الجزائر

 0.2 12.7 87.4 07 12 تونس

 2.2 10.8 82.2 1 2 ليبيا

 : المساحة واجمالي عدد السكان بالدول المغاربية01الجدول رقم 

 : توزيع السكان بالبالد المغاربية00الجدول رقم 

 



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                                                                                                                                             : عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  110 

املصدددددددددر: تركيب اددددددددخيدددددددد ي بناال ع ا معطياة واردة في املالحا االحصددددددددائية للتقر ر االقتصددددددددادي العر ي املوحد  سددددددددنة 

810211. 

من و   داكةةةةةةائيات الجدو  أع لث   اك أنس  ناك ع قة وخيد  بين ماةةةةةةااة الئلد والاثافة الاةةةةةةالا ية فيجث 

ما  ا ف الاثافة 
س
ما  ا ف ماةةةةةةةةااة الئلد صةةةةةةةةغير   ل

س
 الاةةةةةةةةالا ية تثيفة ل  الايل م ر املا.ع ال اادث و نا ناةةةةةةةةتحعةةةةةةةةابحيت  ل

فاي ل  الايل م ر ما.ع ل  املغا  سةةةةةةةةةةةةةنة  81فاي ل  الايل م ر ما.ع بت نس و 79 م ذ  ل نس واملغا  دذ بلغف  قل الاثافة 

دا بحيت ضةةةةةجيلة جا بظنما الئلدان األوار األتثر تةةةةةاةةةةةاعة ل  املاةةةةةااة   د ناةةةةةئة ل اجد الاةةةةةالان ل  الايل م ر ما.ع 9199

 ا9199أفاي للايل م ر ما.ع و   سنة  8ل  لياياث أما م ريتا يا فاقتكات عل   0فاي للايل م ر ما.ع بالج ائا و 97بلغف 

في دول املنطقدددة(  %12.7و  %11.2هدددما من جهدددة  ومن جهدددة ظدددانيدددة ةالحل ارتفددداي نسدددددددددددددبدددة الشدددددددددددددبددداب )مدددابين 

بدول املنطقة( فيما ةتعلا  %0.2و  %7.0قارنة مع نسبة الشيوخ )مابين باملنطقة( م %21.0و  %87.4واألطفال )مابين 

 بتوزيع السكان حسب الفئاة العمر ة.

وبالتال ث فالاثافة الاةةةةةةةةةةةالا ية وخاق ل بيعها باملنطقة املغاربية عامم ماةةةةةةةةةةةاعد لدو  املنطقة ل  ااس ا عل  جائحة 

فئات الشةةةةةةةةةةةئا ث مما  تج عنج التقليم من ناةةةةةةةةةةةئة األضةةةةةةةةةةةاار العكةةةةةةةةةةةاث  هاا لال ن الهاع الاةةةةةةةةةةةالاني لدو  املنطقة تغلب عليج 

الناجمة عن الجائحةث  قا باإلضافة دل  عامم الت بيع الاالاني القل يخدع ماسلة التئاعد االجتماع ث ايت   د مت ست 

 فايا  81أفااي و  8الاثافة الاالا ية ل  الايل م ر ما.ع ي راول مابين 

ية للدو  املغاربية ضةةةةعيفة ول  وضةةةةعية  شةةةةة سةةةةت علها تعاني الاثير ل  لان مقابم  م ما سةةةةئق فاأل همة ال ةةةةح

 و قا ما تعبر عنج امل تاات ال حية لهقل الدو ا -covid-19  رو ا-ااس ا مع فيروس 

 ظانيا: املؤشراة الصحية للدول املغاربية

ت دث   رو ا املاة يخ ض األخئاء واملماضة ن ل  العيايات واملاة شةفيات ا   العالم معاتة تةاسةة ضةد فيروس

لان   ال الفاق الطئية ل  القعةةةةةةةةةةةةةةاء عل  الفيروس ال ي ا  ما   ا بافاء   هاع الاعاية ال ةةةةةةةةةةةةةحية ل   م يولة من الدو ث 

وقةةةد ل اك وج ي ع قةةةة وخيةةةد  بين قةةةدر  الةةةدولةةةة عل  اات اء الفيروس وبين لاليب ةةةا بين الةةةدو  من ايةةةت ج ي   هةةةامهةةةا 

 ا12الكح 

                                                             
 ا 918امل اق االاكائية ل  التقايا االقتكايل العا.ي امل ادث ماجع سابقث ا:  11
من م تةةةا االبي ارث بإتةةةاي  عاملية لن ااها ل  التعامم مع أبمة  ل  الجا ب الكةةةح  99ول   قا اإلخار قد اهيف أملا ياث التإ الف ل  املالئة  12

قرون ح  رو اث و ا ف معدالت ال فيات جااء اإلصةةةةةةةةةةةةابة بفيروس   رو ا ل  أملا يا أقم باثير من الئلدان األوروبية املجاور ا لان بعض ال براء ي

  دجااء فح صةات مخبرية للم اخنين عل   طاق واسةع ل    ال الئ ي من أن الئ ي لظاةف ل  مسمن من ال طا بعدث وقد أسةهمف قدر  أملا يا عل

 .ل  الفكم بين املاض ىث س اء  ا  ا يعا  ن من أعااض أو لم لهها عل  م أعااضث وبين األ حاءث و   ما ما س ا من الحد من لفش إ العدور 

ببرلينث دن ا خفةةاض معةةدالت اإلصةةةةةةةةةةةةةابةةة قةةد ي يل دل   تةةائج  ويق   فااناةةةةةةةةةةةةظس يل فيريال رتث أسةةةةةةةةةةةةتةةاذ علم اإليار  بالليةةة اإليار  والتان ل جيةةا

عااةةةةيةث أل ج يشةةةةير دل  قلة عدي الاةةةةالان القين ات اةةةةئ ا مناعة من فيروس   رو ا املاةةةةت دث ومن ثم قد تشةةةةهد الئ ي م جة لفل ثا ية ما لم 

قي ي عل  ااتةةةة امل اخنين مةةةا لم لقض بةةةالفعةةةم عل  لت خ الحةةةقرث ويار أن الئ ي ال ي ئأ  أن لخفف دجااءات التئةةةاعةةةد االجتمةةةاع  أو لافع ال

سةةةةةةةةةةةةيغاالوالث  فيروس   رو ا: تعا  عل  أفعةةةةةةةةةةةةم ومس يو  ل   هم الاعاية  أ ها ليند.ااالت اإلصةةةةةةةةةةةةابة من و   ع   املكةةةةةةةةةةةةابين بالعدور 

 fut-https://www.bbc.com/arabic/vert-52371230بامل قع األلاثروني: 22/18/9191ال حية ل  العالم  مقا   مش ر بتاريخ 

 7.0 11.2 21.0 2 7 مور تانيا

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52371230
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بعدا سةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةيا مغاياا ل   م األصةةةةةةةةةةعد ث و قا ما سةةةةةةةةةةي يل ماةةةةةةةةةةتقئ  ملااجعات عميقة  فقد أفابت  قل الجائحة

للمنه مات ال ةةةحية بم للاةةةياسةةةات العم مية والاةةةياسةةةية واملجتمعية وللع قات الدولية بين األقطارث  بحيت سةةةيعظل 

 ا13( 91-العالم بشالم م تد منعاجا بين ما قئم وما بعد )  فيد

ا فيما يتعلق بالئحت ال علمإ والطتإث فهناك ااجة ماسةةةةةةةةةةةةةةة دل  العمم الدؤو  القل ياةةةةةةةةةةةةةت د  او رام األيوية أمس

واللقااات املعةةةةةةةةةةةةةةاي  لل باءث وال رابت اإلي ا.ي بين مختلف ماات  الئحت وامل تبرات عبر لئاي  املعل مات الافيلة بإي اي 

 .األج بة العاورية مل اجهة  قل الجائحة

ن أنس يو  اإلقليم تعاني من ضةةةعف تةةةديد ل   قا املجا ث ما ياةةةتدع  لالالف فعل  ماةةةت ر االلحاي املغار.يث ي ئيس 

  م ا  بشالم عاعث وسياست ا العامة ل االجتماع الجه ي فيما بي  ا لتدارك النق، الحاصم ل  سياست ا العامة ذات الئعد 

  ال حة بشالم وااا

ممةةةةةا يع ب بنةةةةةاء  الكةةةةةةةةةةةةةح  ل ضةةةةةةةةةةةةةعول   ةةةةةقا اإلخةةةةةار تعتبر امل تةةةةةةةةةةةةةاات ال ةةةةةةةةةةةةةحيةةةةةة مهمةةةةةة لئنةةةةةاء لكةةةةةةةةةةةةة ر عةةةةةاع عن ا

 قائمة عل  الئيا ات واملعل ماتا  حية اس رالي ية

وبالتال ث فهقل الفقا  سةنخكةكةها لدراسةة امل تةاات ال ةحية وال ق   عند االاكةائيات املتعلقة بعدي األخئاء 

ا  مقار ة مع العدي اإلجمال  للاةةةةالان ل   م يو  مغارب ناولج ية عل  اد ث و قا ما ي واملماضةةةةين ل  املنطقةث وتقا عدي األسةةةةس

 الجدو  أسفلج:

 

 

 

املصدددددددددر: تركيب اددددددددخيدددددددد ي بناال ع ا معطياة واردة في املالحا االحصددددددددائية للتقر ر االقتصددددددددادي العر ي املوحد  سددددددددنة 

810214. 

م اهة يمان تلجيلها بناء عل  داكائيات الجدو  أع لث ه    ن الئلدان املغاربية لنقام دل  صنفين دنس أباب 

الدو  النفطية التإ تعا  ل ظيف أعداي البسس س ا من االخئاء واملماضةةةةةةين لالم ألف ناةةةةةةمةث بحيت   د ليايا ل  الكةةةةةةدار  

مماضث ول   944خئظب و  991اضث لم ل نس   مم 988خئظب و 949مماضث متئ عة بالج ائا    991خئظب و 911  

الجهةةةة االوار   ةةةد الةةةدو  غير النفطيةةةة التإ تعا   ق، اةةةاي ل  االخئةةةاء واملماضةةةةةةةةةةةةةين فةةةاملغا    ةةةد بةةةسنس عةةةدي االخئةةةاء ال 

 ألف نامةا 911مماض لالم  71أخئاء و 91الف نامةث بظنما لاتفي م ريتا يا    911مماض لالم  19خئظب و 90يت اوب 

                                                             
 فتح ع ولع اث  أبمة   رو ا تشفف محدويية املقاربة الليبرالية وأعايت للدولة الحامية يور ا ث ماجع سابقا13
 ا 919امل ادث ماجع سابقث ا: امل اق االاكائية ل  التقايا االقتكايل العا.ي  14

الف 011عدد االطباال لكل 

 نسمة

الف 011عدد املمرضاة لكل 

 نسمة

عدد االسرة مقابل إجمالي 

 السكان

 8101 8101 8101 8101 8101 8101 الدول 

 0177 0001 40 41 11 10 املغرب

 100 128 822 817 027 011 الجزائر

 127 202 722 781 071 080 تونس

 801 801 111 001 811 811 ليبيا

 8111 0248 01 10 01 4 مورتانيا

 (0010/0012: المؤشرات الصحية للدول المغاربية مابين )03الجدول رقم 
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 الدو  املغاربية بحاجة لتق ية أ همت ا ال ةةةةةةةةةةةةحيةث ألنس الئعد الكةةةةةةةةةةةةح   وبناء عل 
اإلاكةةةةةةةةةةةةائيات أع لث يتضةةةةةةةةةةةة  أنس

وضةةمان ايا   ةةحية تايمة ل جميع يعتبران من بين أ م املحاور وأاد الا ائ  األسةةاسةةية للتنمية املاةةتدامةث واصةةة دذا ما 

لةدان املغةاربيةة التإ تعةاني م م عةة من التحةديةات ل   ةقا تعلق األما بةالفئةات الهشةةةةةةةةةةةةةةةث وه  الاةةةةةةةةةةةةةمةة األباب املجتمعةات والئ

املجا ث فاةةةة ا  الج ي  ل  ال دمات ال ةةةةحية العم مية مطاواا بشةةةةد  ل   م يو  املنطقةث السةةةةيما أنس  قل الدو  تعا  

ا  امل ككة ملعالجة املاض ىا   قكا اايا ل  األخا ال حية من أخئاء ومماضينث وتقلك ل  عدي االسس

ث وتقا 9191لحديت عن أ مية امل تةةةةةةةةةةاات ال ةةةةةةةةةةحية ي ب التقتيرث بسنس أجند  التنمية املاةةةةةةةةةةتدامة ول  سةةةةةةةةةةياق ا

كةةةةةةة، لها 
ُ
 ايت و

ا
 مح ريا

ا
أ دافها الث ثة املتعلقة باملجاالت االجتماعية واالقتكةةةةةةةايية والئيجيةث لحتم ف  ا ال ةةةةةةةحة مالا ا

 
ا
 تةةةةةةةام 

ا
ال ةةةةةةةحية وصةةةةةةةلت ا بغايات عديي من األ دا  األوارا  غاية تغطي األول يات 99القل يتعةةةةةةةمن -الهد  الثالت- دفا

أ دا  أوار  91وباإلضةةةةةةةةافة ال  الهد  الثالت القل يات  بكةةةةةةةة ر ي جليةي عل  املجا  الكةةةةةةةةح ث ل در االتةةةةةةةةار  ال  أن  ناك 

 عل  
ا
م تةةةةةةةةةةةةةاا لقياس امل اجات ال ةةةةةةةةةةةةةحية  01للتنمية املاةةةةةةةةةةةةةتدامة لتكةةةةةةةةةةةةةةم بالقعةةةةةةةةةةةةةةايا ال ةةةةةةةةةةةةةحيةث ايت لم االلفاق عامليا

  ا15تاات املئاتا  ل  ال حة أو لقديم ال دمات ال حيةوامل  

 خاتمة:

 يو  االلحاي املغار.ي لت فا عل  ثاو  سةةةةةةةةةةالا ية  ائلة دذ ينا  
ما  التعداي الاةةةةةةةةةةالاني لدولج ا ط قا مما سةةةةةةةةةةئق فإنس

لااتنة املي ن نامة لا  ا لحتا  دل  سياسات اجتماعية ل  م ال  ال حة والتعليمث قكد الحفاظ عل   حة  911ف ق 

 ول اوب اإلتاا ات واملعيقات التإ ل اجههاا

فاالسةتفاي  من الاثافة الاةالا ية للدو  املغاربيةث تاةتل ع أن لال ن  قل الثرو  الاشةاية ل  وضةعية  ةحية جيد  

ة لتاةةةةةمح لها بم والة أعمالها الي مية ل  تةةةةةتى املجاالت االقتكةةةةةايية واالجتماعيةث تما يف رض أن لال ن للك الاةةةةةاتنة م  

 علميا من و   ل فير أ همة تعليمية متقدمةا

لانث ال اقع املغةةار.ي يعاس م تةةةةةةةةةةةةةاات لةةد س عل  ا خفةةاض االسةةةةةةةةةةةةةتفةةاي  من الثرو  الاشةةةةةةةةةةةةةايةةة املت فا  ل  لحايةةك 

 معةةدالت النم  الاةةةةةةةةةةةةةالةةاني مالفعةةة ل  يو  االلحةةايث مقةةار ةةة بمعةةدالت  م  النةةالج املحل   عجلةةة
االقتكةةةةةةةةةةةةةةةايث ايةةت   ةةد أنس

 عد  قا امل تا من أ م الدالالت عل  عدع تفاء  استخداع امل اري الاشايةااإلجمال ث وي

وقةةد يال ن يرس   ر ةةا املاةةةةةةةةةةةةةت ةةد    الحةةت عل  ضةةةةةةةةةةةةةاور  اإلسةةةةةةةةةةةةةاام ل  لةةس يةةم الاأسةةةةةةةةةةةةةمةةا  الاشةةةةةةةةةةةةةالث ألنس االق م 

 االقتكةةةةةةةةةةةةةةةايلث عل  اةةد تعايف عةةالم اقتكةةةةةةةةةةةةةةةاي التنميةةة روسةةةةةةةةةةةةةت   ل   هايةةة ماااةةم النم  االقتكةةةةةةةةةةةةةةةايلث يحتةةا  لع امةةم

اال ط قث وم  ا لس يم العامم الاشةةةةةةةةةةةال ول فير رأس املا  املايل والشةةةةةةةةةةةاوم ل  التكةةةةةةةةةةة يعا وه  الث ابف التإ ا  حت مع األبمة 

 الحاليةث  قا دن سلمنا أن ا  ا ف مت فا  أص  ل   قل الدو ا

قاير  عل  رفع  ربيةلقلك ي ب االسةة ثمار ل   قل امل اري ولنميت ا بغية لحقيق ال  عةةة واسةةتاما  بناء منطقة مغا

لحديات العكةةةةةةةا وم اجهة التات ت العم قة باةةةةةةةياسةةةةةةةة م اد ث عل  غاار بعض التات ت التإ   حف ل  لحقيق   م من 

 الت ايق والتعاون بين أععائ اا

ووير يليم عل  ذلكث   ن الدو  املتقدمة اعتمدت ل  ن عةةةةةةةت ا العلمية والعملية عل  ما لمتلاج من ثاو  بشةةةةةةةايةث 

جم اسةةةةةةةةةةةةة ثمارا  ا  ح  لنمية  قل الثرو  الاشةةةةةةةةةةةةةاية ولماي  ا من أيوات ووسةةةةةةةةةةةةةةائم العلم النهالث والتطئيق العمل   ف جهف

 املتقدعث و دفف من وراء ذلك دل  رفع الافاء  اإل تاجيةث ولميح  قل الثرو  الاشايةا

                                                             

بامل قع  17/14/9191 ث مقا  م شةةةةةةةةةةةة ر بتاريخ 9191أ هاث  الاصةةةةةةةةةةةةد واالب ا عن م تةةةةةةةةةةةةاات ال ةةةةةةةةةةةةحة ل  أخار أ دا  التنمية املاةةةةةةةةةةةةتدامة  15

 http://www.aitrs.org/ar/node/705اإللاثروني:

http://www.aitrs.org/ar/node/705
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 االسةةة ثمار ل  امل اري الاشةةةايةث من و   لخكةةةي، ميحا يات 
ية ال تئير  للقطاعات االجتماعفمما ال تةةةك فيج أنس

سةةةةيما التعليم وال ةةةةحة سةةةةتال ن لج أثار دي ابية عل  أرض ال اقع بال اةةةةئة للدو  املغاربيةث السةةةةيما أ نا   د من بين الدو  

ة ياملتقدمة )أملا ياث واليابان( الدولتان ال اسةةةةةالان ل  الحا  العاملية الثا يةث و ما وير  م ذ  ل  تماع باالسةةةةة ثمار ل  لنم

 اليابانث التإ لدي ا  در  تةةةةةةةةةديد  ل  امل اري الطئيعيةث وبالاغم من ذلكث   د ا اسةةةةةةةةةتطاعف بما 
ا
امل اري الاشةةةةةةةةةايةث وواصةةةةةةةةةة

ا
ا
 ق يا

ا
 لمتلاج من ثاو  بشاية أن لئنإ اقتكايا
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 تدبير أزمة جائحة كورونا باملغرب: وسؤال الجهوية املتقدمة

Crises management of the corona pandemic in Morocco and the issue of 

advanced regionalization 

 محمد الكيحل

أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   

بجامعة ابن زهر بأكادير.   

Mohamed Elkihel  : professor of bublic Law,Faculty of Law,Ibn Zohr Unevercity,Agadir. 

 امللخص:

الصحية بشكل خاص بالجماعات تتوخى هذه الدراسة التعرف على واقع تدبير املخاطر بصفة عامة واملخاطر 

الترابية باملغرب وال سيما تدبير جائحة كورونا وما مدى قدرة الجماعات الترابية على التعامل مع مثل هذه األزمات الخطيرة 

والفجائية في ظل تعزيز اختصاصاتها واالرتقاء بها إلى مؤسسات دستورية. وقد وضحت الدراسة إلى أن الجماعات الترابية 

عن عجز كبير في التصدي للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، وذلك بالنظر إلى محدودية الوضعية الصحية أبانت 

بالجماعات الترابية وعدم اتخاذ القرارات املناسبة من لدن املؤسسات الترابية من جهة، وبالنظر إلى هيمنة الفاعل املركزي 

هذا املجال من جهة ثانية. كما تضمنت الدراسة العديد من االقتراحات  في تدبير هذه الجائية وتهميش دور الفاعل الترابي في

الكفيلة من الرفع من القدرات التدبيرية للجماعات الترابية حتى تكون في مستوى التصدي مختلف املخاطر والتحديات 

 التي تواجهها بما في ذلك األزمات الصحية الطارئة والفجائية.

Abstract: 

This study aims to identify the reality of risk management in general and health risks in particular in 

Moroccan local authorities, in particular the management of the Corona pandemic, and the capacity of  local 

authorities  to deal with such serious crises in the light of the enlargement of the competences of territorial 

authorities in Morocco. 

The study indicated that the local authorities showed a great incapacity to face the negative 

repercussions of this pandemic, given the limited health situation of the territorial authorities and the failure 

to take appropriate decisions on the one hand, and given the predominance of the central actor in the 

management of this pandemic and the marginalization of the role of the territorial actor in this field on the 

other. 

The study also included numerous proposals to increase the management capacities of territorial 

authorities to meet the various challenges of crisis response, including emergency health crises. 
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 مقدمة:

 رقابة اإلنسان متناسلة في إطار موجات منتتشكل مخاطر العالم املعاصر من جملة من التهديدات التي تنفلت من 

فيروسات وأوبئة مرضية، وأصناف من التلوث واإلشعاعات النووية والغازات املنبعثة واألمراض الفتاكة التي تهدد وجود 

وتوسع  عالبشرية برمتها. وتتصل هذه املخاطر على الدوام باألنشطة اإلنتاجية التي بمقدار ما تسرع وتيرة النمو املتزايد للسل

من دائرة انتشار التقنية تعمل على توسيع دائرة الجوائح الصامتة وغير املرئية. وهو ما يعزز انتشارها بشكل متواصل في 

مجتمع أصبح يوسم بمجتمع املخاطرة، أو مجتمع " مخاطر الحداثة الجديدة " على حد تعبير أولريش بك. و يبدو أن 

على وقعه اليوم ال تنفصل عن هذا النوع من املخاطر من حيث أضراره وسرعة خصائص وباء كورونا الذي يعيش العالم 

انتشاره وعدم توقعه. فقد نجم عنه، من خالل مدة زمنية قصيرة، نتائج وخيمة بدأت معاملها تتبدى على جميع األصعدة، 

األفراد  ر الزمن االجتماعي وتفاعلبدءا باألضرار الصحية واالقتصادية واالجتماعية وصوال إلى ما أحدثه من اختالل في تدبي

مع املكان. باملقابل فقد أفرز سياقه ظهور معالم قيم، إن لم تكن جديدة، فإنها تعاود الظهور من جديد. وما من شك أن 

 هذا الوباء الطارئ الذي غير معالم الحياة االجتماعية، ولو بشكل مؤقت، سيشكل حدثا فارقا في تاريخ االلفية الثالثة.

 ."تدبير أزمة جائحة كورونا باملغرب: وسؤال الجهوية املتقدمة"سياق هذا القول، يندرج موضوع مقالتنا في  

وتتوخى هذه املداخلة مقاربة مسلسل القرار العمومي في بعده الترابي من خالل مناقشة مدى مساهمة الفاعل الترابي في 

كانة دستورية وشكلت القوانين التنظيمية الترابية الجديدة بوأ الجهوية م 1122مواجهة جائحة كورونا، خاصة وأن دستور 

 قفزة نوعية في مسار الالمركزية اإلدارية والتدبير الجهوي باملغرب. وتنطلق هذه املقالة من التساؤالت التالية:

م ت هل تم إشراك الفاعل الجهوي بصفة خاصة والفاعل الترابي بصفة عامة في مسلسل القرارات والتدابير التي -

 اتخاذها ملواجهة الجائحة ببالدنا؟ 

وهل عدم إشراك الفاعل الجهوي في مواجهة جائحة كورونا مرده احتكار الفاعل املركزي مللف تدبير الجائحة؟ أم  -

 أن السبب يتمثل في عدم قدرة وجاهزية الفاعل الجهوي؟ 

هذه التساؤالت انطلقنا من الفرضيتين وما هو مستقبل الجهوية باملغرب ما بعد زمن كورونا؟ لإلجابة على  -

 التاليتين:

 احتكار الفاعل املركزي لتدبير ملف كورونا أدى إلى تهميش دور الفاعل الترابي في هذا املجال.فرضية أولى:  -

الدور املحدود للجماعات الترابية مرده فجائية الجائحة وعدم قدرة وجاهزية الجماعات الترابية  فرضية ثانية: -

 واجهتها. على م

وقبل إجراء قراءة في مسلسل صناعة القرارات املتخذة من قبل بالدنا لتدبير ومواجهة أزمة كورونا، ال بد في البداية    

من اإلشارة الى السياق التاريخي الذي تم فيه تبني سياسة الجهوية املتقدمة ببالدنا، وذلك من أجل الكشف أوال على 

ذه السياسة، وبهدف الكشف ثانيا عن الدوافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي كانت الخلفية واملرجعية املؤطرة له

 وراء تبنيها.

يعتبر املغرب من الدول التي تنبت خيار الالمركزية كأسلوب من أساليب توزيع الوظيفة التدبيرية والتنموية بين   

الجماعات الترابية في الوقت الحاضر من الضروريات السلطة املركزية والوحدات الترابية املنتخبة، حيث أصبحت 

األساسية في الدولة الحديثة إذ تمكن السكان من املساهمة في تدبير شؤونهم املحلية وتسيير قضاياهم اليومية، وفي نفس 

املجالس  ن الوقت تخفف من عبء الحكومة على املستوى املركزي حتى يتسنى لها التفرغ ملهامها الوطنية العامة، نظرا لكو 

الجماعية املنتخبة أكثر إحساسا بحاجيات محيطها وإملاما بمشاكل مواطنيها وإدراكا لحجم اإلمكانيات املتاحة وعالجا ناجعا 

 للتخفيف من العبء على املركز. 
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ه قوقد حازت فكرة الجهوية، باعتبارها إحدى تمظهرات نظرية الالمركزية اإلدارية، بعدا متقدما في تصورات الف    

والقانون اإلداري املغربي، بناء على مجموعة من التجارب التي سلكتها مجموعة من الدول في تدبير الشأن العام الجهوي، 

خاصة في النموذج التنموي الفرنس ي الذي يعتبر أحد مصادر تصوراتنا اإلدارية بحكم املرجعية القانونية التي خلفتها فترة 

 اهتماما كبيرا من لدن الفاعلين السياسيين، باعتبارها إحدى أوجه الديمقراطية املحليةالحماية. كما نالت فكرة الجهوية 

القائمة على إشراك املواطن في تدبير الشأن العام املحلي عبر اآللية االنتخابية وكأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

لقديم كمات السلبية التي عرفتها اإلدارة في ظل املفهوم اوالثقافية في النطاق الجغرافي والترابي الذي تمثله؛ فأمام الترا

للسلطة خاصة على مستوى اإلدارة الترابية املحلية، وأمام الضعف الذي ميز إدارة الالتركيز بمختلف مكوناتها املادية 

ملمارسة اإلدارية ت اوالبشرية والتنظيمية والهيكلية والقانونية، كان ال بد من إيجاد فلسفة جديدة تتجاوز مخلفات وسلبيا

السابقة وتستهدف تحقيق الحكامة الترابية، ومن هنا ظهر املفهوم الجديدة للسلطة كفلسفة جديدة عرف في إطارها 

 الالتركيز اإلداري العديد من اإلصالحات قصد مواكبة بعض من متطلبات الحكامة الترابية.

 2111أكتوبر  21ويشكل املفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه صاحب الجاللة، في الخطاب الذي وجهه يوم     

بمدينة الدار البيضاء، إلى مسؤولي اإلدارة الترابية وأطر اإلدارة املركزية وممثلي املواطنين، استراتيجية شاملة وتكاملية 

يز بالشمولية والتناسق وعدم تجزئة محتوياته وجوانبه كما يتسم بتعدد لتحديث اإلدارة العمومية باملغرب؛ فهو يتم

. وإذا كان املفهوم الجديد للسلطة بمثابة رؤية موحدة تامة تهم جميع مكونات السلطة، فإنه جاء 1املتدخلين واملعنيين به

هذا املفهوم  وبالتالي، فإن .شؤون املحليةبالدرجة األولى إلصالح اإلدارة الترابية للدولة وجعلها تراعي املصالح العمومية وال

هو عبارة عن ثقافة جديدة للمرفق العام هدفها تجاوز كل مظاهر املفهوم القديم للسلطة والتي من أبرزها ضعف مساهمة 

خول دالالتمركز في الحكامة الترابية. وقد عرف نظام عدم التركيز اإلداري العديد من املحاوالت واملبادرات اإلصالحية بعد 

 املغرب مرحلة املفهوم الجديد للسلطة حيث قامت الحكومة بمجهودات ال تنكر ذات طابع عام وأخرى ذات طابع أفقي.

وهكذا، فباإلضافة إلى إحداث املراكز الجهوية لالستثمار نجد أهم مبادرة إصالحية هي تلك التي همت رجال    

االتجاه نحو مقاربة جديدة لتدبير امليزانية. فسلطات الوالة والعمال السلطة خاصة الوالة والعمال، باإلضافة إلى محاولة 

بعد اإلعالن عن املفهوم الجديد للسلطة ستعرف محاوالت إصالحية جذرية من أجل عقلنة وترشيد وظائف اإلدارة الترابية 

تقليدي لى نقلها من إطارها الللدولة، والرفع من قدراتها على املشاركة الفعالة في التنمية املحلية بحيث سيتم العمل ع

 الكالسيكي املتسم بالسلطوية وسوء التسيير وسيادة النظام البيروقراطي إلى سياق جديد. 

واستمرارا في دعم تكريس نمط الجهوية في رسم معالم التنمية االقتصادية واالجتماعية، جاء الدستور املغربي    

مع مفهوم الجهات، حيث تم تخصيص الباب التاسع منه " للجهات ليشكل نقلة نوعية في تعاطي الدولة  1122لسنة 

والجماعات الترابية األخرى"، وذلك كتعبير صريح عن إرادة املشرع في االرتقاء بالجهوية ببالدنا إلى مستوى التقرير. وفي نفس 

اء هذا القانون بالعديد من ، وقد ج1122املضمار تم إصدار القانون التنظيمي للجهة تطبيقا وتنفيذا ملا جاء في دستور 

املستجدات قصد تمكين الجهة من بلوغ أهداف التنمية الجهوية املتوازنة والعادلة. ومن بين أهم املستجدات التي أتى بها 

القانون هي مسألة تكريس الشرعية الديمقراطية للمجلس الجهوي، حيث أصبح أعضاء مجلس الجهة ينتخبون باالقتراع 

دما كان يتم انتخابهم عن طريق االقتراع العام غير املباشر الش يء الذي كان يطرح العديد من اإلشكاالت بع 2العام املباشر

                                                             
  .21ص ،1112محمد لحموش ي: " املفهوم الجديد للسلطة باملغرب"، مطبعة اقرأ، الناظور، الطبعة األولى  -2

القانون التنظيمي املتعلق بالجهات على ما يلي: "يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه باالقتراع العام املباشر وفق من  1املادة تنص -2 

بتاريخ  2-22-221املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.11أحكام القانون التنظيمي رقم 

  ".1122نونبر  12
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التنظيمية والنظامية ويجعل املجلس الجهوي بعيدا كل البعد عن املصداقية والديمقراطية ومعزوال عن االنتظارات  

 . 3الشعبية

باختصاصات جديدة وتقريرية للجهة، مما يفتح أمامها آفاقا عريضة وقد جاء القانون التنظيمي املتعلق بالجهات     

للتدخل في كل مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. وملساعدة الجهة على القيام باختصاصاتها على 

ع الدولة على اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة م 4أحسن وجه نص القانون التنظيمي املتعلق بالجهات

ينص فقط على أن املجلس يمارس  725-19واختصاصات منقولة اليها من هذه االخيرة، وذلك بعد ما كان القانون رقم 

اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها اليه الدولة. لكن وبالرغم من االختصاصات التي منحت للجهة والجماعات 

الجهوي واملحلي، فإنه وبالرجوع إلى موضوع مقالتنا يطرح هذا املوضوع الترابية األخرى للمساهمة في تدبير الشأن العام 

إشكالية محورية تتمثل أساسا في مدى مساهمة الجماعات الترابية إلى جانب السلطات املركزية في مواجهة وتدبير أزمة 

في ذلك؟  هة األزمة؟ هل فشلتكورونا؟ أو بتعبير آخر ملاذا لم تستطع أن تمارس صالحياتها الدستورية والقانونية في مواج

 أم أن السلطات املركزية غيبت أدوارها بشكل متعمد؟

إن الجواب على هذه التساؤالت، يقودنا للحديث بشكل مباشر عن أدوار وصالحيات الجماعات الترابية في مواجهة    

ثم الحديث عن واقع تدبير األزمة الصحية بين محدودية تدخل الفاعل الترابي وتعزيز  " فقرة أولى"مثل هذه األزمات الطارئة 

على أن نختم هذه املقالة بالتساؤل حول مستقبل الجهوية املتقدمة بعد الجائحة،  " فقرة ثانية"حضور الفاعل املركزي 

 ".قرة ثالثة ف ات الطارئة في املستقبل املنظور"وعن السبل الكفيلة بتفعيل أدوار الجماعات الترابية ملواجهة مثل هذه األزم

 الفقرة األولى: دور الفاعل الترابي في مواجهة األزمات الصحية الطارئة 

يتفق الجميع في الوقت الراهن على أن الجماعات الترابية أصبحت ضرورة من ضروريات الدولة الحديثة، وأضحت  

د واالجتماعية واالقتصادية واملجالية التي تعرفها املجتمعات املعاصرة. وقتكتس ي أهمية كبيرة في ظل التحوالت السياسية 

طرحت الجماعات الترابية والجهوية املتقدمة في السياق املغربي كبدائل جديدة وآليات تدبيرية ناجعة كان الهدف منها 

قضايا ة التي تهم تدبير التخفيف العبء على السلطة املركزية، خاصة بعد فشل السياسات الفوقية والقطاعية للدول

 والشؤون املحلية في ظل تزايد املشاكل والطلبات االجتماعية واالقتصادية على املستوى الترابي.

 املرتبطة باألزمات الصحية الطارئة صالحيات الجماعات الترابية -أوال

في مستهل هذه النقطة، نتساءل حول األدوار التي يمكن أن تقوم بها الجماعات الترابية على مستوياتها املجالية 

الثالث "الجهة والعماالت واألقاليم والجماعات الترابية" ملساعدة السلطات املركزية في الحد من انتشار وتفش ي هذا الوباء، 

 سياسات التنموية اليومية وفاعال مهما ومحركا رئيسيا للقرار املحلي، بالنظر إلىباعتبارها شريكا استراتيجيا في تنفيذ ال

النهج الذي اتبعه املغرب في ترسيخ الالمركزية وإشراك ممثلي السكان في تنظيم وتدبير الشأن العام املحلي. بالرجوع إلى 

                                                             
يعتبر ها التنصيص من بين التوصيات التي  كان قد خرج بها تقرير اللجنة االستشارية للجهوية، من خالل تبني نمط اقتراع يضمن اكثر ما  -3

يمكن من الشفافية ودرجة معقولة من قرب املنتخبين الجهويين من الناخبين، وهو مقترح يرمي الى تقوية الديمقراطية التمثيلية وضمان 

 ة التشاركية للمجالس الجهوية، حسب ما جاء في توصية اللجنة املذكورة.الديمقراطي

 

 4 .1121يوليوز  11بتاريخ  9131املتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد  222-27القانون التنظيمي رقم  -
، جريدة رسمية 1997أبريل  1الصادر بتاريخ  1– 97- 84بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بتنظيم الجهات الصادر 72-19القانون رقم  -5 

 .1997 أبريل  1بتاريخ 4470عدد 
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املجال  هياكل الجماعية بعض الصالحيات فيأحكام القوانين التنظيمية الترابية الثالث نجدها تتضمن مقتضيات تخول ال

 الصحي بما في ذلك محاربة األوبئة.

 على املستوى الجماعي  -1

لقد أصبحت الجماعات الترابية في الوقت الراهن من الضرورية األساسية في التدبير العمومي ولبنة أساسية في  

تخصيص بابا كامال في ديباجته للجماعات الترابية  هذه الفلسفة من خالل 1122بناء الدولة الحديثة. وقد كرس دستور 

وعيا منه بأهمية الفاعل الترابي في تنزيل السياسات التنموية وتحقيق العدالة املجالية. وقد تم تأكيد هذا الخيار 

اون والذي يتأسس على مبادئ التدبير الحر والتع 221-27االستراتيجي من خالل إصدار القانون التنظيمي الترابي رقم 

 .6والتضامن وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهماتهم في التنمية البشرية

وإذا كانت للجماعات الترابية أهمية بالغة على جميع املستويات باعتبارها شريكا مهما للدولة على الصعيد الترابي،   

تاريخ اكتشاف أول حالة، سيالحظ بشكل  1111مارس  1منذ يوم  فإن املتتبع ألزمة كورونا وتداعياتها، والتي اجتاحت املغرب

ملموس بأن حضور الجماعات في مواجهة وتدبير هذه الجائحة كان ضعيفا أو شبه منعدم، مقابل تحمل الدولة والسلطات 

 ركزي.ذات بعد م املركزية والالممركزة مسؤولية املواجهة املباشرة مع الوباء وطنيا وجهويا ومحليا عبر اجراءات وتدابير

وقد شكلت التدابير واالجراءات املتخذة ملواجهة الجائحة، فرصة مهمة للعديد من الباحثين واملختصين في مجال  

الجماعات الترابية إلعادة النقاش حول مكانة الجماعات الترابية في مسلسل التدبير الترابي بشكل عام وأهميتها في تدبير 

لطارئة على وجه الخصوص. هذا النقاش يتوخى باألساس إعادة التفكير في العالقة بين الفاعل األزمات الصحية الفجائية وا

املركزي والفاعل الترابي، من خالل البحث في مدى قدرة هذا األخير على ممارسة صالحياته الدستورية والتنظيمية ملواجهة 

 مثل هذه األزمات في  األعوام القادمة.

الجماعة، بموجب القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات، اختصاصات ذاتية  وارتباطا بموضوعنا تمارس 

واختصاصات مشتركة مع الدولة باإلضافة إلى اختصاصات منقولة. بحكم قربها املجالي واحتكاكها اليومي باملواطنين أسند 

تها نين بموجب اختصاصالها املشرع بمقتض ى القانون املذكور مسؤولية تقديم الخدمات األساسية والحيوية للمواط

 .7الذاتية املمنوحة لها

من قانون التنظيم الجماعي في مجال الشرطة  211كما يمكن لرئيس الجماعة، استخدام صالحياته وفقا للمادة 

اإلدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور واتخاذ تدابير احترازية ملكافحة انتشار األمراض 

 بائية أو الخطيرة. ومن أهم الصالحيات التي يمارسها رئيس املجلس الجماعي نذكر:الو 

 اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة؛ -

السهر على احترام شروط نظافة املساكن والطرقات وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط  -

 ي والتخلص منها؛السكن

                                                             
  .1121يوليوز  11بتاريخ  9131املتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 221-27القانون التنظيمي رقم  -9

ة في ذين املرفقين في الحياة اليومية للمواطنين خاصنذكر منها: توزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء واإلنارة العمومية بالنظر إلى أهمية ه -7 

 هذه الظرفية االستثنائية التي تتطلب غسل اليدين في كل مرة ونظافة األماكن الخاصة والعمومية؛

 تنظيف األماكن العمومية والساحات العامة والشوارع واألزقة واألسواق اليومية وأسواق القرب واألسواق األسبوعية؛ -

 مكتب حفظ الصحة بالجماعة ملواجهة كل طارئ باتخاذ االجراءات الالزمة لنقل املرض ى واألموات ودفنهم بتنسيق مع السلطات املحلية؛تجند  -

 من قانون التنظيم الجماعي. 211اتخاذ التدابير الصحية ملحاربة عوامل انتشار األمراض وغيرها من االختصاصات التي تم سردها في املادة  -

 



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                  :                                                                                                                            عنوان الكتاب الجماعي

 

 

6 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في املحالت والفضاءات العمومية التي يقع فيها تجمهر  -

 الناس كاملواسم واألسواق املشاهد أو األلعاب وامليادين الرياضية واملقاهي واملسابح والشواطئ وغيرها؛

 الحرائق واآلفات والفيضانات وجميع الكوارث الطبيعية؛اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من  -

ممارسة شرطة الجنائز واملقابر واتخاذ االجراءات الالزمة املستعجلة لدفن املوتى بالشكل الالئق، وتنظيم املرفق  -

 العمومي لنقل األموات ومراقبة عمليا الدفن واستخراج الجثث من القبور.

ين الدولة والجماعات الترابية، تساهم هذه األخيرة في صيانة املستوصفات وبناء على االختصاصات املشتركة ب

العمومية الواقعة في نفودها الترابي، باإلضافة إلى املساهمة في تنمية االقتصاد املحلي للجماعة وإنعاش سوق الشغل 

تصاصات واستنادا لهذه االخ واالهتمام بالبنيات التحتية والتجهيزات وكذا املساهمة في تحسين ظروف عيش املواطنين.

املشتركة، فإن الجماعة ملزمة باملساهمة بإحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة ودور الحضانة ورياض األطفال، 

وإحداث املراكز االجتماعية لإليواء، باإلضافة إلى السهر على احترام البيئة وتهيئة الشواطئ واملمرات الساحلية وتدبير 

 نفوذها الترابي. الساحل التابع ل

كما تمارس الجماعات الترابية العديد من االختصاصات املنقولة لها من طرف الدولة، والتي يتم تحديد مجاالتها 

مراعاة ملبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات، حيث تعتمد فيها الدولة سياسة التدرج في نقل بعض االختصاصات 

وقد نص الدستور في الفصل  التدبير التنموي وتقديم خدمات القرب للمواطنين.للجماعات وذلك بغية تعزيز مكانتها في 

منه، على أن كل اختصاص تنقله الدولة للجماعات الترابية يكون مقترنا بتحويل املوارد املالية املطابقة له ملساعدة  272

 221-27اء بها القانون التنظيمي رقم الجماعات في ممارسة هذا االختصاص املنقول. وتتمثل االختصاصات املنقولة التي ج

في حماية وترميم املأثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على املواقع الطبيعية وكذا إحداث وصيانة املنشآت والتجهيزات 

  .8املائية الصغيرة واملتوسطة

النظافة  تتعلق األولى بحمال لكن عمل الجماعات الترابية جلها خالل هذه الفترة انحصر في وظيفتين أساسيتين، ت  

والتعقيم التي أثبتت مختلف الدراسات على املستوى املحلي والدولي أنها تبقى مجرد إجراءات احترازية سطحية الواقع، 

والوظيفة الثانية تجلت من خالل التنسيق مع الفعاليات املدنية التي ليس لها امتداد سياس ي للقيام بعمليات التحسيس 

نين قصد االلتزام بشروط واجراءات الحجر الصحي والعمل على االطالع عن قرب بل وتنفيس الضغط الذي وتوعية املواط

قد يعانيه املواطن في ظل هذه الجائحة، ال سيما بعد إصدار مذكرات من قيب السلطة بوقف دورات املجالس وتحويل 

ن ذلك تم منع جماعات أخرى من القيام بتوزيع ، بل أكثر م19بعض املستحقات وامليزانيات لصالح صندوق مواجهة كوفيد

الدعم والقيام بأنشطة اجتماعية لفائدة املواطنين، وكذلك في ظل توقيف ميزانيات جماعية ترابية وعدم توصل أخرى 

 بمستحقاتها السنوية. 

تها وتمين عوهوما يطرح التساؤل، حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية على املستوى الوطني والترابي ومدى نجا

صلتها باملواطن بشكل مباشر الذي ال يثق في املؤسسات املنتخبة بسبب عدم جدواها وأصبح يلجأ إلى أساليب أخرى إليصال 

صوته ورأيه، هذا السؤال يحتاج وقفة تأملية لتقديم جواب شامل من شأنه أن يصبح محددا للمستقبل الديمقراطي لهذا 

 كات مد وجزر في مختلف املحطات واألحداث التي عرفها تاريخ وطننا.البلد، هذا املستقبل الذي عرف حر 

 على مستوى العماالت واألقاليم   -2

                                                             
من الدستور فإن تحويل االختصاصات املنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة املعنية يتم بموجب تعديل  279للبند الرابع من الفصل  طبقا -8

 القانون التنظيمي للجماعات.
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، تتمثل االختصاصات التي يمكن أن يمارسها مجلس العمالة أو 2219-27طبقا ألحكام القانون التنظيمي رقم  

يها توفير بعض التجهيزات والخدمات األساسية التي قد تملاإلقليم للمساهمة في املجهود الوطني ملحاربة وباء كورونا، في 

الظرفية خاصة باملجال القروي، والقيام بإنجاز أي مشروع استعجالي اجتماعي فرضته حالة الطوارئ الصحية وكذا وضع 

رى قوتنفيذ برامج استعجالية للتصدي لتداعيات الفقر والخصاص الذي قد تعانيه األسر الفقيرة بهوامش املدن وال

. كما تمارس مجالس العماالت واألقاليم في نطاق االختصاصات الذاتية مجموعة من االختصاصات تتمثل 10النائية...الخ

باألساس في تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات وكذا التأهيل االجتماعي في 

 والرياضية. امليادين التربوية والصحية واالجتماعية

 على املستوى الجهوي  -3

املتعلق بالجهات، يمكن لهذه األخيرة أن تتدخل في حدود  222-27بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 

اختصاصاتها للمساهمة في مواجهة الجائحة بشراكة وتعاقد مع باقي مؤسسات الدولة وخاصة في جوانب املساعدة 

القروي، عبر برامج استعجالية تهم مجاالت التعليم واملاء والكهرباء والصحة، وإن كانت االجتماعية وفك العزلة عن العالم 

هذه االختصاصات ليست من صالحيات مجالس الجهات الذاتية، فإن الظرفية واملصلحة العامة تستدعي مشاركتها 

 استثنائيا في ممارستها.

ل تعاقدي مع الدولة مجموعة من االختصاصات أما على مستوى االختصاصات املشتركة، فالجهات تمارس بشك   

التي يمكن تفعيلها ملواجهة الجائحة أهمها القيام بمهام املساعدة االجتماعية والتأهيل االجتماعي. كما يمكن للجهات أن 

تتولى ممارسة بعض االختصاصات املنقولة من طرف الدولة ويدخل في االختصاصات ميدان الصحة. كما يمكنها أن تتدخل 

في حدود اختصاصاتها للمساهمة في مواجهة الجائحة بشراكة وتعاقد مع باقي مؤسسات الدولة وخاصة في جوانب املساعدة 

 .11االجتماعية وفك العزلة عن العالم القروي عبر برامج استعجالية تهم مجاالت التعليم واملاء والكهرباء والصحة

تمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إضافة إلى ذلك، يمكن للجهة، بمبادرة منها واع   

إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن 

ة ة من الدولة إلى الجه. واعتماد على مبدأ التفريع نجد من بين االختصاصات املنقول12هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها

لكن بالرغم من االختصاصات املمنوحة للجماعات الترابية، وإن كانت متفاوتة، فإن دور مجالس ورؤساء  .مجال الصحة

هذه الجماعات ظهر محدودا ومحتشما في مواجهة الوباء حيث كان من الواجب عليها القيام بعدة اجراءات استعجالية 

رات واملبادرات الجريئة، األمر الذي يطرح عدة تساؤالت حول جدوى وفاعلية الصالحيات واستثنائية واتخاذ بعض القرا

 التي تتمتع بها؟ وحول مدى استقالل مبادراتها وقراراتها على  السلطات املركزية؟

 الفقرة الثانية: محدودية دور الفاعل الترابي في مواجهة جائحة كورونا 

إلى توجه معظم دول العالم إلى اتخاذ مجموعة التدابير واالجراءات  21-لقد أدى ظهور وانتشار وباء كورونا كوفيد   

االستثنائية واالستباقية التي تستهدف مواجهة هذا الوباء الفتاك والحد من انتشاره. ويعتبر املغرب من الدول السباقة إلى 

حة والحد من انتشارها. وبالنظر إلى جسامة األزمة الصحية وخطورتها وما نتج عنها اتخاذ مجموعة التدابير ملواجهة الجائ

من مخاطر على املستوى البشري واالجتماعي واالقتصادي طرحت مجموعة من التساؤالت بخصوص دور الفاعل الترابي 

 في مواجهة الجائحة. 

                                                             
 .1121يوليوز  11بتاريخ  9131املتعلق  بالعماالت واألقاليم، الجريدة الرسمية عدد   221-27القانون التنظيمي رقم  -1

 "9يشترط ف جميع الحاالت موافقة مجالس الجماعات املعنية " املادة -10 

  املتعلق بالجهات. 222-27من القانون التنظيمي رقم  12املادة  -22
  املتعلق بالجهات. 222-27من القانون التنظيمي رقم  11املادة  -21
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لتمعن فيها، سيالحظ بشكل ملموس غياب دور الفاعل وبالرجوع إلى التدابير واالجراءات املتخذة في هذا اإلطار وا   

الترابي على مختلف املستويات في تدبير هذه الجائحة مقابل حضور قوي للسلطات املركزية.  فهل يعزى األمر إلى فشل 

اهم في س الوحدات الترابية في ممارسة صالحياتها الدستورية والتشريعية؟ أم أن احتكار الفاعل املركزي مللف تدبير كورونا

 تهميش دور الفاعل الترابي في املساهمة في مواجهة تفتش ي الجائحة؟  

إن املتتبع للنقاش الوطني املرتبط بالجائحة، سيالحظ بشكل واضح أن السلطات املركزية مارست صالحياتها    

يازات والتدابير في إطار االمت االستثنائية وعبئت جميع وسائلها ملواجهة هذه األزمة الوبائية، وقد اندرجت هذه االجراءات

االستثنائية للدولة والتي مارستها بناء على نظرية الظروف الطارئة وأعمال السيادة، وذلك من خالل إ عالن حالة الطوارئ 

، واملرسوم 13املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات اإلعالن عنها 1-11-111بموجب املرسوم رقم 

. لكن بالرجوع إلى مسلسل اتخاذ 14ملتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية على صعيد أرجاء التراب الوطنيا 111-11-1

القرارات ملواجهة الجائحة يالحظ أنه وبالرغم من أن الجماعات الترابية في مستوياتها الثالث تتوفر على بعض االختصاصات 

ية ملواجهة الجائحة، هذا األمر لم يتم حيث يالحظ هيمنة الفاعل تمكنها من القيام ببعض األدوار إلى جاني السلطات املركز 

 املركزي في مقابل تهميش الفاعل الترابي وهذا ما يتضح من خالل املعطيات التالية: 

 على مستوى إدارة الحكومة للجائحة من الناحية القانونية -أوال

كل الترسانة القانونية التي صدرت ملواجهة الجائحة همشت مقتضياتها بشكل ملحوظ دور الفاعل الترابي    

للمساهمة في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها السلبية على صحة وسالمة املواطنين وضمان عيشهم الكريم. 

ام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات املتعلق بسن أحك 1-11-111وباستقراء مقتضيات املرسوم بقانون رقم 

غيبت بشكل مطلق صالحيات الجهة والجماعات الترابية  األخرى في تدبير  15اإلعالن عنها يالحظ أن املادة الثالثة منه

 تومواجهة هذه الجائحة واكتفاء الجماعات الترابية الثالث في تنفيذ التدابير االحترازية والوقائية التي أعلنتها السلطا

العمومية الوطنية بتنسيق مع ممثلي السلطات اإلقليمية واملحلية التي خول لها القانون اتخاذ جميع التدابير التنفيذية 

التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية املعلنة تطبيقا للمادة الثالثة من مرسوم حالة 

ملرسوم السالف الذكر صالحيات واختصاصات السلطات املحلية املعينة في الطوارئ. في مقابل ذلك عززت مقتضيات ا

خرق للتراتبية القانونية، على اعتبار أن القوانين التنظيمية تسمو على مراسيم القوانين وقد تم تبرير هذا األمر بناء على 

 املشروعية االستثنائية للسلطات والتي تستمدها من نظرية الظروف الطارئة.

املتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية على صعيد أرجاء  1-11-111الش يء بالنسبة للمرسوم بقانون رقم  نفس    

التراب الوطني، نجده هو اآلخر يغيب دور الجماعات الترابية في التدابير املتعلقة بمواجهة الجائحة، وباملقابل نجده يمنح 

ل وها ما يتضح من خالل مضمون املادة الثالثة من هذا صالحيات واختصاصات واسعة السلطات املحلية في ها املجا

املرسوم بقانون التي تنص على ما يلي: "... يتخذ والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم، بموجب الصالحيات املخولة لهم 

                                                             

سن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات اإلعالن عنها، يتعلق ب 1111مارس  11الصادر بتاريخ  1-11-111مرسوم بقانون رقم  -13 

 . 1111مارس  17مكرر بتاريخ  9392جريدة رسمية عدد 

بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفشيي  1111مارس  17الصادر بتاريخ  1-11-111مرسوم بقانون رقم  -14 

  .1111مارس  17مكرر بتاريخ  9392دة رسمية عدد ، جري21كوفيد -فيروس كورونا

من هذا املرسوم على ما يلي: " على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خالل  1تنص املادة  -15 

لك بموجب مراسيم  ومقررات تنظيمية وإدارية، أو فترة إعالن حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذ

بواسطة مناشير وبالغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل املتاحة 

لتي ق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات الحماية األشخاص وضمان سالمتهم. ال تحول التدابير املتخذة املذكورة دون ضمان استمرارية املراف

 تقدمها للمرتفقين". 
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ي ظل حالة ف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي

الطوارئ املعلنة، سواء كانت هده التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي 

اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة األشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقالتهم، أو منع تجمعهم، أو 

 و إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة اإلدارية".إغالق املحالت املفتوحة للعموم، أ

 -كما يالحظ أيضا، من خالل التتبع اليومي ملعظم االجراءات والتدابير املتخذة ملواجهة تداعيات أزمة كورونا   

، أن رجل السلطة هو املمارس الفعلي لجميع الصالحيات والسلطات املتعلقة بالحفاظ على النظام العام 21كوفيد

لوالته الثالثة. وأمام هذه املقتضيات اقتصر دور الجماعات الترابية في امليدان الصحي في غالب األحيان على اعتمادات بمد

بسيطة تترجم في شراء مواد صحية للمكاتب الصحية البلدية أو شراء مواد التلقيح، في الوقت الذي كان يجب عليها أن 

 اكنة املحلية.تجتهد التخاذ العديد من املبادرات تهم الس

املتعلق  بالحساب الخصوص ي  111116مارس  29الصادر بتاريخ  1-11-191ينطبق نفس األمر، على للمرسوم رقم   

املحدث لهذا الغرض، فقد اقتصر دور الجماعات الترابية بمقتض ى هذا املرسوم على املساهمة في الصندوق الخاص بتدبير 

همة قامت بها جل الجماعات الترابية. وبالتالي، أصبح الفاعل الترابي املنتخب جائحة فيروس كورونا املستجد، حيث هذه امل

تدخله شبه غائب ومحتشم ويقتصر على مجاالت ثانوية من قبيل تعقيم بعض األماكن والطرقات وتنظيم عمليات 

دني. من فعاليات املجتمع املاستفادة األسر املعوزة من الدعم واملشاركة في الحمالت التوعوية حول خطورة الوباء ومبادرة 

وبصفة عامة أثارت الترسانة القانونية الصادرة لتدبير جائحة كورونا نقاشات قانونية وسياسية بخصوص املقتضيات التي 

تضمنتها والتي خولت الفاعل املركزي اختصاصات واسعة في مجال تدبير األزمة الصحية في مقابل تهميش دور الفاعل 

 جال. وقد برز في هذا الجانب اتجاهان:الترابي في هذا امل

املؤيد ملا تضمنته النصوص القانونية من أحكام يرى أن فجائية األزمة وخطورة الجائحة فرضت  االتجاه األول: -

على الفاعل املركزي أخذ زمام املبادرة ومسك ملف تدبير أزمة الجائحة. وبالتالي، كان من الطبيعي إرساء نظام قانوني مركزي 

ل ممارسة الشرطة اإلدارية من طرف السلطات املحلية علما أن قانون الطوارئ الصحية، في نظر أصحاب هذا االتجاه، يخو 

لم يعطل مهام الشرطة اإلدارية التي يمارسها رؤساء الجماعات الترابية ولكن أعطت األولية للسلطات املحلية ملمارسة هذه 

ق التدابير واالجراءات التي تتطلبها حالة الطواري واجراءات الحجر املنزلي الشرطة للحفاظ على النظام العام وكذا تطبي

 والتباعد االجتماعي.

عكس االتجاه األول يرى أن النصوص القانونية املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية خولت بشكل  االتجاه الثاني: -

لى وإلى السلطات املحلية التابعة للمركز وذلك بناء عحصري ممارسة الشرطة اإلدارية املحلية إلى الشرطة اإلدارية املركزية 

مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم املتعلق بحالة الطوارئ الصحية وهذا ما يتنافى مع أحكام الدستور ومقتضيات 

حالة الكوارث  يالقوانين التنظيمية الترابية. فالجماعة الترابية شريك أساس ي للدولة في املجال الصحي وفي محاربة األوبئة وف

من الدستور. إضافة إلى ذلك فالنصوص القانونية الصادرة لتدبير  71الطبيعية وهذا ما يتجلى من خالل منطوق الفصل 

املتعلق بالجماعات؛ فهذا الفصل يخول  221-27من القانون التنظيمي رقم  211ومواجهة األزمة عطلت مقتضيات املادة 

الشرطة اإلدارية عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل  لرؤساء الجماعات الترابية ممارسة

 في اإلذن أو األمر أو املنع ويضطلع على الخصوص بالعديد من الصالحيات يمكن أن تساهم في مواجهة الجائحة.

اص اإلدارية فهو اختصوبالتالي، كان يجب السماح لرؤساء املجالس الترابية ممارسة سلطتهم في مجال الشرطة  

أصيل لهم يمارسونه حتى في حالة  الطوارئ الصحية ال سيما أن هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها للمساهمة 

                                                             

متعلق بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل  اسم " الصندوق الخاص  1111مارس  29الصادر بتاريخ 1-11-191مرسوم رقم  -16 

  .1111مارس  22بتاريخ   9391"  الجريدة الرسمية عدد 21كوفيد -بتدبير جائحة فيروس كورونا
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والتي تخول لهم على سبيل املثال، السهر على احترام الضوابط  211في مواجهة الجائحة وذلك استنادا على مقتضيات املادة 

نظافة املحالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملقاهي وقاعات األلعاب واملسارح وأماكن السباحة وكل املتعلقة بسالمة و 

األماكن االخرى املفتوحة للعموم وكذا اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة 

 وذلك طبقا للقوانين واألنظمة املعمول بها.

من قانون التنظيم الجماعي  211ال الذي يطرح نفسه هنا، هل يجوز تعطيل هذه االختصاصات املادة والسؤ 

بموجب املنظومة القانونية املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتجريد رؤساء الجماعات الترابية من اختصاصاتهم ومنعهم 

ملساهمة ل املركزي واستهتاره بدور الفاعل الترابي في امن القيام بمسؤولياتهم خالل هذه الفترة؟ يتجلى كذلك تهميش الفاع

التي بموجبها ؛ فبموجب هذه الدورية سمح  17في مواجهة الجائحة والحد من تداعياتها على الساكنة من خالل إصدار دورية

ملجالس الجماعات بإدخال تعديالت على ميزانيات الجماعات الترابية التي يرأسونها دون الحاجة إلى مداولة أو تصويت من 

 قبل أعضاء مجالسهم استجابة لحالة االستعجال القصوى ملواجهة تفش ي جائحة كورونا بالبالد.

فة الذكر، مجموعة من التساؤالت املرتبطة بمدى قانونيتها على اعتبار أن القوانين التنظيمية أثارت الدورية السال    

لهذه املجالس تعتبر امليزانية من املواضيع التي تتخذ مقرراتها في دورة عادية أو استثنائية إن اقتض ى الحال وباألغلبية املطلقة 

ألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها. وهو ما يطرح التساؤل حول لألعضاء املزاولين ملهامهم تشديدا لألصل الذي هو ا

إمكانية تعطيل العمل بقانون تنظيمي يعتبر وفق مبدأ تراتبية القوانين مفسرا ومكمال للنص الدستوري بمنشور؟  وهل 

نعقادها على يمكن ملرسوم بقانون أن يعطل إعمال دورات مجالس الجماعات والتي حدد قانون تنظيمي عددها وزمن ا

 سبيل الحصر في أشهر فبراير وماي واكتوبر؟

كما تم تكريس تهميش دور الفاعل الترابي في مواجهة الجائحة، من خالل منشور وزارة الداخلية القاض ي بإلغاء   

ن م دورات الجماعات الترابية في الوقت الذي تابع فيه الرأي العام الوطني في هذه الفترة االستثنائية عقد مجموعة

املؤسسات الدستورية الجتماعات رسمية من قبيل ذلك، االنعقاد الدائم للمجالس الحكومية عن بعد، على الرغم من 

سكوت املرسوم املنظم ألشغال املجلس الحكومي عن هذه الطريقة املستجدة، اعتبارا أن كل النصوص القانونية الصادرة 

ماع واصل عن بعد. نفس الش يء بالنسبة النعقاد البرملان بغرفتيه حين اجتفي هذه الفترة تمت املصادقة عليها بتقنيات الت

اللجان الدائمة بكل من مجلس النواب واملستشارين، سواء إبان فترة العطلة البرملانية أو مباشرة بعد الدخول النيابي، وفق 

 ال العمل الحكومي.نفس الطرق والتقنيات الحديثة لتمكين النواب من ممارسة حقوقهم الرقابية على اشغ

هذه األمثلة الواقعية، تدفعنا إلى طرح التساؤل التالي، ملاذا اختارت وزارة الداخلية توجيه منشور إلى الجماعات    

الترابية يحثها على عدم انعقاد مجالسها لدورة ماي؟ في حين أنها كانت قادرة بكل سهولة على إحداث شروط مماثلة لتمكين 

 االضطالع باملهام امللقاة على عاتقه؟الفاعل الترابي من 

 

 

 

 ثانيا: على مستوى إدارة الحكومة للجائحة من الناحية الصحية

املالحظ في هذا اإلطار، هو الظهور القوي للدولة لواجهة الجائحة حيث نزلت بكل مكوناتها وأجهزتها األمنة واإلدارية  

من األمور األساسية. وهناك العديد من املعطيات التي تؤكد على احتكار وتكلفت بتأمين الغذاء والدواء وتوفير األمن وغيرها 

 الفاعل املركزي مللف تدبير أزمة كورونا في مقابل تهميش دور الفاعل الجهوي:

                                                             
 .2020مارس  25بشأن إدخال تعديالت على ميزانية الجماعات الترابية الصادرة بتاريخ    F/2173يتعلق األمر بالدورية عدد  -17
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الدور املركزي للمؤسسة امللكية في تدبير األزمة في مقابل الدور املحتشم للمؤسسات االخرى: رئيس الحكومة  -

 ية املؤسسات الجهوية؛والبرملان وبالتبع

ظهور وزارة الداخلية في الواجهة في تدبير األزمة بدل وزارة الصحة كما هو عليه الحال في الدول التي واجهت  -

 الجائحة؛

تخويل قانون بمرسوم صالحيات قوية للعمال في مقابل تهميش الفاعلين الجهويين واملحليين ال سيما وأن هناك  -

بهذه الجهات للمساهمة والتدخل للحد من الجائحة وهو ما أشرنا إليه في فقرات سابقة من هذه عدة بنود قانونية تسمح 

 املقالة.

التحكم في اإلحصائيات املتعلقة بالحالة الوبائية من قبل وزارة الصحة وتهميش دور املصالح الالمركزية لهذه  -

اإلحصائيات حول الوضعية الصحية التي يعرفها الوباء الوزارة، حيث تحكمت الحكومة املركزية متمثلة في وزارة الصحة ب

 في كل جهة على حدة رغم االختالف في درجة انتشار الوباء بين الجهات.

إصدار الحكومة لقرار الحجر الصحي تم تطبيقه على جميع الجهات رغم االختالف املتباين بينها على مستوى  -

 انتشار الوباء.

أمام هذه القرارات املركزية، أصبحت بعض الجهات املتعافية أو تلك التي تعرف انتشارا محدودا للوباء تدفع ثمن   

انتشار الوباء في الجهات األخرى املصابة بالفيروس في حين كان يمكن أن يستمر اإلنتاج االقتصادي في الجهات الخالية من 

وتضمن استمرارية الدورة االقتصادية للتقليص من التداعيات االجتماعية  الوباء لكي تتحمل العبء االقتصادي الوطني

 واالقتصادية للجائحة على االقتصاد الوطني.

 ثالثا: على مستوى إدارة الحكومة لألزمة من الزاوية االجتماعية

ي في الفاعل الترابفالطابع املركزي لقرار دعم األسر الفقيرة واملتضررة من جائحة كورونا أدى إلى تهميش دور   

املساهمة في توزيع املساعدة االجتماعية، في حين كان يمكن أن يمنح ملجالسها املنتخبة على األقل حق السماح في تنزيله 

باعتبارها األقرب من املواطنين باملقارنة مع الحكومة املركزية. لكن يبدو أن الهاجس االنتخابي والتوظيف السياس ي كان 

لسلطة املركزية املصدرة للقرار. ونتيجة للطابع املركزي لهذا القرار، أضحت كل الجهات رغم تفاوتاتها حاضرا في أذهان ا

املجالية وفوارقها االقتصادية والديمغرافية تخضع لنفس التقييم واإلمكانيات املادية املرصودة لعملية التضامن، في حين 

يكون الدعم بحسب نسبة انتشار الوباء والقدرة على مواجهته مما  أنه لو تم التعامل بمقاربة جهوية لكان من األجدر أن

 سيخفض الضغط على إيرادات صندوق مواجهة جائحة كورونا.

لقد كشف وباء كورونا والكيفية التي تم من خاللها تدبيره، كيف أن بالدنا أخلفت املوعد لتعميق التجربة الجهوية     

جهة هذا الوباء من خالل التعامل مع وضعية كل جهة على حدة، وخلق دور اقتصادي التي كان سيكون لها دور إيجابي في موا

لكل منها بحسب وضعيتها الوبائية لضمان التكامل االقتصادي في ظل األزمة. فبالرغم من توفرن بالدنا على تنوع اقتصادي 

الجائحة. وهو ما يستنتج معه أن جهوي وتطور مؤسساتي جد متقدم لم يتم إشراك الفاعل الجهوي في تدبير أزمة هذه 

محدودية تدخل الجماعات الترابية في تدبير هذه األزمة ترجع، في جوانب منها، إلى مقتضيات النصوص القانونية الصادرة 

ملواجهة الجائحة والتي أسندت املهمة بشكل شبه مطلق لوزارتي الصحة والداخلية وكذا مذكرات وبالغات وزير الداخلية 

من خاللها الجماعات الترابية وطلبها بعدم عقد اجتماعات مجالسها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. لكن الدور الذي راسل 

املحتشم للجماعات الترابية في مواجهة األزمة مرده كذلك  محدودية املوارد البشرية واملالية واللوجستيكية للجماعات وكذا 

املنتخبين وعدم قدرتهم على استيعاب صالحياتهم الدستورية ضعف املستوى التعليمي والتدبيري لبعض الرؤساء 

 والتشريعية، وهناك العديد من التقارير الرسمية التي تؤكد هذه الفرضية.
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مستشارة ومستشار بمجالس  11991، نجد أنه من مجموع 18فبالرجوع إلى التقرير الصادر عن وزارة الداخلية   

رؤساء جماعات منتخبة على أي مستوى تعليمي، إذ لم يسبق لهم الولوج الى  مستشار بما فيهم 7211الجماعات ال يتوفر

من  % 71مستشار ومستشارة أي ما يناهز  21112مستشار على شهادة ابتدائية. وهو ما معناه أن  3211املدرسة ويتوفر 

عقد دورات تواصل الحديثة لمجموع املنتخبين املحليين على مستوى الجماعات غير قادرين باملرة على استدماج تقنيات ال

مجالسهم الترابية، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الطرق التي سلكوها للوصول الى مناصب املسؤولية في مسلسل تدبير 

 الشأن املحلي؟

وتجدر اإلشارة، إلى أن القانون التنظيمي املتعلق بالجهات لم يشترط مستوى دراسيا معينا في الرؤساء أو نوابهم،   

شجع القانون على انتداب ذوي مستويات دراسية جد متدنية في مناصب املسؤولية بحجم رئاسة الجهة؟ وهكذا في فهل ي

الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون من القانون التنظيمي للجهات أن يشترط ضرورة التوفر على مستوى تعليمي عالي في 

 والجهلة، تجاهل القانون التنظيمي للجهات باملرة اإلشارة إلى كل من يتولى منصب الرئيس من أجل قطع الطريق عن األميين

إن االعتقاد بأن التنصيص على شرط التعليم  املوضوع فاتحا بذلك باب الرئاسة على مصراعيه في وجه كل من هب ودب.

يلية والتمث أو عنصر الكفاءة من شأنه أن يمس باملبادئ الديمقراطية، هو اعتقاد خاطئ في نظرنا، فاملصلحة العامة

الديمقراطية ال تتعارض مع عنصر التعليم أو الكفاءة بل هي في حاجة إليهما إن لم يكنا شرطا لفعاليتهما وصحتهما، إذ من 

غير املعقول وال املستساغ عقال في ظل تعقيدات الشأن العام املحلي وأمام إشكالية تدبير بعض املرافق العمومية الجماعية 

 سؤوليتها أشخاص ال يتوفرون على الحد األدنى من التعليم والكفاءة.أن يتولى قيادتها وم

ولعله بمقارنة بسيطة نؤكد هذا الطرح، إذ أن تنصيص املشرع على وضع الجهات لبرنامجها التنموي وكذا إعداد    

، ال يمكن الستشاريةمخططها االستراتيجي ووضع امليزانية وتدبيرها واالختصاصات األخرى، سواء الذاتية أو املحولة أو ا

لشخص دون تعليم أو ذو تعليم بسيط أن ينجزها، خاصة في ظل الحديث عن الجودة واملردودية واإلدارة اإللكترونية 

والتواصل بالطرق املستجدة، وغير ذلك من املفاهيم العصرية التي ال يستطيع مواكبتها إال من له مستوى تعليمي ومعرفي 

يعقل وال يصح منطقا أن ننتظر تخفيف الرقابة اإلدارية وفعالية الرقابة السياسية  . وعلى هذا األساس ال19معين

والقضائية بشقيها إذا استمرت املوارد البشرية املحلية وبقيت دون املستوى املطلوب. وبالتالي فالدور املحتشم للفاعل 

الختصاصاتهم الدستورية والتنظيمية الترابي في مواجهة الجائحة، يرجع باألساس إلى جهل بعض املجالس ورؤسائها 

خصوصا في مجال الضبط اإلداري والحفاظ على النظام العام وغالبا ما يتم تبرير ذلك بغياب سياسة تكوين وتأهيل 

 املنتخبين الجماعيين ساهم في ذلك بشكل أو بآخر. 

ير على اعتبار أن برامج عمل كما أن الجماعات الترابية، لم تكن مستعدة ملثل هذه األزمة وتفاجأت بشكل كب   

الجماعات الترابية ال تتوفر على خطط ملواجهة مثل هذه الظروف الطارئة ولم ترصد لها موارد مالية. يمكن القول أيضا أن 

تدخل الدولة أشعر الفاعل الترابي بعدم جدوى تدخله، هذا باإلضافة إلى خوف بعض املنتخبين والرؤساء من إمكانية 

ل األزمة لتحقيق مصالح سياسية وانتخابية. باملقابل هناك من اعتبر أن السبب الحقيقي في األمر، يرجع اتهامهم باستغال

إلى عدم وضوح النص القانوني املنظم الختصاصات الجماعات الترابية ورؤسائهم وعالقاتهم بالسلطات املحلية خصوصا 

ن األطراف مما يفتح املجال في كثير من األحيان أمام سوء في مجال الحفاظ على النظام العام والذي يتدخل فيه العديد م

من القانون التنظيمي للجماعات  211التدبير وتنازع االختصاص ويتجلى ذلك بوضوح على سبيل املثال من خالل الفصل 

 الترابية.

                                                             
  راجع، التقرير املنجز من قبل املديرية العامة للجماعات الترابية بعنوان: " الالمركزية في أرقام".  -23
للجماعات املحلية"، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية سعيد امليري: " التدبير االقتصادي  -19

  .1112-1119واالجتماعية، جامعة محمد الخامس السويس ي الرباط، 
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تلف نا من مخمن خالل هذه املعطيات وغيرها، نستنتج بجالء هيمنة الفاعل املركزي في تدبير ملف أزمة كورو    

الجوانب في مقابل تهميش دور الفاعل الجهوي وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول واقع ومستقل الجهوية املتقدمة ببالدنا 

 بعد جائحة كورونا؟

 الفقرة الثالثة: مستقبل الجهوية املتقدمة ما بعد كرونا 

 العودة القوية للفاعل املركزي في تدبير الشأنمن خالل الكيفيات التي تم من خاللها تدبير ملف كورونا، يتضح 

 الجهوي. وهناك العديد من املؤشرات التي تؤكد هذا الطرح نكتفي بإدراج املؤشرات التالية:

 مستوى غير متقدم من الجهوية املتقدمة يمكن أن يكون سببا في العودة القوية للدولة املركزية. املؤشر األول: -

معدل النمو قد يستدعي الدولة املركزية ملعالجة تداعيات كرونا كما استدعتها السلطة توقف  املؤشر الثاني: -

 ملحاصرة انتشار وباء كورونا.

التغيرات الحاصلة على الساحة اإلقليمية والدولية قد تكون لها تأثيرات سلبية على مسلسل  املؤشر الثالث: -

 الجهوية املتقدمة.

من أن بالدنا اختارت طواعية العودة السريعة للدولة املركزية في زمن كرونا من  بالنسبة للمؤشر األول، فبالرغم  

كيف أن عدم تفعيل املنظومة الجهوية أصبحت هذه املنظومة جزء من األزمة  خالل باب حالة الطوارئ الصحية فقد تبين

أرض الواقع بحيث الحظنا أنه لم يكن  والتي ظهرت مرتبكة ال تقوى على اتخاذ أي قرار ملواجهة الوباء. وهذا ما تأكد على

ملجالس الجهات أي عمل يذكر سوى نقل األموات التي سلمت إليها إلعادتها إلى مصدرها. كما لم تخض أي جهة مغامرة عقد 

مجلسها التخاذ تدابير استثنائية مالئمة لترابها في إطار محاصرة انتشار فيروس كرونا. هذا الفراغ الناتج عن عدم تفعيل 

ور املؤسسات املنتخبة وفي مقدمتها الهياكل الجهوية، سمح بتموقع وزارة الداخلية بشكل واسع وملفت في القرار الحكومي د

والقرار االستراتيجي للدولة، وذلك في غياب دور رئيس الحكومة والبرملان الذي وجد نفسه معطال عن العمل بفعل إجراءات 

ارت نقاشا واسعا حول مدى دستوريتها وهوما قد يمهد ملرحلة أخرى قد تكون الحجر الصحي، بل اتخذ بعض القرارات أث

 على حساب املكتسبات املتحققة في املسلسل الديمقراطي وفي مسار الجهوية املتقدمة.

بالنسبة للمؤشر الثاني، فتوقف معدل النمو أمر يتطلب العودة القوية للدولة ملعالجة تداعيات كورونا     

الجتماعية رغم أن توزيع النمو ليس عادال بين جميع الجهات والشرائح االجتماعية. فدوائر القرار ترى االقتصادية وا

استدعاء الدولة املركزية لتمرير هذه املرحلة وبالتالي يمكن أن تكون هناك بعض املخاطر ما بعد الجائحة على الديمقراطية 

توقف املسار الديمقراطي خاصة وأن من ضمن الرهانات املنتظرة الجنينية في اململكة، فتوقف النمو قد تساوي تكلفته 

من سياسة الجهوية املوسعة هي ترسيخ املسار الديمقراطي وطنيا وجهويا ومحليا. وهناك بعض التخوفات حاليا خصوصا 

زة الجماعات همع ربط الجهوية بمآل املسار االنتخابي في حالة تأجيل االنتخابات التشريعية وتجميد توسيع صالحيات أج

 الترابية.

وهناك بعض التخوفات حول عودة اململكة إلى املربع األول أي مركزية سلطة القرار وعدم إشراك املؤسسات   

املنتخبة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وباألحاح هل بإمكان املغرب بعد أزمة كرونا إتمام أجندته املؤسساتية انطالقا من 

سعة واستمرار حكومته وبرملانه لإلبقاء على مناعته املؤسساتية وإن تعطلت في زمن الجائحة دون هيكلة قوية للجهوية املو 

توجيه من الدوائر العليا وفي مقدمتها وزارة الداخلية؟  فكما جرت العادة خالل األزمات السياسية عمل النظام على سحب 

باملراقبة ومباركة التدابير املتخذة، في حين برز دور عمل الحكومة واألحزاب السياسية التي انزوت إلى الخلف واكتفت 

الفاعل املركزي في مقدمتهم املؤسسة امللكية ووزراء السيادة بينما تحول رئيس الحكومة إلى شبه مرؤوس تحت سلطة وزير 

وبائية لالداخلية يكتفي بنشر بالغات ال غير على صفحته الرسمية بالفاسبوك وإعطاء بعض التصريحات حول الوضعية ا
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قق وبالتالي فإن خيار التضحية بالدولة الديمقراطية رغم أنها لم تتح بالبالد التي غالبا لم تلقى تجاوبا من طرف املواطنين.

 بعد يبقى أمرا واردا وجزء من الرؤية الجماعية. وهناك بعض املعطيات السلبية في هذا الجانب:

يجرم املقاطعة  11-11لتمرير مشروع قانون  استغالل لحظة كرونا وظرفية حالة الطوارئ الصحية

 الشعبية ملنتوج أو أكثر مع بنود رافضة للنقد الجماهيري.

 اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية من طرف حزب األغلبية الحكومية ويتعلق األمر باالتحاد االشتراكي

 للقوات الشعبية هي رسالة واضحة لتأجيل االستحقاقات التشريعية املقبلة.

ملاذا وإلى حد اآلن لم تتحرك اإلجراءات بخصوص  يستنبط من خالل التساؤل التالي، معطى آخر

الصندوقين الداعمين لترسيخ املنظومة الجهوية ويتعلق األمر بصندوق التأهيل االجتماعي للجهات والصندوق 

 العمومي للتضامن بين الجهات.

ساحة اإلقليمية والدولية قد تكون لها تأثيرات سلبية على يرتبط بالتغيرات الحاصلة على ال املؤشر الثالث: -

فالعالم مقبل على نظام عاملي جديد وثورة صناعية رابعة بإعدادات ومفاهيم جديدة ال عالقة  مسلسل الجهوية املتقدمة.

ستكون  سياسيةلها مع املاض ي" صراع الزعامة بين الصين وأمريكا"، وهو ما قد يترتب عنه من تغييرات اقتصادية وأخرى 

لها آثار على مستقبل الجهوية ببالدنا. على املستوى الداخلي فالنموذج الحزبي الحالي وصل مداه ولم يعد منتجا ألفكار 

من وزرائه، األمر الذي يفهم منه  %11وسياسات عمومية عالية املستوى والدليل هو املستوى املتواضع لرئيس الحكومة و

تسع بشكل مخيف نتيجة فقدان الثقة في الوجوه السياسية التقليدية التي لم تقدم أي إضافة أن هوة النفور السياس ي قد ي

لهذا الوطن، بقدر ما ركزت على قضاء مصالحها الخاصة األمر الذي يندر ال محالة بعزوف سياس ي في املحطات االنتخابية 

 .20املقبلة

من بينها الجهوية واملؤسسات  1122ولعل ما يؤكد هذا الطرح، هو فشل مجموعة من مؤسسات دستور   

االستشارية ورئاسة الحكومة، فالجهات في عز الجائحة أصبحت مؤسسات ضعيفة لم تقدم سوى على توزيع " القفة"، 

ندوق كورونا. وهو ما يؤشر على توسيع دور وتحمل جزء من نفقات الدولة املركزية من خالل تقديم املساهمة املالية في ص

الدولة في الرعاية االجتماعية والنخب السياسية واالقتصادية مما يحيل على تغييرات في األدوار حيث تلوح مؤشرات على 

  تمهيد األجواء إلى عودة التكنوقراط للحكومة.

جنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والذي هذا التوجه، يطبخ على نار هادئة من خالل الدور الذي تقوم به الل   

يهيمن عليه عنصر التكنوقراط وهو توجه يروم باألساس توسيع منحى التكنوقراطي على مستوى القيادات الحزبية نفسها، 

وهذا ما يفسر أن حزبا عريقا مثل حزب االستقالل ذو التوجه املحافظ والذي يعتبر منافسا رئيسيا لإلسالميين في 

ابات اختار منذ أشهر على رأسه نزار بركة حفيد الزعيم التاريخي للحزب عالل الفاس ي وهو شخصية قادمة من عالم االنتخ

 التكنوقراط بل كان يتولى رئاسة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

جموعة إلى طرح  ملقد عجلت الكيفيات التي تمت بها معالجة وتدبير ملف جائحة كورونا باملغرب  في الحقيقة،    

فهل استثمرت الدولة زمن كورونا لتضخيم سلطاتها  من التساؤالت املحورية تهم عالقة الدولة املركزية بالدولة الترابية.

املركزية وترسيخ قيم سياسية معينة وإقبار سلوكيات وممارسات سياسية أخرى عبر استغالل قوانين الحجر الصحي 

 والظروف الطارئة الصحية؟

                                                             
مؤلف جماعي بعنوان "، املقال صادر ضمن 2016أكتوبر  7راجع، محمد الكيحل: " محددات السلوك االنتخابي باملغرب في ضوء انتخابات  -20

"، املركز املغربي  لألبحاث االستراتيجية ودراسة السياسات، 2016أكتوبر  7" املسار الديمقراطي باملغرب على ضوء االنتخابات التشريعية

2016. 



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                  :                                                                                                                            عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  15 

قد أعاد زمن جائحة كورونا، أطروحة تفاعالت الدولة املركزية والدولة الترابية باملغرب إلى النقاش العمومي وإلى ل    

الواجهة السياسية من جديد وهو ما يطرح عدة تساؤالت بخصوص شكل العالقة بين الدولة والجماعات الترابية بناء على 

. فهل استطاع املغرب تأسيس رؤية جديدة بخصوص كيفية اقتسام 1122الهندسة الترابية الجديدة التي أسسها دستور 

وممارسة السلطة بين الدولة املركزية والفاعلين الترابيين توفق بين مبدأ التدبير الحر ووحدة ومركزية الدولة؟  لقد كشفت 

جال تم بها التوافقات داخل املكورونا عن حجم وطبيعة دائرة الصراع الجاري بين دعاة الدولة الترابية وعن الطريقة التي ي

الترابي بين ممثلي السلطة املركزية وممثلي الساكنة، حيث الحظنا في زمن كورونا طغيان املقاربة املركزية وتغييب املقاربة 

الترابية. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مكانة ودور الفاعل الترابي بصفة عامة ومؤسسات الجهة في صناعة القرار 

 يجي للدولة وال سيما في مسلسل تدبير الشأن العام الوطني في بعده الجهوي واملحلي أي في بعده الترابي؟ االسترات

فهل الجهوية هي مجرد وحدة وظيفية فقط مكرسة للتنمية املندمجة؟ وبالتالي، فإن اعتماد هذا النموذج على    

مد ي الدولة املركزية انطالقا من التقطيع الترابي املعتالوظيفة فقط يجعله قاصرا أمام البيروقراطية املتحكمة لعقود ف

رسميا على الوظائف االقتصادية والتنموية والتفاعالت الحيوية. لقد أبانت جائحة كورونا عن" الفراغ االستراتيجي 

ها بقرار إداري شللجهوية" أوعدم اعتمادها " كبنية استراتيجية" يجعل املنظومة الجهوية قابلة في كل وقت بإلغائها أو تهمي

 لوزير واحد في الحكومة وهو ما يجعل أمر عودة الدولة املركزية قائمة على:

الدور الوظيفي وغير االستراتيجي للجهة ونظامها الترابي الخاضع لتقييم اقتصادي تنموي ال غير؛ 

الدور الخدماتي الصرف للجهة كإحدى ميكانيزمات بنية وزارة الداخلية؛ 

 للجهات املبني على حسابات وهواجس ضبطية وأمنية.التقطيع الوظيفي 

فالوظائف املحددة للجهة، كما ظهرت بشكل جلي ومكشوف خالل أزمة كورونا ال تسمح بإعادة التراكم واالنتقال  

لكة مإلى "دولة الجهات" كما هو عليه الحال في العديد من البلدان الديمقراطية حيث نجد املنظومة الجهوية أو الترابية بامل

منظومة متراكمة ومعقدة فهناك: املجلس الجماعي واملجلس االقليمي واملجلس الجهوي وهي وحدات متمايزة ال تخدم وحدة 

القرار املنتخب في مواجهة القرار الشبه األمني لوزارة الداخلية. وبالتالي، فرغم اإلرادة الحرة والطوعية لقرار اعتماد الجهوية 

يات التنوع بين الجهات يجعل الخوف من الالمركزية خوفا استراتيجيا يسود البيروقراطية فإن الخوف من تكريس مستو 

 األمنية التي تحكم وزارة الداخلية.

ومن أجل املساهمة في سبل ومستلزمات تعزيز مكانة الجماعات في تدبير مثل هذه األزمات ال بد في الختام من    

 إدراج االقتراحات والتوصيات التالية:

 الجماعات الترابية في حاجة ماسة إلى موارد متنوعة وإلى قيادة من ذوي الكفاءات العالية لكي تتحقق

من الدستور وتلك املنصوص عليها في القوانين الترابية على أرض الواقع  1مجموعة من املبادئ التي وردت في الباب 

 ومنها على سبيل املثال مبدا التدبير الحر.

ر النتخاب رؤساء الجماعات الترابية ترتكز على مبدأ الكفاءة واالستحقاق مع تحديد شروط ومعايي

 ضرورة تكوين الرؤساء الجماعيين.

 إدخال تعديالت على القوانين الترابية لسن مقتضيات تتعلق باتخاذ التدابير الضرورية في حالة األزمات

فاعل الترابي من القيام بدوره خالل هذه الصحية ذات الطبيعة الفجائية والكوارث الطبيعية بغية تمكين ال

 الفترات على النحو األمثل.

 الحاجة إلى خلق نخب محلية جديدة تكون قادرة على تدبير املؤسسات الترابية بنجاعة وفعالية وبعيدا

 عن التدبير الذي تتحكم في الخلفيات السياسية واملصالح الشخصية.

 نجاح املسار الجهوي مستقبال.تأهيل املوارد البشرية واملالية للجهات إل 
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في األخير، ال بد من التأكيد على بعض الجوانب اإليجابية التي أفرزتها الجائحة حيث أظهرت األزمة بروز قيم       

التضامن اإلنساني الحقيقية ببالدنا في هذه الظروف العصيبة عكس املجتمعات الغربية التي تم بها إعطاء األولوية للجانب 

ي على حساب الخسائر البشرية بل التضحية أحيانا باألرواح كما هو الحال بدولة إيطاليا وإسبانيا. ومن الجوانب االقتصاد

اإليجابية نذكر السياسة االستباقية التي انتهجتها بالدنا لتدبير الجائحة بفعل التوجيهات امللكية التي أبانت عن مالمح 

لى االقتصاد هذه السياسة حولت املغرب إلى نموذج وقدرة في تدبير األزمة إنسانية راقية حيث تم تفضيل صحة املواطن ع

 وهذا ما تأكد عبر العديد من تصريحات الصحف العاملية وتدخالت برملانية بفرنسا وإسبانيا. 

ومن حسنات هذه الجائحة نذكر كذلك، البعد االجتماعي في عمل الحكومة عبر مسارعتها إلى تقديم تعويضات    

شهرية إلى عشرات اآلالف من األجراء املصرح بهم ثم العاملين في القطاع غير املهيكل ومن على شاكلتهم من الصندوق  مالية

ملواجهة الجائحة. علما بأن مثل هذه السياسة االجتماعية تعرضت ملقاومة وعرقلة لوبي املصالح في الحكومة  املحدث

 في تمويل التجهيزات وتوسيع االختبارات والتكفل باملصابين هذه االجراءاتالسابقة. وبرز هذا البعد في دعم القطاع الصحي 

 االستعجالية التي حسبت لصالح حكومة العثماني في الداخل والخارج.

كما نسجل تكاثف الجهود بتفاني رجال ونساء القطاع الصحي وتحملهم األعباء املضنية للصف األول في مواجهة     

وتالمذتهم تجربة التعليم عن بعد وتسخير قنوات عمومية لهذا املجهود الذي يظل إيجابيا رغم الجائحة، وخوض املدرسين 

أوجه القصور والنقص البادية فيه. وقد تحملت السلطات املحلية واألمنية التدبير اليومي املرهق للحجر الصحي. ويظل 

لة غم بعض االستثناءات. كم نسجل الجاهزية الكامانضباط الشعب املغربي بكل فئاته في املرحلة األولى إنجازا متميزا ر 

للمؤسسات الوطنية التي عملت على وضع البدائل االستشرافية من أجل رفاهية املواطن املغربي، وإدارة األزمات بنجاح 

طة يوامتصاص املخاطر وتنمية االقتصاد ومواكبة التطورات بما يضمن املوقع االستراتيجي والجيوسياس ي لبالدنا في الخر 

العاملية ما بعد زمن كورونا. ناهيك عن تعزيز قيم الوالء للوطن من خالل التقيد بضوابط حالة الطوارئ الصحية وبروز 

 قيم التضحية من قبل األطقم الطبية والصحية ورجال السلطة وكل جنود الصفوف األمامية ونكران الذات.

ت ه دون تفصيل ألن الصحف الورقية واإللكترونية كتبلكن برز في الجانب السلبي ما ال يحق تجاهله فنذكر بعض

 فيه كثيرا من ذلك:

 القرارات غير املناسبة والخاطئة. -

 ضعف انخراط القطاع البنكي في تحمل عبء الجائحة وتأثيراتها على املدنيين املعسرين. -

لى ار أكثر من مؤسساته عضعف انخراط التعليم الخصوص ي في تحمل عبء الجائحة وتأثيراتها على اآلباء وإصر  -

تقاض ي أداءات ال تقابلها خدمات تربوية وتعليمية متكافئة، في الوقت الذي تحايلت بعض املدارس بالتصريح بتسريح 

 مستخدميها.

بروز بعض التجاوزات القانونية، فمنطوق حالة الطوارئ مرتبط في العرف والعادة بتضييق الحريات، غير أن  -

 يقنن حالة طوارئ عامة بل مجرد طوارئ صحية تمكن الحكومة والسلطات املحلية من صالحيات املرسوم بقانون رقم ال

أوسع ملواجهة الجائحة. وهو لم يعطل املؤسسة التشريعية وال املجالس املنتخبة، ولم يسحب اختصاصاتها وحقها في 

 -20 -292ونيون أن املرسوم بقانون رقم التصرف. ولذلك ملا عطلت السلطات دورات املجالس املنتخبة عبر منتخبون وقان

الذي يؤطر حالة الطوارئ الصحية وما يرجع إليه من دوريات ليس له األهلية القانونية لتجاوز مقتضيات القوانين  2

التنظيمية وهي أعلى منه في سلم التراتبية. وينطبق االعتراض  القانوني نفسه على مذكرات وزارة الداخلية التي قيدت حرية 

لتصرف املالي للمجالس املنتخبة بموافقة وتأشير الوالة والعمال األمر الذي نوقش في البرملان وفي مجالس منتخبة وعبر ا

 ونكوصا عن مقتضيات الخيار الديمقراطي. 2011منتخبون عن كونه تراجعا عن مكتسبات دستور 



 الدولة وعنصر املفاجأة: أي تدبير  عمومي في زمن املخاطر                                  :                                                                                                                            عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  17 

هذه االجراءات وتصرفات سلطوية مشابهة من قبيل مواد القانون ومشاريع قوانين اإلضراب والنقابات جعلت    

قوى سياسية ومدنية تتخوف من استغالل الدولة العميقة للجائحة إلحياء مشاريع التحكم التي أجهضها الربيع العربي 

ياسية وتبخيس دور األحزاب والعمل السياس ي والنقابي الجديد بتصحير الحياة الس 2011والنكوص عن مكتسبات دستور 

ومنها مراجعة القاسم االنتخابي لغرض بلقنة املشهد السياس ي  2021وهو ما بدأت تنبئ عنه بعض تحضيرات انتخابات 

لة ثوالتحكم في الخريطة االنتخابية ومن ثم تشكيل  الحكومة واملجالس املحلية، وكأن قوى التحكم تستثمر الجائحة متم

 بالقول السائر: " رب ضارة نافعة".

 خاتمة:

إذا كان ورش وطني كبير أنيط به إعادة صياغة نسق وبنية الدولة يعمل بنسيج من الفاعلين الترابيين غير قادرين  

على إعمال اختصاصات ذاتية لقوانين تنظيمية، سواء بعلة ضعف الكفاءة أو التشبث بالحياد السلبي إلى أن تصدر قرارات 

من املركز، فهل يستحق ورش الجهوية املتقدمة كل الهالة التي اكتسبها من أجل التقليص من الفوارق املجالية والتفاوتات 

االجتماعية وبناء الدولة الحديثة العصرية دولة الحق والقانون؟ وهل نحن في حاجة إلى نموذج تنموي جديد؟ أم أننا في 

، وال سيما نظامنا االنتخابي داخل الهيئات واملؤسسات املنتخبة 1122ى بدستور حاجة إلعادة النظر في تعاقداتنا الكبر 

التي حالت دون حكامة/ نجاعة املنتوج التشريعي واملؤسساتي؟ أم أنه يتعين فقط التفكير في سبل ومستلزمات تعزيز مكانة 

 الجماعات في تدبير مثل هذه األزمات؟

اختصاصات الجهة والجماعات الترابية ومواردها املادية والبشرية والعمل  لقد بات من الضروري، إعادة النظر في    

على الرفع من الخدمات التي تقدمها هذه الجماعات بالنظر للدور املنوط بها في ظل اتساع اختصاصاتها وارتفاع منسوب 

عيل دور يتأتى ذلك إال من خالل تف وعي الناخبين وتعاظم أدوارها في تحقيق التنمية املستدامة ومواجهة األزمات. بالطبع لن

الدولة والجماعات الترابية واألحزاب السياسية في تأهيل املوارد البشرية وكذا تخليق الحياة الجماعية والتخفيف من 

صرامة الرقابة التي تمارسها سلطات املراقبة املتمثلة في العامل ورجال السلطة، حيث إن االهتمام بتكوين املنتخب الجماعي 

الرفع من مستواه يشكل خطوة أساسية لتطوير التجربة الالمركزية باملغرب األمر الذي سيساهم ال محالة في ممارسة و 

صالحياته في مثل هذه األزمات الفجائية والطارئة، إذ ال بد من استفادة املنتخب الجماعي من سياسة تكوينية متكاملة 

 بيرية ليكون مؤهال لتسيير الشأن العام املحلي.ستمكنه أساسا من اكتساب املعارف األولية والتد

ويعتبر تفعيل دور الدولة والجماعات الترابية في هذا املجال من الشروط الضرورية واالستعجالية، وذلك عن    

طريق إحداث مؤسسات متخصصة في سياسة التكوين والتأطير وكذا تنظيم دورات تكوينية وتدبيرية لفائدة املنتخبين 

ن لتأهيلهم ملمارسة صالحياتهم الدستورية والتشريعية وتأهيلهم ملواجهة مثل هذه األزمات الصحية الطارئة. الجماعيي

باإلضافة إلى ضرورة اشتراط مستوى تعليمي محترم ملمارسة املهام االنتدابية خصوصا بالنسبة للرئيس ونوابه، حيث إن 

س في ظل القوانين التنظيمية الترابية الجديدة تستدعي أن حجم الصالحيات والسلط املمنوحة للرئيس وألعضاء املجل

يكونوا على إملام كبير بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تساعدهم على ممارسة صالحياتهم بشكل سليم وبالتالي صمان 

 جودة التسيير املحلي ونجاعته.

ة تدبير مثل هذه األزمات الطارئة، تخليق الحياومن املداخل الرئيسية أيضا لتعزيز مكانة الجماعات ورؤسائها في     

الجماعية وضرورة التوفر على نخب مفعمة بما يكفي من روح املواطنة واألخالق الحميدة ونكران الذات وتغليب املصلحة 

العامة على املصالح الشخصية والحزبية. كما أن تكريس الرقابة القضائية على مجالس الجماعات ورؤسائها يعتبر من 

لدعامات األساسية لتعزيز حضور الفاعل الترابي في السياسات التنموية الترابية وفي تدبير األزمات، وذلك من خالل ا

تكريس املساءلة وربط املسؤولية باملحاسبة وكذا تفعيل اجراءات ومساطير العزل والتجريد من العضوية في حق الرئيس 

 سؤولية أو اإلخالل باملهام االنتدابية.وأعضاء املجلس في حالة التقاعس والتهرب من امل
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كما تقتض ي الضرورة، مراجعة مختلف األبعاد الدستورية والحقوقية واملؤسساتية باستحضار حاالت التدافع    

السياس ي امليداني التي يتصدرها اليوم التدافع االفتراض ي، ولعل ما وقع بخصوص الضغط الفايسبوكي ملواجهة مشروع 

املتعلق بشبكات التواصل االجتماعي الذي سماه البعض بقانون " تكميم األفواه" وما نتج عن هذا  22- 20قانون رقم 

الضغط الشعبي من سحب آني للمشروع، وإن كان مؤقتا، ما هو إال مثال بسيط عن حركات التدافع حول املواضيع 

يته أن هذا الضغط يبقى ضعيفا بالنظر ملحدودالخالفية التي لم تعد ترتهن على آليات االحتجاج امليداني واملباشر، كما 

، والتي 2011لكونه يبقى حبيس فضاءات التواصل االجتماعي وال يستثمر اآلليات الدستورية والقانونية التي جاء بها دستور 

عدمة، نمن شأنها التأثير في السياسات العمومية من خالل آليات الترافع واالقتراح، تبقى قوته االقتراحية ضعيفة إلى م

حيث إن مختلف التدوينات االفتراضية سواء كانت عفوية أو موجهة بناء على أجندات ال تغدو أن تبقى مجرد جمل مبعثرة 

 تعبر عن حماسة وغضب لحظي ومؤقت وال تحمل أفكارا وتصورات أو بدائل للسياسات املفروضة إال نادرا.

غير متكافئ وقاصر عن اإلسهام في إشراك الجميع في صنع  وهذا ما يجعل ميزان القوى السياسية واالجتماعية     

القرار والتفاعل معه. وبالتالي فتحدي إنجاح املستقبل الديمقراطي يبقى محكوما باإلشراك الفعلي ملختلف الفعاليات سواء 

د املجال ذريعة لتقييكانت منظمة ومؤطرة أو عفوية واحترام إرادتها الحقيقية، كما أنه ال يجب أن تستخدم جائحة كورونا ك

الديمقراطي واملدني أو احترام سيادة القانون وااللتزامات الدولية، وكذلك لتضييق حرية التعبير وحرية الصحافة والحق 

في الوصول إلى املعلومات باعتبارها حقوق دستورية. املستقبل الديمقراطي يجب أن ينبني على محدد الثقة بين مختلف 

لى منطق عزلة طرف عن اآلخر والقضاء على ثقافة املعادلة " الدولة مقابل الشعب" بدعوى قصوره الفاعلين، وبالقضاء ع

وعدم إدراكه ملصلحته، فالشعب تبقى له اإلرادة السياسية العليا ويبقى العنصر األقوى وإال ملا تهافتت عليه التيارات 

 السياسية للحديث عنه وباسمه. 

أكثر من أي وقت مض ى اإلنصات للجميع واإلشراك اإليجابي للجميع، ألن الديمقراطية كما أن الدولة مطلوبا منها     

تبقى مفتوحة تختلف مقوماتها باختالف املكان والزمان أيضا، والعمل على استثمار مختلف املكتسبات التي عرفتها خالل 

لقيام ألغراض سياسية، وبالتالي ضرورة ا هذه املرحلة ال سيما اإلجماع الوطني الذي ال ينفك البعض يحاول التشويش عليه

بإجراءات ثقة وسياسات فورية مستعجلة تأخذ بعين االعتبار روح  دستور جاء بنفس ديمقراطي عالي ومستجدات كونية 

لها أثر محلي لشعب أسمى أمانيه اإلحساس باألمن والعيش الكريم وهذا لن يتأتى إال بالحفاظ على كرامته وإيالء االهتمام 

 فة حقوقية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.بكا

في الختام، البد من اإلشارة إلى أن هذه املعطيات املتضمنة في هذه الدراسة تبقى محكومة باإلطار الزمني املتعلق   

بملف تدبير كورونا ببالدنا وبلحظة انعقاد هذه الندوة العلمية، وبالتالي ال ندعي مدى حجيتها وموضوعتيها ولكننا حاولنا 

إغناء النقاش العلمي والجامعي حول هذه الجائحة. ولعل املهم واألساس ي في كل هذا من خاللها قدر املستطاع املساهمة في 

ليس الغرض هو إيجاد أجوبة شافية وكافية حول موضوع هذه املقالة املتواضعة ولكن األهم بالنسبة لنا هو تحريك آليات 

بالشأن  للطلبة الباحثين وكل املهتمينالسؤال من أجل تعميق البحث في هذا الجانب وإثارة بعض مواضيع البحث بالنسبة 

 الترابي.
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This study aims at discovering the role of ‘’quick response ‘’ in achieving 

sufficiency and effectiveness of managing and containing a crisis . A midle 

approach between descriptive and analytic has been adopted in this study . Most 

important results were to prove the “ quick response “ role through phases of 

crisis like the characterisation ,counter procedures and remedies which has been 

proved through chines experience on redressing Crona virus panademic. 
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شاكلية حامية إحلقوق وإحلرايت يف إلظروف الاس تثنائية: حاةل إلطوإرئ إلصحية يف إملغرب  إ 

 مرإكش إدلكتور حسن حصيب أ س تاذ إلتعلمي إلعايل بلكية إحلقوق جامعة إلقايض عياض

 مقدمة

أ ن تلزتم خمتلف إلسلطات إلعمومية يف إدلوةل، ومهنا إل دإرة، ابلقوإعد  «Légalité» ةرشعييقتيض مبدأ  إل 

ليه من إحرتإم  رشعية، أ ي مبدأ  إل دلوةل إلقانون. بيد هذإ إملفهوم إلقانونية يف مجيع إحلالت وإل وقات ترس يخا مبا حييل إ 

عامهل وتطبيقه يف إلظروف إلطبيعية صاحلا ول يطرح ن اكن إ  إ  إلقانون من طرف إحلاكم وإحملكومني وإل دإرة وإملرتفقني، و 

شاكل من إلناحية إملبدئية،  و الاضطرإابت أ و أ  ل إنه يبدو لنا صعب إلتطبيق يف حالت وأ وقات إل زمات إ  أ ي إ 

بشلك مطلق يف هذه إحلالت وإل وقات  رشعيةإلطوإرئ. وابلتايل ميكن إلقول أ ن تقييد إل دإرة وتقيدها بتطبيق مبدأ  إل 

ميكن أ ن يعرض سالمة إدلوةل أ و إملوإطنني خملاطر شديدة قد تعصف بوجود إدلوةل أ و هتدد حقوق وحرايت إملوإطنني 

 أ فرإدإ وجامعات.

ماكنية إخلروج عن إلقوإعد إلقانونية يف حالت إلرضورة  ذإ اكنت إل دإرة، إجملسدة لس ياسة إدلوةل، تمتتع اب  و أ  وإ 

ىل أ  حيث تلجأ  يف مثل هذه إحلالت  ،إل مر إلرسعة وإحلزم يف إلترصفإلظروف الاس تثنائية، حيامن يتطلب  و إلظروف إ 

ن خرجت هذه الاختصاصات وإلصالحيات إجلديدة عن إلضوإبط إملقررة يف إ  توس يع إختصاصاهتا وصالحياهتا، حىت و 

 إلقوإنني إجلاري هبا إلعمل. 

و إلظروف الاس تثنائية، ابلقدر وإلكيفية أ  الت يتسع ليشمل هذه إحل رشعيةبعبارة أ خرى ميكن إلقول أ ن مبدأ  إل 

ن اكن ذكل يتعارض مع قوإعد إل   رشعيةإلذلين ميكنان إل دإرة من إلترصف حبرية ومنحها بعض إلسلطات إخلاصة، حىت وإ 

ن يعلو عىل مجيع إلقوإنني أ  ن سالمة إدلوةل وإملوإطنني يه إلقانون إل مسى إذلي جيب أ  يف إلظروف إلعادية، ذكل 

 عية. إلوض 

ىل نظام خاص للتعامل مع أ حدإث خطرية  حدى هذه إحلالت وإلوضعيات إليت حتيل إ  وجتسد حاةل إلطوإرئ إ 

ما مؤسسات إدلوةلأ  إلرضورة  اتفرضه أ و أ و سالمهتم فرإد يف أ مهنم أ و هتدد إل   1و ظروف إس تثنائية، من شأ هنا أ ن هتدد إ 

 . وتعترب حاةل إلطوإرئ إلصحية من مضهنا. 2حصهتم أ و حياهتم

ونعتقد أ ن حاةل إلطوإرئ إلصحية إليت مت إختاذها من طرف إل دإرة بسائر أ رجاء إلرتإب إلوطين ملوإهجة تفيش 

 . 3، ل خترج عن هذإ إلس ياق19كوفيد  –فريوس كوروان 

ىل إلامتيز من حيث إدلرجة بني تدإبري حاةل إلطوإرئ إلصحي وغريها من تدإبري حالت أ خرى   ة هذهمع إل شارة إ 

ذ الاس تثناءتتخذ يف ظروف إس تثنائية، كحاةل إحلصار أ و حاةل  تلتقي لك هذه إلتدإبري إملتخذة من طرف إلسلطات . إ 

                                                           
مكرر  5964بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد  2011يوليوز  29بتاريخ  1,11,91ظهير شريف رقم ، 2011من دستور  59الفصل  - 1
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فرإد، نتيجة توس يع صالحيات بعض إلسلطات إخملتصة، ماكنية مساسها ابحلرايت وإحلقوق إملدنية وإلس ياس ية لل   يف إ 

 منية أ و إلعسكرية.إل   إل دإرية أ و

و إلظروف الاس تثنائية، ملا يرتتب عىل أ  ونظرإ خلطورة إلسلطات إليت تمتتع هبا إل دإرة يف ظل حالت إلرضورة 

جرإءإت ذكل من مساس حبقوق إل   فرإد وحرايهتم، وإذلي جيسد يف إعتقادان فعالية إلعمل إل دإري من خالل متديد إ 

إحلالت وإلظروف، وما يرتتب عن ذكل من إتساع صالحيات إلسلطة إلتنفيذية، وتدإبري إلرشطة إل دإرية لتشمل هذه 

ن إل دإرة ويه بصدد ممارس هتا للسلطات إملذكورة، ل تكون مبنجاة من مرإقبة إلقايض إل دإري ، سوإء من خالل مرإقبة 4فا 

من أ جل ضامن إلتأ كد من حتقيق إلهدف إل جرإئية إملؤقتة، أ و من خالل إملرإقبة إجلوهرية لهذه إلتدخالت، وذكل  إلتدإبري

جهل هذه إلسلطات. مما يطرح عىل إلقضاء إل دإري سؤإل مدى فعالية كفاءة هذإ إلقايض يف حتقيق مبدأ  إذلي منحت ل  

 حىت يف ظل إلظروف وإحلالت الاس تثنائية. رشعيةإل 

وصا، وإملعلن عهنا منذ إل شاكل إذلي تطرحه حاةل إلطوإرئ بصفة عامة وحاةل إلطوإرئ إلصحية خصولعل  

ىل غاية  2020مارس  20 ىل ، وملرة أ خرى 2020من يونيو  10وإليت مت متديدها إ  ابلنس بة  ،2020 يوليوزإلعارش من إ 

من قبل إلسلطات إملتدخةل يف ظل  5للقانون إل دإري إملغريب يمتثل، من هجة، يف مدى ضامن حامية إحلقوق وإحلرايت

إلظروف الاس تثنائية إليت فرضهتا حاةل إلطوإرئ إلصحية يف إملغرب من خالل إلرقابة إذلإتية طبقا للقانون وحامية للنظام 

، ومن هجة اثنية يف إدلور إذلي ميكن أ ن حتققه إلرقابة سوإء مهنا إلس ياس ية أ و رشعيةإلعام وإملصلحة إلعامة وترس يخا لل 

ن إقتىض إل مر ذكل. إل عىل إعتبار أ ن تطبيق قضائية من خالل دور إلربملان وإلقضاء إل دإري وإلقضاء إدلس توري إ 

ماكنية حدوث جتاوزإت أ و تعسفات أ ثناء  جرإءإت وتدإبري إلسلطات إل دإرية يف حالت إلطوإرئ ل مينع ابلرضورة من إ  إ 

إليت يضمهنا  7رشعية، مما يس توجب معه رضورة إلتشبث ابل 6تحامية إلنظام إلعام إلصحي قد تعصف ابحلقوق وإحلراي

إلقضاء ابعتباره سلطة مس تقةل، حتقيقا لل من إلقضايئ إذلي ل يقل أ مهية عن حفظ إحلق يف إلصحة. وهذإ حييلنا أ يضا 

ىل رضورة  عامل مقتضياته يف إلترس يخ إ  ابن حاةل إلطوإرئ إذلي يتسع جمال إ  ظروف غري إلرقابة عىل إلعمل إل دإري إ 

مدى وحدود بسط رقابته بشلك مالمئ عىل إلقرإرإت  إلعادية. وهو ما يطرح عدة أ س ئةل عىل إلقايض إل دإري حول

برإز طبيعهتا إلقانونية. ويف إل خري ل ينبغي أ ن ننىس إدلور إذلي يلعبه إملرتفق يف  إل دإرية إملتخذة خالل هذه إلفرتة وإ 

شاعة فضاء حامية إحلقوق وإحلرايت  ماكنية إملسامهة يف تكريس دور إ  من خالل تكريس ثقافة إلوعي حبقوق الانسان وإ 

من عن غريها  هاي وما مي إلصحية طبيعة إلتدإبري إملتخذة أ ثناء حاةل إلطوإرئمفا  وأ مهية إلرقابة إلقضائية يف هذإ إجملال.

ابن حاةل إلطوإرئلسلطة إلوإسعة وإملتسعة ل صالحيات يف ظل إل أ خرىت حالإلتدإبري يف  ؟ )إملبحث إلتنظميية إ 

عامل مدى فعالية إلقايض إل دإري خالل فرتة إلطوإرئ ما إل ول(، مث  رشوط مرإقبة إلتدإبري  من خالل دوره يف إ 

إملبحث ) تفعيل دور إلرقابة إلقضائية محلاية إحلقوق وإحلرايتيف أ فق جرإءإت هذه إل  إملرإقبة إجلوهرية ل و  إل جرإئية إملؤقتة

 (.إلثاين
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 (1994غشت  16بتاريخ  94-37
الحقوق والحريات في أسمى ومختلف مظاهر تجليتها، حقوق اآلنسان كما هو متعارف عليها عالميا، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق  - 5

 االقتصادية واالجتماعية.
6

فوي آني لوزير الداخلية حول خرق بعض رجال السلطة للقانون، طرح رئيس فريق حزب "االتحاد االشتراكي" بسؤال شفي هذا الصدد  - 

وعمن ما هي اإلجراءات التي سيقوم بها من أجل السهر على تطبيق القانون دون أي تعسف في استعمال السلطة، وعن  .والشطط في استعماله

 .حة له أوالتعسف في استعمالهااإلجراءات القانونية واإلدارية المتخذة في حق من ثبت في حقه تجاوز السلطات الممنو
األمر يتعلق بتحقيق الشرعية سواء باإللغاء أو بتقدير الشرعية  أو االستجابة ألي طلب استعجالي أو إن اقتضى الحال تعويض المتضرر من   - 7

 اإلجراء اإلداري التسبب للضرر.
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جرإءإت وتدإبري إلرشطة إل دإرية يف حاةل إلطورئ     إملبحث إل ول: إ 

يف أ فق حتقيق إلتوإزن  رشعيةيتضمن إلقانون إل دإري مجموعة إلقوإعد إلقانونية إليت تس هتدف إحملافظة عىل مبدأ  إل 

 بني فعالية إل دإرة وإمتيازإهتا من انحية وضامن وحامية إحلقوق وإحلرايت إلعامة إليت يمتتع هبا إل فرإد من انحية أ خرى.

ذإ اكن إملرشع  قد وتبقى أ مهية إلعمل إل دإري ذإت فعالية حىت يف إحلالت الاس تثنائية وحالت إلرضورة. وإ 

دإرية إلفردية إليت تتخذها إل دإرة يف حاةل إلرضورة أ و إلظروف الاس تثنائية وإليت يتعذر تعليلها ل إلقرإرإت إل  إعترب أ ن 

ىل إجلهة إملصدرة  تكون مشوبة بعدم إلرشعية بسبب عدم تعليلها وقت إختاذها،  غري أ نه حيق للمعين ابل مر تقدمي طلب إ 

ىل إختاذ إلقرإر إل دإري إلسليب ( يوما من اترخي إلتبليغ 30للقرإرإت دإخل أ جل ثالثني ) لطالعه عىل إل س باب إدلإعية إ 

( يوما من 15كام جيب عىل إل دإرة حينئذ أ ن جتيب عىل طلب إملعين دإخل أ جل مخسة عرشة ) .إلصادر لغري فائدته

ىل إلقضاء إل دإري ليفحص هذإ إ .8اترخي توصلها ابلطلب ل خري مدى حتقق كام أ ن هذإ ل مينع إملعين ابل مر من إللجوء إ 

ثر تدخالت إل دإرة يف هذإ إل طار.  حاةل إلرضورة عىل إ 

حاةل إلطوإرئ إلصحية كام هو إلشأ ن ابلنس بة حلاةل إحلصار، أ و حاةل الاس تثناء. ومع  2011مل يقنن دس تور  

ن حاةل إلطورإئ تعين فرض أ حاكم إس تثنائية مبوجب قانون طوإرئ أ و قوإنني مؤقتة تتخذها  إلسل طة إلتنفيذية، ذكل فا 

وقد تؤدي هذه إلتدإبري وإل جرإءإت إملتخذة  .وتشمل هذه إحلاةل فرض قوإنني تقيد حرية إحلركة كام يف حاةل أ زمة كوروان

فرإد إملقررة يف إدلس تور، من قبيل  ىل إملساس ابحلرايت وإحلقوق إملدنية وإلس ياس ية لل  من طرف إلسلطات إخملتصة، إ 

وإل قامة، وممارسة إلرقابة عىل حرية إلتعبري وغري ذكل من إحلرايت، نتيجة توس يع صالحيات تقييد حق إلتنقل، وإلتجمع 

إملتعلق بسن  2.20.292حفظ إلنظام إلعام. ويدخل يف هذإ إل طار إملرسوم بقانون رمق  هبدف تصةبعض إلسلطات إخمل 

جرإءإت إل عالن عهنا.  أ حاكم خاصة حباةل إلطوإرئ إلصحية وإ 

ونتساءل كذكل عن إلتكييف إلقانوين حلاةل إلطوإرئ إلصحية  ،نبحث يف معرفة حالت إلطوإرئ وهذإ ما جيعلنا

برإز إلطبيعة إلقانونية لال جرإءإت وإلتدإبري إل دإرية إملتخذة خاللها مث إلآاثر إلقانونية وإلعملية إملرتتبة عهنا لس امي إتساع  وإ 

 صالحيات إلسلطة إلتنظميية.

 حاةل إلطوإرئ إلصحية عن غريها من إحلالت إل خرى إلفقرة إل وىل: متيي 

ذإ اكنت  ىل نظام خاص للتعامل مع أ حدإث خطرية س ياس ية أ و إ  حالت إلطوإرئ، كام قلنا سابقا، حتيل إ 

ما مؤسسات إدلوةل أ و هتدد الافرإد يف أ مهنم أ و حصهتم أ و  9إقتصادية أ و إجامتعية أ و حصية ...، من شأ هنا أ ن هتدد إ 

ن حاةل إلطوإرئ إلصحية إملعلن عهنا مبقتىض ، أ  10حياهتم و هتدد إلنظام الاجامتعي أ و الاقتصادي أ و إلصحي أ و إلبييئ، فا 

جرإءإت إل عالن عهنا وإملتخذ يف  2.20.292إملرسوم بقانون رمق  إملتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل إلطوإرئ إلصحية وإ 

اء من إلقاعدة إلعامة إليت حتدد جمال إلترشيع إذلي ، إختذت إس تثن2011من دس تور 8113و 2412و 2111نطاق إلفصول 

                                                           
8

 01-03 ( بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو  23) 1423من جمادى األولى  12صادر في  202-02-1 ظهير الشريف رقم المادة الرابعة من ال - 

غشت  12بتاريخ  5029الجريدة الرسمية  .بشأن إلزام اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية

2002. 
 .2011من دستور  59الفصل  - 9

 األضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحوادث االجتماعية -10
11

وسالمة  شخصهوأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، على أنه "لكل فرد الحق في سالمة  21الفصل ينص  - 

 .للجميع" التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية المكفولة
12

 .على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة  24الفصل ينص   - 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/630-Dahir.aspx
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. ل ن إل مر يكتيس طابع الاس تعجال من هجة، 2011من دس تور  71يعترب إختصاصا حرصاي عىل إلربملان طبقا للفصل 

رإس مي ول ن ذكل جاء يف ظروف خاصة صادفت إلعطةل إلربيعية للربملان، مما خيول إحلكومة، حق إلترشيع مبوجب م

خالل إلفرتإت إلفاصةل بني دوريت إخلريف وإلربيع، ابتفاق مع إللجان إلربملانية، إليت تبقى منعقدة، يف   décret-loi،قوإنني

 .إنتظار عرض هذه إملرإس مي عىل إلربملان قصد إملصادقة علهيا يف إدلورة إملقبةل

ىل أ نه س بق يف إملغرب تطبيق إل جرإءإت إملتعلقة حبالت إلطوإرئ مضن مقتضيات قانونية سابقة،  ونشري إ 

تغيريه  إلترصحي ببعض إل مرإض وإختاذ تدإبري وقائية للقضاء علهيا، مت ظهري يتعلق ب  1914يناير  28حيث صدر يف 

سن مرسوم مبثابة قانون يتعلق بوجوب إلترصحي ببعض إل مرإض  1967يونيو  26وقد مت يف  .192514أ بريل  24بظهري 

ىل أ ن هذإ إملرسوم 15هياللقضاء علىوإختاذ تدإبري وقائية   ويوني 7 بناء عىل إملرسوم إملليك  بتارخي خري إختذإل  . ونشري أ يضا إ 

عالن حاةل الاس تثناء 1965  . 16اب 

ىل إختاذ مجموعة من إل جرإءإت وإلتدإبري إل دإرية  17لقد سارعت إلسلطات إلعمومية منذ تفيش مرض كوروان إ 

 إحلفاظ عىل إلنظام إلعام مبختلف جتلياته. يف أ فقدقة بصحة وسالمة إل فرإد وإمجلاعات بغية إلتصدي وموإهجة إخملاطر إحمل

                                                                                                                                                                                     
 .ال تنتهك حرمة المنزل. وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات، التي ينص عليها القانون

بعضا، أو باستعمالها ضد  كيفما كان شكلها. وال يمكن الترخيص باالطالع على مضمونها أو نشرها، كال أو ت الشخصية،ال تنتهك سرية االتصاال

 .التي ينص عليها القانون أي كان، إال بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات

 للجميع وفق القانون". حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة
13

المجلسين، مراسيم  الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة 81الفصلينص  - 

 .خالل دورته العادية الموالية قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان،

التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى  مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين، بغية قانون لدى مكتبيودع شرعي المرسوم ب

 ."هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل
الي ينص على أنه  1925أبريل  24( المغير بالظهير الشريف بتاريخ 1914يناير  28 ) 1332 شريف صادر في فاتح ربيع األول ظهير   - 14

وس( "يجب على كل طبيب أو قابلة أن يصرحا للسلطة المحلية بكل إصابة بأحد األمراض التالية إذا ثبت لديهما ذلك، وهي الحمى المعدية )التيف

صبة )بوحمرون( والطاعون والحمى الصفراء والتهاب عيون المواليد وااللتهاب الشوكي والبرص والجدري والحمى المبلية الجلد ببثور حمراء والح

وانتشار  والتهاب الدماغ وغيرها من األمراض المعدية، وال سيما داء السل الظاهر، ما لم ير الطبيب أنه قادر على استعمال الوسائط الفعالة لمنع

 خر تصريحه بالداء"العدوى من المصاب، فيجوز له حينئذ آن يؤ
نص هذا المرسوم في فصله األول الفقرة األولى "إن حاالت األمراض الجاري عليها الحجر الصحي واألمراض ذات الصبغة االجتماعية  - 15

المهن الطبية واألمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب 

 05/07/1967بتاريخ  2853الذين أثبتوا وجودها إلى كل من السلطة اإلدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو اإلقليم. )الجريدة الرسمية عدد 

 ((.1483  الصفحة
 ( بإعالن حالة االستثناء.1965يونيه  7) 1385صفر  7الصادر في  136.65المرسوم الملكي رقم  - 16

17
م اتخاذ عدة بالغات من قبل السلطات العمومية المختصة لفرض مجموعة من التدبير اإلدارية "لالطالع على هذه البالغات في موقع ت - 

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx "تعلقة بفيروس كورونا المستجد وبعملية الدعم المؤقت الموقع الخاص بالبالغات الم

 من بين هذه البالغات:لألسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا". 

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
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ن إخلروج عن إلقوإعد إلقانونية يف حالت إلرضورة  و إلظروف الاس تثنائية، جيعل إلتدإبري أ  ومعوما فا 

طار ماكحفة موإل   رض كوروان ختتلف عن جرإءإت إملتخذة من قبل إلسلطات إخملتصة يف حاةل إلطوإرئ إلصحية يف إ 

دإرية تدإبري بوإسطة إملتخذة إلطوإرئ حاةلغريها من إحلالت إل خرى، مما جيعلنا مني بني   مرإس مي وزإرية، )بالغات إ 

وإلبحث يف طبيعة إلعالقة بني هذه إلتدإبري  دس توراي. علهيام إملنصوص والاس تثناء إحلصار وحاليت (مناشري... ،حكومية

 وإملقتضيات إدلس تورية، وكذإ إلقمية إلقانونية لهذه إلتدإبري إل دإرية.إل دإرية 

                                                                                                                                                                                     
على وباء جاء فيه "حفاظا على المكتسبات التي حققتها بالدنا في السيطرة  2020يونيو  09بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بتاريخ  -

وأخذا بعين االعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية لألمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس  19كورونا المستجد 

طني لمدة بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الو 2.20.406على المرسوم رقم  2020يونيو  9الحكومة يومه الثالثاء 

في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي  2020يوليوز  10في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة  2020يونيو  10شهر، من يوم األربعاء 

 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها". 19كوفيد -فيروس كورونا

ماي  19بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي "تمديد الحجر الصحي" بتاريخ  -

"في إطار تعزيز اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص  2020

إلجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعماالت وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسالمة المواطنات على تناسب ا

في الساعة  2020مايو  20والمواطنين، تعلن السلطات العمومية أنه تقررتمديد "حالة الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 

  .في الساعة السادسة مساء 2020يونيو  10اء، إلى غاية يوم السادسة مس

"تبعا لقرار "حظر التنقل الليلي"  2020أبريل  24بالغ لوزارة الداخلية بشأن حاالت االستثناء من قرار إعالن "حظر التنقل الليلي" بتاريخ   -

 المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"،

"في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خالل  2020أبريل  23بتاريخ  ""حظر التنقل الليلي بالغ لوزارة الداخلية بشأن إعالن  -

الساعة  شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى

  .الخامسة صباحا

"تنهي لجنة  2020أبريل  21اإلعانات بالنسبة لغير المستفيدين من خدمة راميد والعاملين في القطاع غير المهيكل بتاريخ  بالغ مسطرة سحب  -

هم عبر اليقظة االقتصادية إلى علم ارباب األسر غير المستفيدين من خدمة راميد والعاملين في القطاع غير المهيكل الذين قاموا بإرسال تصريحات

بأن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشأ بتعليمات من صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، سيصرف  "tadamoncovid.ma"بوابة 

  .ابريل 23اإلعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة وذلك ابتداء من يوم الخميس 

لمالي للمستفيدين من خدمة راميد في بعض الحاالت االستثنائية بتاريخ بالغ وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بالترخيص بسحب الدعم ا  -

  2020أبريل  11

بالغ لجنة اليقظة االقتصادية حول مسطرة التصريح الخاصة باألشخاص غير المسجلين في خدمة راميد والذين يعملون في القطاع غير المهيكل   -

  2020أبريل  9

حول رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري  2020أبريل  9بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ   -

 ومواقع التواصل االجتماعي

 بالغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، واالقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -

  2020أبريل  6بتاريخ 

على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة االقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت  2020مارس  30بالغ لوزارة الداخلية بتاريخ   -

ات مقرلألسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض األسر المعنية إلى االنتقال إلى 

كل خرقا العماالت والملحقات اإلدارية والقيادات من أجل االستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات االستفادة من هذا الدعم، مما يش

  ."19 –إلجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء "كوفيد

حيث تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري   2020مارس  27بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ   -

 ومواقع التواصل االجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه "سيتم إغالق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سال عند حلول

  ."الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية األسبوع

"تعزيزا آلليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سالمتهم  2020مارس  25بالغ بتاريخ  -

 "."300الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطالق منصة هاتفية جديدة "ألو 

"على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببالدنا واإلجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة  2020مارس  24بالغ لوزارة الداخلية بتاريخ   -

 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها'. 2.20.292على شرعي مرسوم بقانون رقم 

'في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم اإلعالن عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت   2020مارس  21يخ بالغ لوزارة الداخلية بتار  -

 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن". 2020مارس  21

ة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة بــالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي "تنهي وزار  -

ديد واالقتصاد األخضر والرقمي إلى عموم المهنين ، أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع األساسية على المستوى الوطني، تم تح

جاتها للمواطنين خالل فترة الطوارئ الئحة األنشطة التجارية و الخدماتية الضرورية، رفقته، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتو

 الصحية".

تشار بالغ لوزارة الداخلية للرأي العام الوطني "في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح اإلجراءات المتخذة للحد من ان  -

 ء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن"."فيروس كورونا" ببالدنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل االستثنائية الواجب اإلدال

"حفاظا على صحة وسالمة المجتمع المغربي، وفي سياق   "بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات والمواطنين بشأن إعالن "حالة الطوارئ الصحية  -

التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا 

على الساعة السادسة مساء  2020مارس  20ة المستجد"، تقرر إعالن "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البالد ابتداء من يوم الجمع

 ألجل غير مسمى، كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة".
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 إختالف حاةل إلطوإرئ إلصحية عن حاةل إحلصارأ ول: 

.  حفاةل إحلصار 2011من دس تور  74و 49ختتلف حاةل إلطوإرئ عن حاةل إحلصار، كام يه مقننة يف إلفصلني 

ملؤسسة إمللكية يف إحلالت وإلظروف غري إلعادية، ويمت إل عالن تندرج مضن الاختصاصات إدلس تورية إليت متارسها إ

ل بقانون، وذكل بعد إلتدإول يف شأ هنا  عهنا بظهري يوقعه ابلعطف رئيس إحلكومة، يف حدود ثالثني يوما غري قابةل للمتديد إ 

 ل تكون اكفية لتربير يف جملس وزإري بسبب حدوث بعض الاضطرإابت إلناجتة عن إحلرب أ و إلمترد أ و إلعصيان، وإليت

ىل حاةل الاس تثناء  "غري أ نه ميكن للربملان أ ن ميدد هذه إلفرتة إملؤقتة بقانون".  .إللجوء إ 

ىل أ نه س بق إل عالن عن حاةل إحلصارــ )دون تطبيقها معليا( ــ يف س ياق   إدلإخيل إذلي  إلتوتروجتدر إل شارة إ 

ىل إل مة بتارخي  ل إحلسنححرب إخلليج، حيث وجه إملكل إلرإ رإفق ورد فيه ما ييل:  1991يناير  15إلثاين خطااب إ 

ىل إلآن، ونرجو أ ل نضطر ذلكل. ويف هذإ  "...أ ما فامي خيص إل من فمبقتىض إدلس تور هيأ ان ظهريإ رشيفا مل نضع طابعنا إ 

خالل أ ن نعلن حاةل إحلصار إليت خيولها لنا  شارة وإحدة وليس إ  ذإ وقعت ولو إ   إدلس تور وإلقانون...".إلصدد قرران إ 

 إختالف حاةل إلطوإرئ إلصحية عن حاةل الاس تثناءاثنيا: 

من إدلس تور، وقد ربط  59ختتلف حاةل إلطوإرئ إلصحية عن حاةل الاس تثناء إملنصوص علهيا يف إلفصل 

بعد إستشارة لك ث حيق للمكل أ ن يُعلن حاةل الاس تثناء بظهري، يمبجموعة من إلرشوط إلشلكية، ح هذه إل خرية إملرشع 

من رئيس إحلكومة، ورئيس جملس إلنوإب، ورئيس جملس إملستشارين، ورئيس إحملمكة إدلس تورية، وتوجيه خطاب 

ىل إل مة ن حاةل الاس تثناء  .إ  ذإ اكنت حاةل إلطوإرئ إلصحية يفرضها أ مر طارئ هيدد سالمة وحصة إل شخاص، فا  فا 

ن بعض إل حدإث من شأ هنا عرقةل إلسري إلعادي أ  وزة إلرتإب إلوطين، أ و يفرضها من إلناحية إملوضوعية إلهتديد إحملدق حب

للمؤسسات إدلس تورية، مما خُيول إملكل صالحية إختاذ إل جرإءإت إليت يفرضها إدلفاع عن إلوحدة إلرتإبية، ويقتضهيا 

ىل إلسري إلعادي للمؤسسات إدلس تورية  .إلرجوع، يف أ قرب إلآجال، إ 

ىل أ ن إ ىل أ ن حاةل الاس تثناء س بق أ  لربملان يظل قامئا ومجمدإ يف نفس إلوقت. ونشري وجتدر إل شارة إ  يضا إ 

للمكل إلرإحل إحلسن إلثاين أ ن أ علن عهنا يف خضم إلرصإع بني إملعارضة وإل حزإب إملمثةل يف إحلكومة، عرب خطاب 

ىل إل مة بتارخي  تاز إلبالد أ زمة حمك وسلطة، ، حيث ورد يف هذإ إخلطاب ما ييل: "...جت 1965يونيو  7مليك موجه إ 

ويه همددة ابلتايل بعدم الاس تقرإر وحبمك ما حنن مطوقون به من مسؤولية إلسهر عىل مس تقبل شعبنا وضامن إس مترإرية 

إدلوةل، وتالفيا للوضع إحلايل وما ينذر به إس مترإره من خطورة إرتأ ينا للخروج من حاةل الاحنالل إليت جتتازها إلبالد أ ن 

ىل نس تعمل ح  قنا إدلس توري إذلي يعطينا مجيع إلصالحيات لختاذ لك تدبري يفرضه رجوع إملؤسسات إدلس تورية إ 

 .18سريها إلعادي..."

 حاةل إلطوإرئ إلصحية اثلثا: 

يرتبط مفهوم حاةل إلطوإرئ إلصحية مبختلف إخملاطر إليت هتدد إلصحة إلعمومية وإليت ختول إلسلطات إلعمومية عدة 

حلفاظ عىل إلنظام وإل من إلعموميني، وذكل ابختاذ تدإبري إس تثنائية مس تعجةل لتطويق إنتشار إختصاصات هبدف إ
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 7بإعالن حالة االستثناء، حيث ورد في الفصل األول: " نُعلن حالة االستثناء ابتداء من يوم  1965يونيو  7، بتاريخ 65/136مرسوم ملكي رقم  - 

ساعة الثامنة والنصف مساء"، ثم أضاف أنه، "بعد خمس سنوات، وجه المغفور له خطابا إلى األمة تزامن مع ذكرى عيد الشباب في ال 1965يونيو 

 31بتاريخ  1/70/178تحدث فيها عن مبادرة مراجعة الدستور ووضع حد لحالة االستثناء، ليتم إصدار ظهير شريف رقم  1970يوليوز  8بتاريخ 

 حالة االستثناء".بإنهاء  1970يوليوز 
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ىل أ ن هذإ إملفهوم غري منصوص عليه دس توراي، مما جيعهل خيتلف  فريوس كوروان وإحلفاظ عىل إلصحة إلعمومية. ونشري إ 

ىل هذه لطوإرىء إلصحيةعن حاليت إحلصار والاس تثناء. لكن مع ذكل ميكن أ ن يؤدي تطبيق حاةل إ إلتأ ثري سوإء بشلك  إ 

 مبارش عىل إحلقوق وإحلرايت إملنصوص علهيا يف إدلس تور. غري مبارش أ و 

، قرإرإت ومرإس مي ودلئل 19ترإوحت حاةل إلطوإرئ إلصحية إملطبقة يف إملغرب بني إختاذ بالغات، مناشريقد و 

 معلية لتطبيق هذه إلتدإبري.

عالن "حاةل إلطوإرئ إلصحيةويعترب بالغ وزإرة  عىل حفاظا  حلاةل إلطوإرئ أ وىل إلبالغات إملعلنة  "إدلإخلية بشأ ن إ 

حيث جاء يف إلبالغ "يف س ياق إلتحيل حبس إملسؤولية وروح إلتضامن إلوطين، وبعد  حصة وسالمة إجملمتع إملغريب،

صابة موإطنني غري وإفدين من إخلارج بفريوس عالن "حاةل  تسجيل بعض إلتطورإت بشأ ن إ  "كوروان إملس تجد"، تقرر إ 

عىل إلساعة إلسادسة مساء ل جل غري   2020مارس 20د إبتدإء من يوم إمجلعة إلطوإرئ إلصحية" وتقييد إحلركة يف إلبال

بقاء هذإ إلفريوس حتت إلس يطرة". وأ ضاف إلبالغ أ ن "حاةل إلطوإرئ إلصحية ل تعين  مسمى، كوس يةل ل حميد عهنا ل 

الاقتصاد، ولكن إختاذ تدإبري إس تثنائية تس توجب إحلد من حركة إملوإطنني، من خالل إشرتإط مغادرة وقف جعةل 

 .20مقرإت إلسكن ابس تصدإر وثيقة رمسية دلى رجال وأ عوإن إلسلطة

ىل إلبالغات وإلبياانت إلصادرة عن إلسلطات إل دإرية بشأ ن إلطوإرئ  صدر إملرسوم بقانون رمق  ،ابل ضافة إ 

جرإءإت إل عالن عهنا، إذلي وفر غطاء قانونيا لتدخل  2.20.292 إملتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل إلطوإرئ إلصحية وإ 

إلتدإبري إليت ترإها رضورية وإلقابةل للتنفيذ. كام صدر يف نفس عدد إجلريدة  رشعيةإلسلطات إلعمومية إخملتصة مبا يكفل 
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بالمرافق العمومية بعد حول إجراءات وتدابير العمل  2020ماي  22بتاريخ  4/2020رقم  منشور وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - 

 رفع حالة الطوارئ الصحية.

( يتعلق بالمساهمة في الصندوق الخاص بتبير جائحة فيروس 2020أبريل  14) 1441شعبان   20بتاريخ   06/2020منشور رئيس الحكومة رقم 

  "19-كورونا "كوفيد

يتعلق بالتدبير األمثل لاللتزامات بنفقات الدولة و المؤسسات  (2020أبريل  14) 1441شعبان   20بتاريخ   05/2020منشور رئيس الحكومة رقم 

 العمومية خالل فترة حالة الطوارئ الصحية 

( يتعلق بإحداث لجنة القيادة لإلشراف على تنفيذ برامج التقييم 2020مارس  27) 1441شعبان   2بتاريخ   04/2020 منشور رئيس الحكومة رقم

  الذاتي لمنظومة الصفقات العمومية

 ( يتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف.2020مارس  25) 1441رجب   30بتاريخ   03/2020 منشور رئيس الحكومة رقم
  :، حدد هذا البالغ الحاالت كما يلي - 20

المحالت والفضاءات التجارية ذات االرتباط التنقل للعمل بالنسبة لإلدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع واألشغال الفالحية،  -

بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكاالت شركات 

  .االتصاالت، المهن الحرة الضرورية، ومحالت بيع مواد التنظيف

األشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على 

  .طرف رؤساءهم في العمل

دوية من التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني باألمر، أو تلقي العالجات الضرورية أو اقتناء األ -

  .الصيدليات

 .جنائييتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه اإلجراءات اإلجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون ال

في وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، 

  .حق أي شخص يتواجد بالشارع العام

ع وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خالل الحرص على التزام الجمي

  .بالتدابير االحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس

ت العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل وإذ تؤكد السلطا

اليومية  اإلجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة

 لمواطنين". وقد توالت البالغات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية المختصة بتطور وضعية انتشار فيروس كورونا.للمواطنات وا

http://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2020/Circulaire%20de%CC%81confinement%2022%20mai.pdf
http://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2020/Circulaire%20de%CC%81confinement%2022%20mai.pdf
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عالن حاةل إلطوإرئ إلصحية بسائر أ رجاء إلرتإب إلوطين ملوإهجة تفيش فريوس  2.20. 293إلرمسية إملرسوم  إملتعلق اب 

 إذلي يس هتدف إحلفاظ عىل إلصحة إلعامة للموإطنني وحاميهتا. 19كوفيد –كوروان 

عالن حاةل إلطوإرئ إلصحية 2020مارس  24مرسوم نرى أ ن و   قد أ ضفى عىل إلبالغ إلصادر عن  إملتعلق اب 

طبقا  22عىل توس يع تدإبري إلرشطة إل دإرية 21من خالل تنصيصه يف إملادة إلثالثة ،زير إدلإخلية إلطابع إلقانوينو 

 . 23لختصاصات إلولة وإلعامل من خالل إحلفاظ عىل إلنظام إلعام

ىل غاية يوم  "حاةل إلطوإرئ إلصحية"متديد يق س ياق و  2020ماي  19بتارخي  صدر، 242020يونيو  10إ 

إملتعلق بمتديد رساين مفعول حاةل إلطوإرئ إلصحية بسائر أ رجاء إلرتإب إلوطين ملوإهجة تفيش  2.20.371إملرسوم رمق 

. ويأ يت هذإ إملرسوم إعتبارإ ملا تتطلبه رضورة الاس مترإر يف تطبيق إلتدإبري وإل جرإءإت 1925-كوفيد –فريوس كوروان 

وإرئ إلصحية وكذإ لضامن فعالية وجناعة هذه إل جرإءإت يف إلتصدي لنتشار إلوقائية إملتخذة منذ إل عالن عن حاةل إلط

ىل مقتضيات إملادة إلثانية من ع هذإ إملرسوم إستندقد و  جاحئة كوروان وإحلفاظ عىل حصة معوم إملوإطنات وإملوإطنني.

 .2020مارس  23، إملوإفق لـ1441من رجب  28، إلصادر يف 2.20.292إملرسوم بقانون رمق 

وإس مترإرإ لدلور إذلي تضطلع به إلسلطات إلعمومية يف حامية إلنظام إلعام بصفة عامة وإلنظام إلعام إلصحي عىل 

بمتديد رساين مفعول حاةل إلطوإرئ إلصحية بسائر أ رجاء إلرتإب إلوطين ملدة  406.20.2إخلصوص صدر إملرسوم رمق 

ىل يوم إمجلعة  2020يونيو  10، من يوم إل ربعاء 26شهر وبسن  19كوفيد -ملوإهجة تفيش فريوس كوروان 2020يوليوز 10إ 

 .مقتضيات خاصة ابلتخفيف من إلقيود إملتعلقة هبا

                                                           
عمال بأحكام المادة الثانية أعاله، يتخذ والة الجهات وعمال العماالت على أنه " 2.20. 293رقم تنص المادة الثالثة من المرسوم  - 21

م الصحي في واألقاليم،بموجب الصالحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العا

بع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي الى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طا

رار أي إجباري،أو فرض قيود مؤقتة على إقامة األشخاص بمساكنهم،أو الحد من تنقالتهم،أو منع تجمعهم،أو إغالق المحالت المفتوحة للعموم، أو إق

ابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة" وهي صيغة مكنت السلطة التنفيذية من سلطة تقديرية أي "جميع التدتدبير آخر من تدابير الشرطة اإلدارية". 

 واسعة التخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بمواجهة هذه حالة الطوارئ الصحية. )المراسيم، المقررات التنظيمية، المقررات اإلدارية والمناشير

 السلطات بين يدي الحكومة. والبالغات...(. وهذا يحيل إلى نوع من تجميع كل 
نطاق  حددت المادة الثانية الجهة المكلفة باإلعالن حالة الطوارئ )في إشارة إلى الحكومية من خالل رئيسها( والجهة المعنية والمكلفة بتحديد - 22

رة الصحة بحكم االختصاص سواء . )وزارة الداخلية ووزا تطبيق حالة الطوارئ الصحية ومدة سريانها واإلجراءات الواجب اتخادها بخصوصها

 في الجانب الصحي او الجانب األمني(.
 .1977فبراير  15المتعلق باختصاصات العامل  والمغير لظهير  1993أكتوبر  6ظهير  - 23
24

في إطار تعزيز لهذه الغاية ذكر بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي أنه  - 

، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب اإلجراءات ”فيروس كورونا المستجد“اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 

ن، تعلن والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعماالت وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسالمة المواطنات والمواطني

 .في الساعة السادسة مساء 2020يونيو  10بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم  ”حالة الطوارئ الصحية“السلطات العمومية أنه تقرر تمديد 

ومن أجل توفير الظروف المالئمة لتحريك عجلة االقتصاد الوطني، يضيف البالغ، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء 

االت يم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطالق خطة لإلقالع االقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجتقي

 .االقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك

اإلجراءات االحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع وشدد البالغ على أن السلطات العمومية إذ تهيب بالجميع االمتثال وااللتزام بجميع التدابير و

البضائع  التنقل بين العماالت واألقاليم إال للضرورة القصوى أو في إطار تنقالت األشخاص العاملين في القطاعات االقتصادية المفتوحة وحركة نقل

ى محددا أساسيا إلعادة النظر، خالل المرحلة المقبلة، في مختلف والمواد األساسية، فإنها تشدد على أن مستوى انخراط المواطنات والمواطنين يبق

 القيود التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.
مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب ( بتمديد 2020ماي  19) 1441من رمضان  25صادر في  2.20.371مرسوم رقم  - 25

 .2776ص.  2020ماي  19مكرر بتاريخ  6883، الجريدة الرسمية عدد 19 -كوفيد –الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
26

بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة  2020يونيو  9الصادر بتاريخ  2.20.406المرسوم رقم  -

 2020يونيو  9مكرر بتاريخ  6889الجريدة الرسمية عدد  .المتعلقة بهاوبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود  19كوفيد -تفشي فيروس كورونا

 .3394ص.
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ن تعدد إلتدإبري الاس تثنائية إملتخذة لهذه إلغاية )مرإس مي، مقررإت دإرية، مناشري، بالغات،  إ  تنظميية أ و إ 

 ضامان محلاية إحلقوق وإحلرايت. رشعيةإنسجاهما مع مبدأ  إل   بياانت( يسائلنا حول إلطبيعة إلقانونية لهذه إلتدإبري ومدى

 إلفقرة إلثانية: طبيعة إلتدإبري إملتخذة أ ثناء حاةل إلطوإرئ 

ن إلبحث يف إلطبيعة إلقانونية لل  ىل إلبحث يف مدى  تدإبريإ   رشعيةإملتخذة أ ثناء حاةل إلطوإرئ إلصحية، حييل إ 

ىل هذه  إملرإس مي إملؤطرة حلاةل إلطوإرئ إلتدإبري إملتخذة من هجة وما ميكن أ ن يرتتب عن ذكل من مسؤوليات. فبالرجوع إ 

 . 2011جند أ هنا إستندت عىل فصول دس تور إلصحية 

عالن حاةل إلطوإرئ إلصحية بسائر أ رجاء إلرتإب  2.20. 293لقد صدر هذإ إملرسوم وكذإ إملرسوم رمق  إملتعلق اب 

، مع إلعمل أ ن بدإية 2020مارس  24مضن إجلريدة إلرمسية لتارخي  19كوفيد –ين ملوإهجة تفيش فريوس كوروان إلوط

عالن "حاةل إلطوإرئ إلصحية ثر صدور بالغ وزبر إدلإخلية بشأ ن إ  إبتدإء من   "تطبيق حاةل إلطوإرئ بدأ  إلعمل به عىل إ 

مارس، وما  24إلتدإبري إملتخذة قبل  رشعيةمما يطرح مدى  .27عىل إلساعة إلسادسة مساء 2020 مارس  20يوم إمجلعة 

 ميكن أ ن يرتتب عن ذكل من مسؤولية يف حاةل حصول رضر لل غيار.

ل يف  ن هذإ إلتارخي هو إملعتد به قانوان 2020مارس  24ول ن إملرسوم إملذكور مل ينرش يف إجلريدة إلرمسية إ  ، فا 

ذإ اكنت إحلكومة قد إستندت يف س هنا للطوإرئ إلصحية بناء عىل مقتضيات لبدإية إلعمل ابلتدإبري إليت جاء هبا. وإ  

ن متامه من 201128من دس تور  81إلفصل  ، حيث مت إختاذ إملرسوم يف إلفرتة إلفاصةل بني إدلورتني إلترشيعيتني، فا 

مما يطرح مدى رشعية  .29إلناحية إلقانونية يتوقف عىل إملصادقة عليه من طرف إلربملان خالل دورته إلعادية إملوإلية

إلقايض ابملصادقة عىل  23.20إلتدإبري إملتخذة قبل إملصادقة عليه يف إلربملان. مع إلعمل أ ن إلظهري بتنفيذ إلقانون رمق 

ل  جرإءإت إل عالن عهنا مل يمت نرشه يف إجلريدة إلرمسية إ  إملرسوم بقانون بسن أ حاكم خاصة حباةل إلطوإرئ إلصحية وإ 

 .202030يو بتارخي فاحت يون 

وإبتدإء من اترخي إلنرش ابجلريدة إلرمسية حيق للحكومة، أ ن تتخذ مجيع إلتدإبري إلالزمة للحد من تفامق إحلاةل 

عالن حاةل إلطوإرئ  2.20.293من إملرسوم رمق  3إلوابئية للمرض، خاصة تكل إملنصوص علهيا يف إملادة  إملتعلق اب 

مع أ و إلتجمهر أ و جمرد إجامتع غري مربر، أ و مغادرة إل شخاص حملل إلصحية بسائر أ رجاء إلرتإب إلوطين، وإليت متنع إلتج

سكنامه، أ و تنقلهم خارجه، ابس تثناء حالت إلرضورة إلقصوى للعمل حيامن تقتضيه حيوية إملرفق إملعين بقرإر من إلسلطة 

                                                           
ال تعني إال بالغ وزارة الداخلية المعلن لحالة الطوارئ في نطاق اختصاصها بالحفاظ على  2020من مارس  24و 20بمعنى أن فترة مابين  - 27

( بتحديد 2020يناير  30)1441جمادى اآلخرة  4الصادر في  2-19-1086النظام واألمن العموميين طبقا للمادة األولى من المرسوم رقم 

( المتعلق بإعالن 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر في  293.20.2اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، مع التذكير بأن المرسوم رقم 

بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض  1967يونيو 26حالة الطوارئ الصحية، أعاد التأكيد على مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 

لم 1967الذي يتناول هو كذلك الحجر الصحي بخصوص بعض االمراض المعدية. غير أن مرسم األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، 

 يدقق مفهوم حالة الطوارئ الصحية.
28

 الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال الفترةعلى أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خالل  81 الفصلينص  - 

 .خالل دورته العادية الموالية المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان،

التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى   المجلسين، بغيةمجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال يودع شرعي المرسوم بقانون لدى مكتب

 .هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب" قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل
29

خاصة بحالة ( يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  292.20.2بقانون رقم  المادة السابعة من المرسوم - 

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان  تنص هذه المادة على أنه " الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، حيث

 .2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد  .قصد المصادقة عليه خالل دورته العادية الموالية"
القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بسن  23.20( بتنفيذ القانون رقم 2020ماي  28) 1441شوال  5بتاريخ  1.20.60ظهير شريف رقم  - 30

 .3336، ص.2020بتاريخ فاتح يونيو  6887أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 



 املخاطر زمن في عمومي تدبير أي :املفاجأة وعنصر الدولة                                                                                                                                                            عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  159  

لية ملحة تس تدعي مساعدة إحلكومية إخملتصة، أ و إلتنقل لقتناء حاجيات إملعيشة إليومية أ و للتطبيب، أ و ل س باب عائ 

غاثة ىل إ   .أ شخاص يف وضعية صعبة، أ و يف حاجة إ 

ىل أ ن أ شار مضن ، "19-إملرسوم إحملدث "للصندوق إخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان "كوفيد ونشري أ يضا إ 

ىل " عادة إلنظر أ س باب نزوهل إ  يف بعض أ ولوايت إلطابع الاس تعجايل وإلرضورة إمللحة وغري إملتوقعة" للوابء، مما يفرض إ 

إملتعلق بسن أ حاكم خاصة  2.20. 292إملرسوم ، حبيث خول 2020إلس ياسة إلعمومية إملسطرة يف قانون إملالية لس نة 

جرإءإت إل عالن عهنا للحكومة مبوجب مادته إخلامسة حق سن وإختاذ تدإبري ذإت طبيعة  حباةل إلطوإرئ إلصحية وإ 

طار تفع  ومهنا موإكبة  "، 19-كوفيد"يل "إلصندوق إخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان إقتصادية وإجامتعية وبيئية يف إ 

إليت توجد يف وضعية صعبة، ودمع إلقدرة إلرشإئية لل جرإء إذلين توقفوإ مؤقتا عن إلعمل عن طريق رصف  إملقاولت

إلتعويضات إلعائلية،  يونيو، مع أ حقيهتم يف الاس تفادة من 30مارس و 15تعويض شهري خالل إلفرتة إملمتدة مابني 

جتدر  .وإلتأ مني إل جباري عن إملرض، وغريها من إلتدإبري إل خرى إليت هتم إلقطاع إلبنيك وإلرضإئب وإمجلارك وإلرصف

طار إجلهود إملبذوةل حملارصة تفيش فريوس "كوروان كوفيد  ىل أ نه يف إ  حدإث حساب 19إل شارة إ  ىل إ  "، ابدرت إحلكومة إ 

وقد أ حدث هذإ  32."19-مل إمس "إلصندوق إخلاص بتدبري جاحئة فريوس "كوروان كوفيدحي 31مرصد ل مور خصوصية

 .2020مارس  16، بعد إملصادقة عليه يف جملس إس تثنايئ للحكومة بتارخي 33إلصندوق مبوجب مرسوم

، 202034أ بريل  7بتارخي   2.20.320وخبصوص جتاوز سقف إلمتويالت إخلارجية صدر إملرسوم بقانون رمق 

صالح ويقيض  هذإ إملرسوم بقانون، إذلي تقدم به إلس يد إل مني إلعام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد وإملالية وإ 

 70.19من قانون إملالية رمق  43إل دإرة، ابلرتخيص للحكومة بتجاوز سقف إلمتويالت إخلارجية، إحملدد مبوجب إملادة 

ىل إل سوإق ، مبا يروم متكني إلبالد من 352020للس نة إملالية  "توفري حاجياهتا من إلعمةل إلصعبة، خاصة عرب إللجوء إ 

إدلولية لالقرتإض يف ظل تأ ثر مجموعة من إلقطاعات كقطاع إلس ياحة والاستامثرإت إل جنبية إملبارشة وإلقطاعات 

ىل حتويالت إملغاربة إلقاطنني ابخلارج"، حيث صادق جملس إحلكومة عىل مرشوع قا  26.20نون رمق إملصدرة، ابل ضافة إ 

. أ حيل من إحلكومة ووإفق عليه جملس إلنوإب 202036أ بريل  17إلقايض بتجاوز جتاوز سقف إلمتويالت إخلارجية بتارخي 

ىل رئيس إحلكومة ووزير إدلوةل إمللكف حبقوق إل نسان وإلعالقات مع إلربملان وإل مني إلعام للحكومة  ابل غلبية، مث أ حيل إ 

 .2020أ بريل  30إملصادقة عليه ابل غلبية يف إجللسة إلعامة بتارخي وجملس إملستشارين، ومتت 

                                                           
31

 25الحسابات المرصدة ألمور خصوصية صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة التي نظمتها المواد تجدر اإلشارة إلى أن  - 

الصادر بتنفيذه الظهير  130.13القانون التنظيمي لقانون المالية رقم ، 130.13من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  30و29و28و27و26و

فاتح  2015يونيو  18بتاريخ  6370( الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 2015يونيو 2) 1436 من شعبان 14بتاريخ  1.15.62الشريف رقم 

 .5810(، ص2015يونيو  18) 1436رمضان 
من قانون المالية للسنة المالية  29لقانون المالية، والمادة  130.13القانون التنظيمي رقم  26تطبيقا لمقتضيات المادة أحدث هذا الصندوق  - 32

 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.  25، والمادة 2020
( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق 2020مارس  16) 1441من رجب  21صادر في  2.20.269مرسوم رقم  - 33

(، 2020مارس  16) 1441من رجب  21مكرر بتاريخ  6865" الجريدة الرسمية عدد 19-الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد

 .1540ص.
شعبان  14مكرر بتاريخ  6871(، الجريدة الرسمية عدد 2020أبريل 7) 1441شعبان  13الصادر في  2.20.320المرسوم بقانون رقم  - 34

من قانون المالية  43دة يمكن تجاوز سقف المبلغ المنصوص عليه في الما تنص المادة األولى منه على أنه " .2014(، ص.2020أبريل  8) 1441

( من الميزانية 22)طبيعة المورد  8500المصلحة   1.1.0.0.0.13.000،والمقدر للمداخيل المسجلة بالفصل  2020للسنة المالية  70.19رقم 

 مقابل قيمة االقتراضات الخارجية"." -العامة: "حصيلة االقتراض
بتنفيذ قانون  (2019ديسمبر  13) 1441خر اآلمن ربيع  16صادر في   1.19.125م ، ظهير شريف رق2020لية الماللسنة  ليةلماقانون ا - 35

 .11086(، ص.2019دجنبر  14)1441ربيع اآلخر  17مكرر بتاريخ   6838، الجريدة الرسمية عدد 2020الية لما للسنة 70.19لية رقم لماا
( المتعلق بتجاوز 2020أبريل  7) 1441شعبان  13الصادر في  3202.20.المرسوم بقانون رقم تنص مادته الفريدة على أنه "يصادق على  - 36

 سقف التمويالت الخارجية".



 املخاطر زمن في عمومي تدبير أي :املفاجأة وعنصر الدولة                                                                                                                                                            عنوان الكتاب الجماعي

 

 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  160  

ىل  ذإ اكن إلبحث يف إلطبيعة إلقانونية للتدإبري إملتخذة أ ثناء حاةل إلطوإرئ إلصحية، حييل إ  وكام قلنا سابقا إ 

ن إملصادقة عىل  إلبحث يف مدى رشعية هذه إلتدإبري ومدى إنسجاهما مع إملقتضيات إدلس تورية ضامان دلوةل إلقانون، فا 

طرحت للنقاش مدى إنسجام وتوإفق إل جرإءإت إملسطرية إملتبعة ل قرإر إلقانون رمق هذإ إملرسوم بقانون ابل غلبية 

إلقايض ابملصادقة عىل إملرسوم  26.20مع إملقتضيات إدلس تورية. ذكل أ ن "معلية إلتصويت إملتعلقة ابلقانون رمق  26.20

( إملتعلق بتجاوز سقف إلمتويالت إخلارجية، إليت 2020أ بريل  7) 1441شعبان  13در يف إلصا 2.20.320بقانون رمق 

(، كام يه موثقة 2020أ بريل  30)إملوإفق لـ  1441رمضان  6إجللسة إلعامة جمللس إلنوإب إملنعقدة يوم إمخليس   متت يف

عرش بعد إملائة، إملنشور عىل إلبوإبة إلسادسة   ابلصوت وإلصورة، خمالفة ملا هو مضمن مبحرض إجللسة إلرمسي رمق

إل لكرتونية جمللس إلنوإب، ذكل، أ ن رئيس جملس إلنوإب عند قيامه ابحتساب إملصوتني عىل إلقانون إملذكور، مل حيرتم 

إل جرإءإت إملسطرية إملضمنة يف إلنظام إدلإخيل للمجلس إملعين، وإليت تعد من إلقوإعد إجلوهرية لصحة وصدقية إلترشيع، 

يث مل حُيدد بدقة عدد إحلارضين يف هذه إجللسة، كام مل حيتسب عدد إملصوتني بنعم، وعدد إملصوتني بال، وعدد حب 

فالتصويت عىل هذإ إلقانون، كام هو موثق بنص إحملرض إلوريق جاء وفق إلصيغة إلآتية: صادق جملس إلنوإب ر إملمتنعني، 

وز سقف إلمتويالت إخلارجية، وهو ما يس تفاد منه وجود أ صوإت يتعلق بتجا 26.20ابل غلبية عىل مرشوع قانون رمق 

ىل عددها وإجلهة إليت صدرت عهنا"  معارضة صوتت بال، لكن إحملرض ل يشري لهيا، وإ   .37إ 

قرإر إلقانون 202038يونيو  4يف هذإ إلس ياق أ قرت إحملمكة إدلس تورية يف قرإرها بتارخي   ، بدس تورية مسطرة إ 

( 2020أ بريل  7) 1441شعبان  13إلصادر يف  2.20.320صادقة عىل إملرسوم بقانون رمق إلقايض ابمل  26.20رمق 

لها سابقا؟  ىل أ ي حد مت إحرتإم إجرإءإت إلتصويت إملشار إ  إملتعلق بتجاوز سقف إلمتويالت إخلارجية، مما جيعنا نتساءل إ 

ويف ضامن تفعيل دور دوةل إلقانون من وهل لعبت إحملمكة إدلس تورية دورها إخلالق يف ترس يخ إلرشعية إدلس تورية 

 خالل توس يع فضاء حامية إحلقوق وإحلرايت؟ 

فالقايض إدلس توري ل يتأ ثر دوره يف ترس يخ إحلقوق وإحلرايت وتعزيز إلرشعية وس يادة إلقانون ابلظروف  

إدلس تور ومقتضياته ل يتوقف الاس تثنائية، ل ن دوةل إلقانون تربز قوهتا يف كيفية تعاطهيا مع مثل هذه إلظروف. فأ حاكم 

 . تنفيذها بظروف طارئة

مل متارس رقابهتا ل عىل نص إملرسوم بقانون إملتعلق بتجاوز سقف  إحملمكةيبدو لنا من خالل قرإءة إلقرإر أ ن 

ىل شارت يف إمللمتسات إأ  رمغ إن عريضة إل حاةل  ،39إلمتويالت إخلارجية ول عىل الاجرإءإت إملتعلقة بقانون إملصادقة

يس تجب إلقايض إدلس توري للجوإنب إلشلكية إليت طاملا تشبت مل  إلترصحي بعدم دس تورية مسطرة إملصادقة. وابلتايل

لعدم  عىل إجلوإنب إملسطرية ليرصح بعدم دس تورية قانون 1994حيث ركز يف قرإر هل س نة هبا منذ بدإية إش تغاهل، 

                                                           
 26.20برلمانيا من فريق األصالة والمعاصر، للطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم   81مقتطف من المذكرة التي تقدم بها  - 37

( المتعلق بتجاوز سقف التمويالت 2020أبريل  7) 1441شعبان  13الصادر في  2.20.320يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 

 الخارجية، إلى رئيس المحكمة الدستورية والقضاة أعضاء المحكمة الدستورية".
 .2020/06/04بتاريخ ،  057/20 ملف عدد:م.د  106/20قرار المحكمة الدستورية  - 38
ال تتضمن أي شيء في الجوهر يمكن الحكم عليه أو النظر في دستوريته. وبالتالي نرى أن اإلثارة  26.20المصادقة إن المادة الفريدة في قانون  - 39

 التلقائية للمحكمة في هذا الصدد مسألة ال معنى لها.
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درإهجا يف عريضة إلطعن إدلورإتصدإرة خالل إلفرتة إلفاصةل بني إحرتإم مسطرة إ   ، وسكت عن إملطالب إل خرى رمغ إ 

 . 40دةومل يبت فهيا، حيث ترك إل بوإب مفتوحة عىل إحامتلت ع

ىل إملربرإت إ  فالقايض إدلس توري حبمك الاختصاصات إملس ندة هل يمتتع بس يادة اكمةل وحرية إللجوء والاستناد 

 ابدلس تورية أ وعدم إدلس تورية. لكن لل سف إلقايض إدلس توري يف إلقرإر رمق 41إليت تبدو هل مالمئة ليك يرصح يف إلهناية

ن  2020يونيو  4م.د بتارخي  106/20 مل يفحص ما طلب منه عىل إلرمغ من رصإحة إلطلب إلوإرد يف عريضة إلطعن. وإ 

بتارخي  937قرإره رمق إجمللس إدلس توري يف بذكل كنا نذهب يف إجتاه ضامن إحرتإم مبدأ  مسو وس يادة إلقانون كام رصح 

تس تلزم إس تحضار إملقاصد إليت إبتغاها  -شالك وجوهرإ-إ "إن مرإقبة دس تورية إلقوإنني معترب  2014مايو  29

ن اكن موقف 42إدلس تور" . يعترب ترإجعا عن موإقف سابقة للمجلس إدلس توريإحملمكة إدلس تورية . وهذإ جيعنا نتساءل إ 

تبين هذإ إملوقف إخلجول للمحمكة إدلس تورية أ مام تناقص موإرد  19كوفيد  وهل حمتت ظروف إلطوإرئ  إلنامجة عن

 إدلوةل من انحية إلعمةل إلصعبة.

وملا اكنت حاةل إلطوإرئ إلصحية تتصل بأ مه إلس ياسات الاجامتعية وإلقطاعية، وأ كرثها من هجة أ خرى، 

نه يتعني ضامن و  إلصحي حامية إلنظام إلعامإطنني وبقوإعد حساس ية لتصالها مبعيش إملو  إحلرايت وإحلقوق إل ساس ية، فا 

عىل إحلكومة، ويه بصدد إختاذ إلتدإبري الاس تعجالية ملوإهجة تفيش إلوابء، أ ن حترص عىل ضامن إس مترإرية إملرإفق 

ط ىل ضامن سالمة إلساكن، وسالمة إلرتإب إلوطين، يف إ  ىل تعبئة مجيع إملوإرد وإلوسائل إلرإمية إ  ار إلعامة، وأ ن تبادر إ 

 دلس تور. لإحرتإم إحلرايت وإحلقوق إل ساس ية إملكفوةل للجميع طبقا 

ىل أ ن إلرضورة وحاةل إلطوإرئ و جرإءإتيابلنظر إ  يتدإخل فهيا ما هو حصي لتدبري أ زمة  فرضان إختاذ قرإرإت وإ 

دإري وقانوين ومايل، لس امي بعد توقيف مجموعة من إل نشطة إملهنية و  ، وإحلد من إلتجاريةمبا هو إقتصادي وإجامتعي وإ 

غالق إجملال إجلوي وإحلدود إلربيةحرية إلتنقل دإخليا و  ن مسأ ةل تقدير إلظروف الاس تثنائية وتقدير خارجيا نتيجة إ  ، فا 

منا يرجع للسلطة إلتقديرية للسلطات  متديد حاةل إلطوإرئ من عدمه وما يرتتب عن ذكل من تقييد للحقوق وإحلرايت إ 

 .43إلعمومية إخملتصة

ل  هذإ من شأ نه أ ن ميس ببعض إحلقوق وإحلرايت إليت تتيح إجملال لتدخل إلقايض إل دإري وخصوصا قايض أ ن إ 

عالن" أ و ابل حرى "ل(. كام هو إلشأ ن ابلنس بة référé-libertéإملس تعجالت إل دإرية لضامن هذه إحلقوق وإحلرايت ) إ 

 .2020مارس  26بتارخي "بيان" إحلظر إجلوي يف ضوء إلتكييف إذلي أ قره قرإر حممكة الاس تئناف إل دإرية ابلرابط 

                                                           
40 -on Mohamed Amine BENABDELLAH, Le conseil constitutionnel et la loi sur les paraboles, Note sous décisi 

du Conseil constitutionnel n° 37.94 du 16 Aout 1994, REMALD, N°9, Octobre -Décembre 1994, p.9. 
القاضي بالمصادقة على  33-93قامت الحكومة عن طريق القانون رقم حيث ، 1994غشت  16بتاريخ  37-94قرار رقم المجلس الدستوري، ال - 41

بإحداث رسم على إقامة المحطات األرضية الخاصة بالتقاط اإلشارات  1992أكتوبر  13الصادر في  2-91-388المرسوم بمثابة قانون رقم 

درهم بالنسبة لكل جهاز مثبت، وعلى كل جهاز يعتزم أي شخص إقامته.  5000اإلذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية، بإحداث رسم بقيمة 

ي الدستور تخولها اتخاذ في الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر من أجل ذلك نهجت تقنية قانونية منصوص عليها ف

صاص مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب. بمعنى أن الحكومة تتخذ تدابير تدخل ضمن اخت

 13ه هو مصادقة البرلمان عليها في دورته العادية المقبلة. بالفعل تمت الموافقة على المرسوم الصادر في الجهاز التشريعي، الشرط الذي تتوقف علي

عضوا من مجلس النواب بإحالة رسالة إلى المجلس الدستوري عمال  95. آنذاك قام 1994يوليوز  5من طرف مجلس النواب بتاريخ  1992أكتوبر 

  فيها من المجلس التصريح بعدم مطابقة المرسوم للدستور.من الدستور طالبين  79بأحكام الفصل 
42

 .2014/06/19 م.د بتاريخ  14-937، قرار رقم : 14-1396، ملف عدد : 2014/937قرار المجلس الدستوري،  - 
 .2020يوز يول 10ومن هذا التاريخ األخير إلى  2020يونيو  10إلى  2020ماي  20في هذا السياق تم تمديد حالة الطوارئ  من  -43
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جرإء إحلظر إجلوي ن إ  إذلي صدر يف شلك بيان صدر عن وزإرة إلشؤون إخلارجية وإلتعاون الافريقي وإملغاربة  44إ 

طار تدإبري إلرشطة إل دإرية إليت تتخذها 2020مارس  13إملقميني ابخلارج وفق ما هو وإحض من بالغها بتارخي  ، يف إ 

مارس  19وزإرة إدلإخلية إلصادر يف  إل دإرة حلفظ إلنظام إلعام إملمتثل يف إلصحة إلعامة صدر بشلك أ س بق عن بالغ

. وسوإء تعلق إل مر ابلبيان أ و إلبالغ فهام سابقان للمرسوم إلصادر 2020مارس  20إذلي حدد بدإية إلطوإرئ يف  2020

وإملنشور ابجلريدة إلرمسية يف نفس إلتارخي، وإذلي حيمل مقومات إلقرإر إل دإري وإذلي مبوجبه مت  2020مارس  24يف 

غالق إجملال إجلوي وإلبحري قد إل عالن  عن حاةل إلطوإرئ إلصحية. وابلتايل تكون تدإبري تعليق إلرحالت إجلوية وإ 

دإرية حمضة طبقا ملا تسمح إختصاصات سلطات إلرشطة إل دإرية إملعنية، ومل ترتكز هذه  طار تدإبري إ  إختذت يف إ 

  ل نه لحق لها. إلتدإبري عىل إملرسوم إملعلن للطوإرئ إلصحية

ل من اترخي نرشه ابجلريدة إلرمسية، وهو  فالقرإر إل دإري "إملرسوم إملعلن عن إلطوإرئ إلصحية " مبدئيا ل يرسي إ 

ىل  20. وابلتايل فتارخي 2020مارس  24 ابنه "بوإسطة بالغ وزإرة إدلإخلية" عن إلطوإرئ إلصحية. حييلنا إ  مارس إملعلن إ 

دإري وطرح إلتساؤل حول طبيعة إلبياانت وإلبالغات إلصادرة عن خمتلف طرح إلنقاش إلفقهيي حول مقومات إلقرإر إل  

لغاء يف حاةل خرقها  دإرية تنفيذية ميكن إلطعن فهيا ابل  ذإ اكنت تعترب قرإرإت إ  إلسلطات إل دإرية خالل هذه إلفرتة فامي إ 

دإرية غري تنفيذية ل ميكن إلطعن رشعيةمبدأ  إل  لغاء حىت ولو ترضر مهنا إل فرإد.  أ م أ هنا ل تعدو عن كوهنا تدإبري إ  فهيا ابل 

ل يف إلقرإرإت إل دإرية إلتنفيذية.  ومن إلناحية إملنطقية فقايض إل لغاء ل يقبل إلنظر ابلطعن إ 

ن إل صل يف من هجة أ خرى  ل من اترخي نرشها أ و تبليغها  ،إلقرإرإت إل دإرية عدم رجعيهتافا  آاثرها ل ترسي إ  أ ي أ ن أ

عىل  احفاظ ،ت إلفردية أ و إلعمل هبا يقينا وفق ما يعتد به الاجهتاد إلقضايئ إل دإري برشوط خاصةابلنس بة للقرإرإ

فرإد إليت نشأ ت حصيحة وتقيدإ بقوإعد الاختصاص إلزماين. أ ما  ،إس تقرإر إملعامالت وحامية إملرإكز إلقانونية لل 

لقانون عىل هذه إلرجعية أ و أ ن يقررها حمك قضايئ الاس تثناءإت عىل مبدأ  عدم رجعية إلقرإرإت إل دإرية فهيي أ ن ينص إ

كام يف حاةل إلغاء قرإر إدإري فيعدم إحلمك هذإ إلقرإر من اترخي صدوره، وكذإ إلقرإرإت إملفرسة وإملؤكدة، إو قرإر حسب 

  .قرإر إدإري وفق رشوط خاصة ل جمال للتفصيل فهيا

، يعترب عدم إلرجعية قاعدة ةه إلقار إتن إلقضاء إل دإري، يف إجهتادويس تفاد من إلتذكري هبذه إملبادئ إلقانونية إلعامة أ  

آمرة ورتب عىل خمالفهتا جزإء إلبطالن، وابلتايل ل يوجد أ ي س ند قانوين للقول بكون قرإر إل عالن عن إلطوإرئ  أ

انوان رساين قرإر إلصحية يرسي بأ ثر رجعي منذ قرإر الاعالن عن غلق إجملال إجلوي، ودإعي إملصلحة إلعامة ل يربر ق

إدإري بأ ثر رجعي؛ ول يصح نس بة هذإ إلتفسري للقرإر الاس تئنايف وتقويهل ما مل يقهل خبصوص اترخي رساين قرإر إلطوإرئ 

  .إلصحية

وبذكل فالقرإر إذلي يعتد به وإذلي ميكنه إلثأ ثري يف إملركز إلقانوين للمعين أ و إخملاطب به، ليست جمرد إلتدإبري  

 )بالغ تعليق إلرحالت إجلوية وبالغ إل عالن عن إلطوإرئ إلصحية( إلصادرة عن وزإرة إدلإخلية، ولكنه إملرسوم.إل دإرية 
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األمر يتعلق ببيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يتضمن اإلعالن عن قرار تعليق  -

قد صدر  الرحالت الجوية المتوجهة والقادمة من وإلى عدد من الدول، وكان قرار تعليق الرحالت الجوية )وحتى غلق الحدود البحرية مع اسبانيا(

تم تعليق  2020مارس  14وعلى اثره تم تعليق الرحالت مع أربع دول هي الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا؛ وفي  2020مارس  13في 

اء يندرج ضمن الرحالت مع ألمانيا هولندا بلجيكا والبرتغال ومع عدد من الدول االفريقية والعربية ومنها تونس. وقد أشار البيان إلى أن هذا االجر

  ، وهم الرحالت الجوية للمسافرين. وتم اتخاذ القرار بتشاور وتنسيق مع الدول المعنية19 -التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد
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إذلي رفض -مكة إل دإرية ابلرابط ابلنيابة ولعل هذإ ما يفرس كون إل مر الاس تعجايل إلصادر عن رئيس إحمل

س بانيا مل تسمح هل ام إلسلطات إلعمومية ابدلخول بعد غلق إحلدود إلبحرية الاس تجابة لطلب موإطنني مغربيني عالقني اب 

ىل نظرية إلظروف الاس تثنائية  ايه بـ"جمرد تدبري  -ابلستناد إ  تفادى وصف قرإر غلق إحلدود ابلقرإر إلس يادي وإصفا إ 

 ".تنظميي

دإرية. ول يصح إ جرإء تعليق إلرحالت إجلوية يبقى من طبيعة تنظميية وإ  عتباره بوصفه خنلص من لك ما س بق أ ن إ 

  تدبري تنظمي متصل ابلقرإر إملعلن عن إلطوإرئ إلصحية مبرسوم.

ابن حاةل إلطوإرئ   إلفقرة إلثالثة: إتساع صالحيات إلسلطة إلتنظميية إ 

رإدة  يعترب إلربملان أ حد إلعنارص إلرئيس ية يف حتليل إلنظام إلس يايس لدلوةل، فهو إملؤسسة إليت تعرب عن إ 

ون من ممثلني منتخبني، وهو إلسلطة إليت تقوم عىل هممة إلترشيع وصنع إلقوإنني إملنظمة لش ئون إلشعب ابعتبارها تتك

إدلوةل وإجملمتع، وهو إلهيئة إليت متارس همام إلرقابة عىل أ دإء إلسلطة إلتنفيذية وحماسبهتا. ولهذه إل س باب، فا ن إلربملان هو 

ذإ اكن دميقرإطي نظامإجلهة إليت تكشف عن حاةل ومس توى إدلميقرإطية يف إل   أ م غري دميقرإطي. اإلس يايس فامي إ 

بيد أ ن ما ميكن تسجيهل ومالحظته يف دساتري إدلميقرإطيات إحلديثة هو مسو إلسلطة إلتنفيذية عىل إلسلطة 

عىل ، يف حني يبقى جمال إلربملان حمددإ و  إجملال إل وسع يف إدلس تورإلترشيعية، حبيث يظل إجلهاز إلتنفيذي هممينا عىل

سبيل إحلرص. هذإ فضال عن همينة إل غلبية إملؤيدة للسلطة إلتنفيذية. وبذكل نسجل أ ن أ حد مظاهر ضعف إلهيئة 

جاهزة" مؤيدة للسلطة إلثانية بشلك متكرر ومبالغ فيه يف بعض "إلترشيعية وخضوعها للسلطة إلتنفيذية وجود أ غلبية 

 .إل حيان، مما أ فقد إجمللس دوره إلرقايب وإحملاس يب

ة هممينة ومن خاللها إل دإرة ابعتبارها إلآلية إليت عن هذإ إلتوجه، حبيث تظل إحلكوم ونرى أ ن إملغرب ل حييد

 .45تس تعني هبا لتنفيذ س ياساهتا إلعمومية

ىل أ ي حد تتجىل لنا همينة إجلهاز إلتنفيذي عىل إجملال إلعام يف إحلالت إلعادية ويف إلظروف  وبذكل سرنى إ 

 ما حدود إلضوإبط إليت تقيد تدخالت إل دإرة يف إلظروف غري إلعادية؟الاس تثنائية و 

تربز لنا من خالل بعض إحلالت، ابعتبار هذه   2011ولعل بعض جتليات مسو إلسلطة إلتنفيذية يف دس تور 

ففضال عن  إل خرية إل ساس إذلي يبين عليه إجلهاز إلتنفيذي تدخالته سوإء يف إلظروف إلعادية أ و إلظروف الاس تثناية.

وميكنه  47، وابعتباره سلطة إس تثنائية46الاختصاصات الاس تثنائية إليت يتوفر علهيا إملكل ابعتباره "رئيس إدلوةل"

عالن إحلصار ن إدلس تور يف فصهل 48إلتدخل يف حاةل إلطوإرئ من خالل إ  خول لرئيس إحلكومة، ول عضاء  78، فا 

إلربملان عىل إلسوإء حق إلتقدم ابقرتإح إلقوإنني، كام مكن إحلكومة من حق إدلفع بعدم قبول لك مقرتح أ و تعديل ل 

إجمللسني  يدخل يف جمال إلقانون, عىل أ ن يبقى إلبت يف إخلالف للمحمكة إدلس تورية يف أ جل مثانية أ ايم بطلب من أ حد

أ و من رئيس إحلكومة، وميكهنا كذكل أ ن تعارض يف حبث لك تعديل مل يعرض من قبل عىل إللجنة إليت يعنهيا إل مر 
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تنفيذ البرنامج تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على  .على أنه "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية2011من دستور  89الفصلينص  - 

 على المؤسسات والمقاوالت العمومية". تنفيذ القوانين. واإلدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس اإلشراف والوصاية الحكومي وعلى ضمان
 .2011من دستور  42الفصل  - 46
 .2011من دستور  59الفصل  - 47
 .2011من دستور  74والفصل  49الفصل  - 48
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(، وميكهنا أ يضا أ ن تصدر خالل إلفرتة إلفاصةل بني إدلورإت وابتفاق مع إللجان إليت يعنهيا إل ر من الك 83)إلفصل 

 . د إملصادقة علهيا من طرف إلربملان خالل دورته إلعادية إملوإليةإجمللسني، مرإس مي قوإنني جيب عرضها بقص

عىل أ ن إلربملان يأ ذن للحكومة أ ن تتخذ يف ظرف من إلزمن حمدد ولغاية معينة مبقتىض مرإس مي  70ونص إلفصل 

بقصد إملصادقة  وتدإبري خيتص إلقانون عادة ابختاذها، وجيري إلعمل هبا مبجرد نرشها، غري أ نه جيب عرضها عىل إلربملان

ذإ و قع حل جمليس إلربملان أ و أ حدهام.  ل أ ن قانون إل ذن يبطل إ  صدإرها، إ  آء إل جل إذلي حدده قانون إل ذن اب  عند إنهتأ

ىل أ ن إجمل ضافة إ  (، ويعين إختصاص إلقانون هنا 72إلتنظميي خيتص ابملوإد إليت ل يشملها إختصاص إلقانون )إلفصل  الإ 

 . أ و ما يس نده إدلس تور رصإحة إىل إلربملان بنصوص أ خرى 71هيا يف إلفصل الاختصاصات إملنصوص عل

ذن فاحلكومة لها حق إلترشيع إملرشوط يف حالتني ويتعلق إل مر حباةل إلترشيع خارج إدلورإت ابتفاق مع إللجان  إ 

ختصاص إلقانون أ و خارج إملتعلق اب 71إملعنية وحاةل قانون إل ذن، ابلضافة إىل حقها يف إلترشيع خارج إطار إلفصل 

ليه رصإحة بفصول أ خرى من إدلس تور  . إملوإد إملس ندة إ 

نه خيضع ابل س بقية وفق إلرتتيب  ذإ اكن لك من مكتيب إجمللسني يضع جدول أ عامهل فا  وجتدر الاشارة إىل أ نه إ 

من بيهنا تكل إلصادرة إذلي حتدده إحلكومة. عىل أ ن خيصص يوم وإحد عىل إل قل يف إلشهر دلرإسة مقرتحات إلقوإنني و 

 . عن إملعارضة

ذإ اكنت إختصاصات إجلهاز إلترشيعي إل صيل قد توسعت توسعا كبريإ من خالل إلصالحيات وإمليادين  وهكذإ إ 

هنا  ماكنية توس يعها حسب ظوإلقضااي إليت يرشع فهيا، فا  لت متسمة ابحلرص، يف غياب نص قانوين يسهل من إ 

وإحتفاظ إحلكومة  (72قابل ذكل ترك إجملال مفتوحا أ مام إجملال إلتنظميي )إلفصل إملس تجدإت وإلظروف وإحلاجات، وم

بصالحية إدلفع بعدم قبول لك ما ل يدخل يف جمال إلقانون وإماكنية تغيري إلنصوص إلترشيعية من حيث إلشلك مبرسوم 

ذإ اكن مضموهنا يدخل يف جمال من إجملالت إليت  متارس فهيا إلسلطة إلتنظميية بعد موإفقة إحملمكة إدلس تورية إ 

  إختصاصاهتا.

لرئيس إحلكومة إحلق يف الاقدإم عىل حل جملس  104ودعام لصالحيات إجلهاز إلتنفيذي إعطى إلفصل 

إلنوإب، بعد إستشارة إملكل ورئيس إجمللس، ورئيس إحملمكة إدلس تورية مبرسوم يتخذ يف جملس وزإري، عىل أ ن يقدم 

 . لنوإب ترصحيا يتضمن بصفة خاصة دوإفع قرإر إحلل وأ هدإفهرئيس إحلكومة إمام جملس إ

ىل أ ن إحلكومة تتحمك يف جدول إعامل جلسات إلربملان من حيث الاس بقية وإلرتتيب إذلي  كام جتدر إل شارة إ 

حتدده. ولتجاوز تغليب مناقشة مشاريع إلقوإنني إملقدمة من طرف إحلكومة عىل مقرتحات إلقوإنني إملقدمة من طرف 

خيصص يوم وإحد عىل الاقل يف إلشهر دلرإسة مقرتحات »عىل أ ن  82لربملان، نصت إلفقرة الاخرية من إلفصل إ

وهذإ من شأ نه إن يدفع إعضاء إلربملان وإلفرق إلربملانية لالرتقاء ابلعمل  » إلقوإنني، ومن بيهنا تكل إلصادرة عن إملعارضة

 هيك عن ضامن حق إملعارضة يف ذكل.إلترشيعي وإملبادرة إىل إلرفع من إنتاجيته، ان

ن هذإ إلسمو "مسو إجلهاز إلتنفيذي" إذلي يتجسد من خالل إلصالحيات إلوإسعة للسلطات إلعمومية إذلي  إ 

منا يتجسد ويتبلور بشلك قوي من  كرس ته إملقتضيات إدلس تورية سوإء يف إحلالت إلعادية أ و يف إلظروف الاس تثنائية، إ 

ن عىل إلصعيد إملركزيخالل إجملال إل وسع لتدخ من خالل ما ميكن أ ن تتخذه إلسلطات  49ل سلطات إلرشطة إل دإرية إ 

                                                           
 .2011من دستور  90شرطة اإلدارية على المستوى الوطني موكول إلى رئيس الحكومة بمقتضى الفصل إن اختصاص ممارسة ال - 49
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من مرإس مي وقرإرإت ومناشري ودورايت وغريها من إلتدإبري إل دإرية إلرإمية للحفاظ عىل إلنظام إلعام،  50إل دإرية إملركزية

، مبا 51أ و عىل إلصعيد إلرتإيب من خالل إدلور إخملول ملمثيل إدلوةل عىل إلصعيد إجلهوي وعىل صعيد إلعاملت وإل قالمي

إلرتإيب سلطات تقديرية وإسعة يف تطبيق خمتلف تدإبري إلرشطة  خيول لهذه إلسلطات إملركزية أ و من ميثلها عىل إلصعيد

عرب خمتلف ربوع وأ رجاء إلرتإب إلوطين  وإلمتيي بني هذه إلتدإبري وتكل، وتصنيف جمالت تطبيقها حسب إلعاملت 

 . 52وإل قالمي وإجلهات

ميثلها عىل إلصعيد إلرتإيب هو ولعل ما يثري الانتباه يف ظل تفوق إلسلطة إلتنظميية عىل إلصعيد إملركزي ومن 

غياب أ و تغييب دور إجملالس إملنتخبة ورؤساؤها ابلضطالع ابملهام إملنوطة هبم يف ميدإن إحلفاظ عىل إلنظام إلعام 

ة سوخاصة إجلانب إملتعلق ابلصحة إلعامة. ويف هذإ إل طار ل بد من إلتذكري ابختصاصات رئيس جملس إمجلاعة يف ممار 

إل دإرية يف ميادين إلوقاية إلصحية وإلنظافة وإلسكينة إلعمومية وسالمة إملرور، وذكل عن طريق  صالحيات إلرشطة

إختاذ قرإرإت تنظميية بوإسطة تدإبري رشطة فردية تمتثل يف إل ذن أ و إل مر أ و إملنع، ويضطلع عىل إخلصوص يف إمليدإن 

س منح رخص إس تغالل إملؤسسات إملرضة أ و إخلطرية، توىل رئيس إجمللي ، حيث 53إلصحي ابختاذ تدإبري إلوقاية إلصحية

لك إل ماكن إليت ميكن أ ن تصنع أ و  كام يعمل عىل إختاذ إلتدإبري إلرضورية لتفادي رشود إلهبامئ إملؤذية وإملرضة، ومرإقبة 

وقاية إلصحية، ختزن أ و تباع فهيا موإد خطرية. ويعمل كذكل عىل تنظمي إل نشطة غري إملنظمة إليت من شأ هنا أ ن متس ابل

ىل ضافة إ  ماكحفة إنتشار إل مرإض إلوابئية مرإقبة جودة إملوإد إلغذإئية، وإختاذ إلتدإبري إلالزمة لتجنب و  إملسامهة يف إ 

أ ما فامي خيص إلنظافة، فا ن رئيس إجمللس يسهر عىل إحرتإم رشوط  .وإخلطرية؛ وذكل طبقا للقوإنني وإل نظمة إملعمول هبا

ق، وإحرتإم إلضوإبط إملتعلقة بسالمة ونظافة إحملالت إملفتوحة للعموم، ونظافة جماري إملياه وإملاء نظافة إملساكن وإلطر 

 .54إلصاحل للرشب

رشإك إمجلاعة يف تدإبري حفظ وحامية حصة إملوإطنني، تزنيال ملا  ننا نعتقد أ ن تفعيل إدلميقرإطية إحمللية يقتيض إ  إ 

يف  إحلق لك إلوسائل إملتاحة لتيسري إس تفادة إملوإطنات وإملوإطنني من نص عليه إدلس تور من رضورة إلعمل عىل تعبئة
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في الفقرة الثانية من مادته الثانية على أنه يجوز لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم، كل في نطاق  2020يونيو  9مرسوم  ينص - 

 .ا كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثراختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسه
 ، مشار إليه سابقا.2020يونيو  9أنظر البالغ الصادر في  - 52
يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات. 14-113من القانون التنظيمي  100المادة  - 53

 .6660. ص 2015يوليوز  23موافق  1436شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات  14-113الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي (، 2015
54

بشأن تأجيل الترقيات وإلغاء  2020مارس  25بتاريخ   2020/3رقم رئيس الحكومة يتجلى هذا التهميش من خالل ما نص عليه منشور  - 

يع الموظفين باستثناء المكلفين باألمن الداخلي ومهنيي الصحة. هذا المرسوم الذي لم يستثن موظفي الجماعات الترابية لجممباريات التوظيف بالنسبة 

)موظفي وعمال مكاتب حفظ الصحة والتقنيين ومسيري األوراش، والقائمين بشؤون الموظفين والعمال والساهرين على إنجاز النفقات لشراء 

زات التقنية واللوجستيكية التي تتطلبها المرحلة، والسائقين وكذا المرابطين في مكاتب الضبط والحالة المدنية ومكاتب األدوية والمعقمات والتجهي

(، على الرغم من الدور الذي تقوم به شغيلة هذه الجماعات في مواجهة جائحة كورونا في هذا الظرف االستثنائي عن طريق تعقيم .تصحيح اإلمضاء

 الساحات واألماكن العامة والخاصة .الشوارع واألزقة و

https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82/
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82/
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إمجلاعة من خالل ممارسة صالحيات إلرشطة إل دإرية من إختاذ لك إلتدإبري  . كام مكن إملرشع رئيس55إلعناية إلصحية

 .56إلالزمة لتجنب وماكحفة إنتشار إل مرإض إلوابئية وإخلطرية

وابلنظر لالختصاصات إملوكوةل للجامعات ميكهنا أ ن تسامه يف حماربة إل وبئة وإل مرإض، من خالل إختاذ إلتدإبري 

حة للعموم، خاصة إملطامع وإملقايه وقاعات إل لعاب وإملشاهد وإملسارح وأ ماكن إلس باحة ولك إلالزمة يف إملؤسسات إملفتو 

غالقها.عىل إعتبار أ ن مثل هذه إل ماكن تسامه بشلك كبري يف  إل ماكن إل خرى إملفتوحة للعموم، وحتديد موإقيت فتحها وإ 

 سيس لحتاككها ابلساكن دإخل جماها إلرتإيب.كام ميكهنا تقوم ابلتوعية وإلتح  .إنتشار إلعدوى يف حاةل إل وبئة

 إملبحث إلثاين: مدى فعالية كفاءة إلقايض إل دإري خالل فرتة إلطوإرئ 

ذإ اكن مبدأ  فصل إلسلطات إلقضائية عن إلسلطات إل دإرية إذلي تأ سست عليه إملادة إل دإرية يف إملغرب منذ   إ 

ترصح بأ نه مينع عىل إحملامك أ ن تأ مر بأ ية  1913مك إملنشأ ة س نة جيعل إحملا 1913سن أ ول ظهري للتنظمي إلقضايئ س نة 

جرإءإت من شأ هنا أ ن تعرقل معل إل دإرإت إلعمومية، فا ن هذإ إلنص ل يشلك حاجزإ أ مام سلطة إحملامك يف إلبحث  يف  إ 

دإري ميكن إلنظر فيه ذإ اكنت إلرشوط إجلوهرية متوفرة ليكون هناك قرإر إ   .57لك انزةل، إ 

لغاء س نة  ونرى من  ل ميكن أ ن تتحصن من  1957هذإ إملنطلق أ ن قرإرإت إل دإرة منذ سن إلطعن ابل 

عامل 58رشعيةإخلضوع للرقابة إلقضائية ما دإمت تتسم بأ حد عيوب إل  . بيد أ ن إل شاكل إذلي يطرح يمتثل يف مسأ ةل إ 

وف الاس تثناية ويف حالت إلطوإرئ كام يف إلرقابة إلقضائية عىل إلقرإرإت إل دإرية إملتخذة خالل حالت إلرضورة وإلظر 

 . 2020مارس  20حاةل إلطوإرئ إلصحية إملعلنة منذ 

يتعني أ ن حيايث ويوإكب لك تدخالت إل دإرة سوإء يف إحلالت إلعادية أ و يف إحلالت  رشعيةنعتقد أ ن مبدأ  إل  

رإرإت إملتخذة خالل فرتة إلطوإرئ إلصحية. غري إلعادية. وهذإ يطرح ابلفعل إجلدل حول نظرة إلقضاء وإلفقه لطبيعة إلق

ن كنا نعتقد أ أ ن صالحية تقرير هل أ ن هذإ إلعمل س يادي أ م ل ترجع لكمة إلفصل فيه للقضاء نفسه، فادلوةل همام  وإ 

ذإ ما توإفرت  متسكت بأ ن معلها هو من أ عامل إلس يادة فذكل ل  يعين أ ن إلقضاء يمتسك مبا تنعاه إدلوةل فالقضاء يفحص إ 

إليت ختضع من إلوهجة إلنظرية ملبدأ  س يادة إلقانون تس تطيع  . ل ن إلسلطة إلتنفيذية59وط إلعمل إلس يادي أ م لرش 

جرإءإت وتقوم بترصفات، تس بغ علهيا صفة أ عامل إلس يادة، خترج فهيا عن إلقوإعد  إس تغالل فكرة أ عامل إلس يادة، فتتخذ إ 

بدو خطورة نظرية أ عامل إلس يادة، حبيث تعد سالحًا خطريًإ يف يد . ومن هنا ت رشعيةإلقانونية إليت يتضمهنا مبدأ  إل 

ة يف ميدإن إحلرايت إلعامة وحقوق إل فرإد، ول جيد هؤلء رشعيإحلكومة، ميكهنا من إرتاكب ترصفات إستبدإدية وغري 
                                                           

على صالحية مجلس الجماعة في التداول في القضايا المرتبطة  113.14من القانون التنظيمي للجماعات  92وعلى هذا األساس، نصت المادة  - 55

 بالتدابير الصحية ومحاربة عوامل انتشار األمراض.
56

والجماعات الترابية وجعل الالتمركز والالمركزية متالزمتين للتنمية ينبغي تمكين الجماعات الترابية لثقافة الشراكة والتعاقد بين الدولة ترسيخا  - 

 .طاع الصحةباإلمكانيات المادية والبشرية، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الجماعات فيما بينها، وبين هذه األخيرة والقطاعات الحكومية بما فيها ق
57CAR 7 Fév - –1947 .133.XIV p.RACAR T 

 من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية. 41-90من القانون  20المادة  - 58
59

هي طائفة من األعمال اإلدارية بطبيعتها والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموماً،  Les actes de gouvernement - أعمال السيادة 

مهما كانت درجة عدم شرعييتها؛ التصالها بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، فال تكون  سواء في ذلك القضاء العادي أم القضاء اإلداري، وذلك

محالً للطعن باإللغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص الشرعية، وذلك بالرغم من صدورها من جانب السلطة التنفيذية واتصافها بجميع 

ة القضاء. وتتتمثل التطبيقات العملية ألعمال السيادة والمستخلصة من واقع أحكام القضاء في: الخصائص التي تتميز بها القرارات التي تخضع لرقاب  

بعض  األعمال المتصلة بالحرب،  األعمال المتصلة بعالقة السلطة التنفيذية بالبرلمان، األعمال المتصلة بالعالقات الدولية وشؤون الدولة الخارجية، 

 .(C.E, Dame Dol et Laurent, 28 février 1919, GAJA, op.cit, pp.208 et s)التدابير الخاصة بسالمة الدولة وأمنها الداخلي. 

(C.E, 16 avril 1948, Laugier, Sirey, 1948,3, page 36, concl. Letourneur) (C.E, le 16 mai 1941, Courent, Revue de 

droit public (RDP), 1941, page 549). 
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عامل إليت تتصف أ ماهمم وس يةل لدلفاع يدرؤون هبا خطر هذإ إلسالح؛ ل ن إلقضاء ممنوع من إلتعرض ملناقشة هذه إل  

 .ابلس يادة

ول برإز مدى فعالية إلقضاء إل دإري خالل فرتة إلطوإرئ، "خاصة إلطوإرئ إلصحية" س نعطي فكرة عن   

برإز بعض جوإنب إملرإقبة إجلوهرية ل جرإءإت إلرشطة إل دإرية خالل فرتة  رشوط مرإقبة إلتدإبري إل جرإئية إملؤقتة وإ 

عطاء نظرة موجزة عن مدي أ مهية تفعيل دور إلرقابة إلقضائية محلاية إلطوإرئ إلصحية من طرف إلقضاء لن خاص اب 

 إحلقوق وإحلرايت.

 إلفقرة إل وىل: رشوط مرإقبة إلتدإبري إل جرإئية إملؤقتة 

، إليت تفرتض رشعيةتمتتع إل دإرة ابمتيازإت وسلطات إس تثنائية يف تنفيذ قرإرإهتا، تستند يف ذكل عىل قرينة إل 

ا إل دإرية حىت يثبت إلعكس، ومتتع قرإرإهتا بقوة إليشء إملقرر وقابليهتا للتنفيذ، وهو ما جيعلها يف مركز سالمة قرإرإهت

إملدعى علهيا ابس مترإر، ويفرض ابلتايل عىل إل فرإد إحرتإم إلقرإرإت إلصادرة عهنا. ومتتع إل دإرة ابمتياز إلتنفيذ إملبارش 

منا يس متد من إلسل طات إلوإسعة إليت تمتتع هبا. ويزدإد إتساع سلطات إل دإرة يف إلظروف الاس تثنائية لقرإرإهتا إل دإرية إ 

أ و يف حاةل إلرضورة أ و يف حالت إلطوإرئ كام هو إلشأ ن ابلنس بة حلالت إلطوإرئ إلصحية. ومع ذكل يظل هاجس 

وهذإ نلمسه من خالل إلقيود  .رشعيةحامية إحلقوق وإحلرايت هو إملعيار إحلامس لتحقق س يادة دوةل إلقانون وضامن إل 

إليت رخسها الاجهتاد إلقضايئ وإملفروضة عىل إل دإرة يف حالت إلرضورة أ و إلظروف الاستثائية إلكفيةل بضامن حتقيق 

 يف ظل هذه إلظروف. رشعيةإل 

ن تطبيق خمتلف تدإبري إلرشطة إل دإرية يف حالت إلطوإرئ أ و عند  إلرضورة أ و يف ظروف  إس تثنائية ذلكل فا 

 يس تلزم توإفر مجموعة من إلرشوط:

فوجود  من هجة أ وىل يتعني وجود خطر جس مي هيدد إلنظام إلعام بعنارصه إلثالثة "إل من،إلصحة، إلسكينة".

خطر هيدد سالمة إدلوةل، اكن تتعرض إلبالد خلطر دإمه بسبب غزو خاريج إو إضطرإابت دإخلية ختل ابلمن إخالل 

طار إ  ث فيضان إو إنتشار وابء وحنو ذكل ويشرتط ابخلطر إن يكون جس امي وإن خيرج عن شديدإ إو بسبب حدو 

  إخملاطر إملتوقعة إو إملعتادة يف حياة إدلوةل.

ويشرتط كذكل إن يكون إخلطر حال إو حمدقا مبعىن إن ل يكون مس تقبال إو إنه قد وقع وإنهتاء فاخلطر إحلال 

كام إن إخلطر جيب إن يكون حقيقيا، فاخلطر  ي يكون قد بدإ فعال ومل ينته بعد.هو إذلي يكون عىل وشك إلوقوع إو إذل

إلومهي إذلي ينشا يف ذهن إو تصور إل دإرة لوحدها، دون إن يكون مبين عىل أ س باب معقوةل، ل ينتج إثره يف إعامل 

 إحاكم نظرية إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية.

آخر وجود إس تحاةل  من هجة اثنية يس تلزم إل مر تعذر دفع هذإ إخلطر ابلوسائل إلقانونية إلعادية. أ و مبعىن أ

جرإءإت إلقوإعد إلقانونية إلقامئة وإملقررة للظروف إلعادية.  حبيث جيب إن  ملوإهجة إلظروف الاس تثنائية ابتباع إحاكم وإ 

 ما تس تدعهيا إلرضورة تكون إل دإرة مضطرة وإىل إلترصف بشلك إس تثنايئ، وإن تكون الاجرإءإت إليت تتخذها يه

إلقصوى، فاذإ وجدت وس يةل قانونية إو دس تورية ملوإهجة إخملاطر إليت هتدد ساملة إدلوةل فيجب إللجوء إلهيا إما إذإ اكنت 
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الاحاكم وإل جرإءإت إلقانونية إلقامئة عاجزة عن موإهجة تكل إخملاطر يصبح إللجوء إىل تطبيق نظرية إلرضورة إو إلظروف 

  .60ة إمرإ ل بد منهالاس تثنائي

. مبعىن أ ن يتناسب الاجرإء 61من هجة اثلثة يتعني أ ن يكون ترصف إل دإرة يف إحلدود إليت تقتضهيا إلرضورة

إملتخذ مع حاةل إلرضورة إو إلظرف الاس تثنايئ، فيجب إن تكون إل جرإءإت الاس تثنائية إليت تتخذها إل دإرة بقدر ما 

دإرة إن تتجاوز ذكل وتس تاثر ابلسلطة إو تتعسف يف تتطلبه إلرضورة ويف حدود ما تقتضي ه حفسب، فال جيوز لال 

الا بقدر ما تقتضيه  –وإن اكن ذكل يف سبيل إملصلحة إلعامة  –إس تعاملها، إذ ل جيب إن يضحى مبصاحل الافرإد 

وصول إىل حتقيق إلهدف إلرضورة، فعىل إل دإرة إن ترإعي إحلرص وإحلذر وختتار إنسب إلوسائل وإقلها رضرإ ابلفرإد لل

عادة إل وضاع إىل طبيعهتا  إملطلوب إملمتثل يف إحملافظة عىل سالمة إدلوةل مبوإهجة إلظروف الاس تثنائية إليت هتددها وإ 

  الاعتيادية.

من هجة رإبعة يتعني أ ن يكون هدف إل دإرة من ترصفها حتقيق إلصاحل إلعام وتنهتيي سلطات إل دإرة الاس تثنائية 

رضورة إو إلظرف الاس تثنايئ، إذ يقترص إثر إلظرف الاس تثنايئ عىل إلفرتة إلزمنية إليت يقوم فهيا ذكل إلظرف ابنهتاء إل

إلعادية،  رشعيةفال ميتد إىل ما بعد إنهتاهئا، فزوإل إلرضورة إو إلرف الاس تثنايئ يوجب عىل إل دإرة إتباع قوإعد إل 

دإرة مقرتنة ابلظرف الاس    تثنايئ وتدور معه وجودإ وعدما.فالسلطة الاس تثنائية لال 

ن حاةل إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية ل ينبغي أ ن تنجو من إلرقابة نظرإ للسلطات الاس تثنائية  ومعوما فا 

إلوإسعة إليت تمتتع هبا إل دإرة يف ظل هذه إلظروف، ولضامن إلتأ كد من حتقيق إلهدف إذلي منحت إل دإرة لجهل تكل 

ن أ مهية إلرقابة إليت ميارسها إلربملان عادة بسبب إلوسائل وإلقدرإت إلترشيعية إليت متلكها إل دإرة إلسلطات. وعىل إلرمغ م

يف تكل إلظروف، لكوإحئ إلرضورة إلقرإرإت إليت لها قوة إلقانون، إليت بوساطهتا تس تاثر إل دإرة ابلوظيفة إلترشيعية إملقررة 

ة إلقضاء إل دإري حتديدإ تظل إكرث إلرقاابت فعالية وإبعدها إثرإ ابعتبار إن ما أ صال للربملان، الا إن إلرقابة إلقضائية ورقاب

دإرية وإن إتسع  تصدره إل دإرة من إعامل قانونية يف حاةل إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية ل خيرج عن كونه قرإرإت إ 

 نطاق إثرها. 

ن إلظروف الاس تثنائية إليت فرضهتا إلطوإرئ إلصحية ل تربر من ح إلسلطة إلتنفيذية سلطات مطلقة بدون أ ي إ 

رقابة، فالسلطات إدلس تورية ممثةل يف إلربملان وإلقضاء ل تزإل تش تغل حىت يف مثل هذه إلظروف رمغ إلصعوابت 

إلصحية ل ن إدلس تور ل يسمح بذكل أ صال، ذلكل مت إلتنصيص   إلوإقعية، وإلقوإنني مل تعطل مبقتىض قانون إلطوإرئ

 ف إلآجال إلترشيعية وإلتنظميية حامية للحقوق.فقط عىل توقي

ن متثل خمتلف هذه إلتدإبري ل س امي يف حالت إلطوإرئ يتالزم مع إدلور إذلي يلعبه إلقضاء ابعتباره إحلايم  إ 

لغاء أ و إلقضاء إل دإري الاس تعجايل.    إلطبيعي للحقوق وإحلرايت، سوإء تعلق إل مر ابلقضاء إلشامل أ و قضاء قضاء إل 
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بحيث في هذه الحاالت تملك اإلدارة الخروج عن أحكام القوانين العادية التي تلتزم بالخضوع لها، واحترام قواعدها في الظروف العادية  - 

القانون، وما تصدره بهذا فتستطيع ان توقف تطبيقها وان تعدلها وان تلغيها عن طريق أنظمة او لوائح الضرورة او بواسطة القرارات التي لها قوة 

 الشأن يعد شرعيا.
المتعلق بتعليل القرارات اإلدارية على أن "القرارات اإلدارية الفردية التي تتخذها اإلدارة  03-01ومع ذلك فقد نصت المادة الرابعة من القانون  - 61

الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها، غير أنه يحق للمعني  في حالة الضرورة أوالظروف االستثنائية والتي يتعذر تعليلها، ال تكون مشوبة بعدم

( يوما من تاريخ التبليغ الطالعه على األسباب الداعية إلى اتخاذ القرار اإلداري 30باألمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثالثين )

 ( يوما من تاريخ توصلها بالطلب".15ى طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة )السلبي الصادر لغير فائدته. ويجب على اإلدارة حينئذ أن تجيب عل
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ذإ اكنت  وعىل هذإ إل ساس ميكن للقايض وضع حدود لتدإبري إلسلطات إل دإرية. وابلتايل ميكنه إلتحقق مما إ 

 .62إلصالحيات إليت تولهتا إلسلطات إل دإرية خالل إلظروف الاس تثنائية مل تتجاوز ما هو رضوري حقا ل جناز هممهتا

ن وجود حاةل إلرضورة إو إلظرف الاس تثنايئ وتنصب رقابة إلقضاء إل دإري عىل عنرص إلسبب أ ي إلتحقق م

وإلتأ كد من حصة إحلاةل إلوإقعية إليت دفعت إل دإرة إىل إس تعامل سلطاهتا الاس تثنائية. كام تنصب إلرقابة عىل إلتحقق من 

ءمة يف مبدإ  إلتناسب بني الاجرإء إملتخذ وإلظرف الاس تثنايئ. وإنهتيى قضاء جملس إدلوةل إلفرنيس إىل مرإقبة عنرص إملال

ترصف إل دإرة ومدى تناس به من حيث إلشدة مع إلظروف الاس تثنائية، وبعكسه يلغى إلقرإر إلصادر عن إل دإرة. كام 

تنصب رقابة إلقضاء إل دإري عىل عنرص إلغاية يف إل جرإءإت وإلقرإرإت إلصادرة إلظروف الاس تثنائية، حبيث ميكن 

تسعى إل دإرة لتحقيقه. ويف هذإ إلصدد يالحظ إنه ل يكفي إن تكون  للقايض مقارنة إل جرإء إملتخذ مع إلهدف إذلي

إلغاية هنا جمرد حتقيق مصلحة عامة مبعىن إن إل جرإءإت وإلقرإرإت إلصادرة يف حاةل إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية 

هذإ إلهدف إخلاص ختضع ملبدإ ختصيص إل هدإف أ ي بقصد موإهجة إخلطر إلقامئ، فريإقب إلقضاء إل دإري مدى وجود 

 يف إعامل إل دإرة الاس تثنائية.

يف ظل حاةل إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية،  رشعيةن إل دإرة ل خترج عن نطاق إل أ  ىل إ  ص مما تقدم لوخن 

مبدإ قامئ يف مجيع  رشعيةوللضوإبط إليت حددها إلقضاء مبا يؤكد إن مبدإ إل  63وإمنا تظل خاضعة للقيود إليت رمسها إملرشع

، يف حاةل إلرضورة إو إلظروف الاس تثنائية، رشعيةإلظروف سوإء إلعادية مهنا إو الاس تثنائية، غاية الامر إن نطاق إل 

يتسع ليشمل إلقوإعد وإل جرإءإت الاس تثنائية إملقررة ملوإهجة هذه إحلاةل إو تكل إلظروف. كام إن إل دإرة ل تنتفي 

إلنامجة جرإء مبارشهتا لسلطاهتا الاس تثنائية، لكن أ ساس إملسؤولية إل دإرية يتغري بشاهنا، حيث مسؤوليهتا عن الارضإر 

عىل أ ساس إخملاطر إو حتمل إلتبعة لعدم جوإز إقامهتا عىل أ ساس  –إو إلظروف  –تستند إملسؤولية يف هذه إحلاةل 

 ة عنه تتقرر عىل أ ساس إخلطا. ل ميكن إلغاؤه كام ل جيوز إن إملسؤولي رشعيإخلطا، لن إلقرإر إل 

 إلفقرة إلثانية: إملرإقبة إجلوهرية ل جرإءإت إلرشطة 

 الاس تعجايل. وإلقضاء إلشامل وإلقضاء إل لغاء قايض رقابة بني إل دإرية إلرشطة تدإبري عىل إلرقابة أ وجه تتنوع

خري هذإ وابعتبار  إملترضر ختويل خالل من إلشامل، ضاءوإلق إل لغاء كقضاء "،liberté-référé Leللحرايت" حاميا إل 

ماكنية ن إلرسعة، وجه عىل إل دإري إملس تعجالت قايض أ مام الاس تعجالية إدلعوى رفع إ  عامهل لهذه  إلقايض فا  يف إ 

جرإءإت حمددة. وذلكل يتعني  يتوفرإل جرإءإت  عىل سلطات وإسعة، حبيث ميكنه تعليق قرإر إل دإرة أ و يأ مره ابختاذ إ 

 -من خالل أ فعالها أ و تقاعسها  -من هجة، أ ن هناك رضورة ملحة للحمك ، من انحية أ خرى ، أ ن إل دإرة عليه أ ن يثبت، 

قد إنهتكت بشلك خطري وبشلك غري قانوين حرية أ ساس ية. ويقوم إلقايض بتقيميه لهذه إلنقطة مرإعاة للتدإبري إليت إختذهتا 

ابن حةل إلطوإرئ.  64اء الاس تعجايلإل دإرة ابلفعل وإلوسائل إملتاحة لها. وابلتايل فالقض غري مشمول بتعليق إلعمل ابحملامك إ 
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عمال نظرية الضرورة او الظروف االستثنائية ال يتم إال بالقدر الذي تتطلبه الضرورة او الظروف االستثنائية، فاذا ثبت بحيث إن اللجوء إلى إ - 

 ع احكام القوانين العادية ولم تفعل، كان هذا التصرف او االجراء باطال.ان اإلدارة كانت تستطيع بصدد تصرف او اجراء معين ان تتب
المعدل،  1849غشت  9في فرنسا مثال تولت عدة تشريعات تنظيم الضرورة والظروف االستثنائية من أهمها قانون االحكام العرفية الصادر في  - 63

 لمواجهة الظروف االستثنائية الناشئة عن االضطرابات في الجزائر. المعدل، الذي وضع 1955ابريل  3وقانون حالة الطوارئ الصادر في 
64

 تميز األوامر الصادرة عن القضاء االستعجاليبعدة مميزات  أهمها كاآلتي :ت - 

االستعجال يسمح للخصوم من الحصول على أوامر قضائية بإجراء مطلوب من القاضي في أقرب اآلجال وبأقصر اإلجراءات لحماية الحق  -1

 لموضوعي.ا

 اللجوء إلى االستعجال والحصول على أمر استعجالي بالحماية المؤقتة أو حتى حماية الحق قد يغني عن اللجوء إلى القضاء الشامل للفصل في -2

 النزاع.

 االستعجال يمكن من الحماية القضائية عن طريق إجراءات خاصة واستثنائية غير تلك التي تتبع في الدعوى الموضوعية. -3
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ذ ل يُقبل أ ن 65بل ينبغي إدلفاع عن دور إلقضاء إل دإري كضامن للحقوق وإحلرايت حىت يف إلظروف الاس تثنائية ، إ 

 رقابة قضائية.تتعطل هذه إلوظيفة بدإعي هذه إلظروف فتصبح إدلوةل ممثةل يف إلسلطة إلتنفيذية يف ِحٍل من أ ي 

يمتتع بسلطة إملالءمة من خالل مرإعاة مدى وإرتباطا بدور إلقضاء الاس تعجايل ابعتباره حاميا للحقوق وإحلرايت 

 ىتوفر إلرشوط إجلوهرية إليت جيب حتققها وهو ينظر يف إدلعوى الاس تعجالية اكلس تعجال وإلرضر وجدية إلطعن.

بأ حقية موإطن لييب قادم من  202066مارس  23ابدلإر إلبيضاء بتارخي يف هذإ إلس ياق قضت إحملمكة إل دإرية 

صابته بفريوس  ىل إلرتإب إلوطين بعد إلتأ كد من عدم إ  ، وذكل طيةل فرتة إحلظر إجلوي مع ”كوروان“مالطا من إدلخول إ 

قامته ابدلإر إلبيضاء ، بعدما وجد هذإ إملوإطن 67وجاء إل مر الاس تعجايل ابحملمكة إل دإرية ابدلإر إلبيضاء .حتديد ماكن إ 

وقد  .بسبب فرض حاةل إلطوإرئ ومنع إلرحالت إجلوية 2020مارس  16دإخل إملطار منذ ” حمبوسا“إل جنيب نفسه 

ىل أ ن  قامة إل جانب ابململكة إملغربية وابلهجرة غري  03_02مقتضيات إلقانون رمق “إستند إلقرإر إ  إملتعلق بدخول وإ 

اء إملسافرين إل جانب إلعابرين لرتإب إململكة عالقني ابملطارإت إدلولية إملغربية نتيجة أ ي منع مل تتطرق حلاةل بق 68ةرشعيإل 

ل أ ن ذكل ل حيول دون تدخل قايض إملس تعجالت لرفع أ ي رضر يتظمل منه إلشخص إلعالق  إضطرإري للطريإن. إ 

طار تطبيق إلقوإعد إلعامة ومبادئ إلعدإةل وإليت ترإعى من طر  ف قايض إملس تجعالت حتقيق دوره إل جيايب ابملطار يف إ 

فرإد ومرإكزمه إلقانونية.  ولنئ اكن توإجد إملدعي “وقد علل إلقايض أ مره الاس تعجايل بأ نه يف حامية إحلرايت إلعامة لل 

إلعامل  بنقطة إلعبور مبطار محمد إخلامس ومنعه ابخلروج من إملطار هل ما يربره نظرإ للظرفية إلرإهنة إليت تعيشها جّل دول

ل أ ن  19نتيجة إحلظر إلصحي إذلي قررته إلسلطات إلعليا يف إلبالد، لتفادي إنتشار فريوس كوروان إملس تجد كوفيد  إ 

ىل إلرتإب إملغريب خالل فرتة إحلظر إجلوي ماكنية درإسة طلبه خبصوص إلولوج إ  وإعترب هذإ إلقرإر ”. ذكل ل مينع من إ 

ىل مرب  حالته الاجامتعية وإلصحية ل س امي وأ نه مصاب مبرض مزمن وهو "رإت تمتثل يف إلقضايئ أ ن طلب إملدعي إستند إ 

 ".دإء إلسكري

                                                                                                                                                                                     
 االستعجال يمكن سرعة الفصل في النزاعات التي يخشى عليها فوات الوقت و التي يتعذر فيها إصالح األضرار المحتملة مستقبال. -4

 أحكام االستعجال الصادرة في المادة االستعجالية تكون قالبة للتنفيذ بمجّرد صدورها  -5

 عدم وجود الحق الموضوعي ألن الدعوى االستعجالية تقوم على مصلحة محتملة. يمكن اللجؤ إلى القضاء االستعجالي بغض النظر عن وجود أو -6

 الدعوى االستعجالية هي وسيلة التخاذ اإلجراءات التحفظية ويترتب عن ذلك استقالل أو تميز الدعوى االستعجالية في شروطها الموضوعية عن -7

 شروط الدعوى العادية. 

 ي أي وقت بما فيها أيام العطل و الراحة.الدعاوى االستعجالية يمكن رفعها ف -9

 قصر آجال التكليف بالحضور في الدعوى االستعجالية. -10
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من قانون القضاء اإلداري ،  L.511-2على سبيل المقارنة ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي ، كقاضي للمستعجالت، وفق ما نصت عليه  المادة  - 

بمثابة  نموذج للظروف االستثنائية: "يجوز لرئيس الوزراء ،  Covid-19الفرنسي أن جائحة كورونا  . اعتبرالقضاء 2020مارس  22أمرا بتاريخ 

كورونا  بحكم صالحياته، أن يسن إجراءات الشرطة التي تنطبق على اإلقليم بأكمله ، وال سيما في حالة ظروف استثنائية ، مثل وباء مؤكد ، كوباء 

Covid-19 الذي تعاني منه فرنسا حال(" ًياCE  439674، رقم  2020مارس  22، نقابة األطباء الشباب ، األمر الصادر في) 

بأن إغالق  2020أبريل  18فوربومرن  بألمانيا بتاريخ -براندنبوغ ومكلنبورغ-وفي نفس السياق قضت المحاكم اإلدارية العليا في واليات برلين

د المتاجر كإجراء للمحافظة على صحة المواطنين "مناسب" ويتوافق مع الدستور. كما رفضت المحكمتان اإلداريتان في كل من برلين وغرايفسفال

قرارات إغالق متاجرهم بسبب تفشي فيروس كورونا يطلبون إعادة فتح فروعها في روستوك دعاوى استعجالية من أصحاب متاجر ضد 

 .ق ينسجم مع قانون الحماية من العدوى ويتوافق مع الدستورواعتبر القضاة أن قرار اإلغال.وفيزمار
 .2020مارس  23بتاريخ  2020/7101/358ملف  239أمر استعجالي رقم  - 66
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تعود تفاصيل هذا الملف آلى كون مواطن ليبي، يعمل لدى شركة لالستثمار في إحدى الدول اإلفريقية، كان متوجها إلى تونس عبر مطار محمد  -

ائرة الدولي بالدار البيضاء، إال أنه تفاجأ عند وصوله إلى المغرب بإعالن السلطات المغربية إغالق حدودها الجوية، مما تعذر معه إقالع الطالخامس 

ن ثالثة عالتي كان سيتوجه عبرها إلى تونس. بقي المعني عالقا بقاعة العبور بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، دون أي مبرر لمدة تزيد 

الحظر أيام، ملتمسا من رئيس المحكمة رفع الضرر الالحق به، وإصدار إذن له بولوج التراب الوطني مع تعهد قنصلية بلده بالتكفل به لغاية رفع 

 الجوي.
المتعلق بدخول وإقامة  03-02 ( بتنفيذ القانون رقم2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16صادر في  1-03-196شريف رقم  ظهير - 68

 . 2003 نونبر 13 الصادرة يوم الخميس 5160 الجريدة الرسمية رقم األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية. 

https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1/a-53134266
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 69إذلي أ صدرته إحملمكة إل دإرية ابدلإر إلبيضاء قضت حممكة الاس تئناف إل دإرية ابلرابطوإس تئنافا لهذإ إل مر  

غالق إحلدود إليت  جرإءإت إ  ىل إلرتإب إلوطين رمغ إ  لغاء إحلمك الابتدإيئ، وإلقايض ابلسامح ملوإطن لييب ابدلخول إ  اب 

أ خذهتا إدلوةل محلاية إملوإطنني. وعللت إحملمكة حمكها بكون إمللف خال مما يفيد أ ن إملوإطن إللييب يتوفر عىل س ند قانوين، 

ىل  ىل تأ شرية إدلخول إ  شارة إ  إملغرب. واكن إلوكيل إلقضايئ للمملكة بصفته انئبا عن وزير إخلارجية وإلتعاون إدلويل، يف إ 

وإملدير إلعام لل من إلوطين قد أ دىل يف مذكرته الاس تئنافية عىل أ ن قرإر إحلظر إجلوي إذلي تقرر نتيجة إحلظر إلصحي، 

درج مضن إلقرإرإت إلس يادية إلوإجبة إلتطبيق. قررته إلسلطات إلعليا للبالد، لتفادي إنتشار فريوس كوروان وإذلي ين

وأ وحض إلوكيل إلقضايئ أ ن إحلمك الابتدإيئ خرق قوإعد الاختصاص عىل إعتبار أ ن مصدر إل مر قىض ابل ذن ابدلخول 

ىل خرق  منا من إختصاص إلسلطة إلتنظميية، ابل ضافة إ  للرتإب إلوطين، وهو ما ل يندرج مضن إختصاص إلقضاء، وإ 

دإرة، فضال عىل عدم  مبدأ ي فصل إلسلط إملكرس دس توراي، وكون إلقايض إل دإري حيمك ول يدبر ول يوجه أ وإمر لال 

ىل وهجة نظر  الارتاكز عىل أ ساس قانوين وإنعدإم إلتعليل من خالل إنتقاء حاةل الاس تعجال إلقصوى، والاس تاد إ 

ات إلعليا. كام أ بر إلوكيل إلقضايئ من هجة أ خرى، أ ن أ حادية، وترجيح واثئق عن إل جرإءإت إلس يادية إليت إختذهتا إلسلط

دإرة أ خرى ليست طرفا يف  صابة إملس تأ نف عليه من فريوس كوروان، وإذلي تتوله إ  تنفيذ إل مر يقتيض إلتأ كد من عدم إ 

دخال خشص مصاب وهو صابته هبذإ إلفريوس تكون إحملمكة قد أ مرت اب  ذإ ثبت إ  ما  إدلعوى ويه وزإرة إلصحة، كام أ نه إ 

ىل أ ن إلقرإر إملتخذ "يدخل مضن أ عامل إلس يادة ابمتياز ول ميكن تعليق يعد خرقا للحظر إجلوي. وقد خلصت  إحملمكة إ 

ل يف  إحلالت إليت يقررها قرإر إحلظر نفسه أ و إل عامل إلالحقة إليت إختذهتا نفس إلسلطة إخملتصة" آاثره إلقانونية إ   أ

ذإ اكن إل دإرة من خالل همام وسل عامل نظرية وإ  طات إلرشطة إل دإرية إليت تتوفر علهيا متتكل هذإ إلسالح "سالح إ 

ننا نرى أ ن  إلقضائية، فالقضاء يسعى لتجسد إلقانون مبعناه  لكمة إلفصل جيب أ ن تكون للمامرسةأ عامل إلس يادة"، فا 

 إلوإسع مكامرسة أ كرث مهنا كنص.  

لغاء إحلمك الابتدإيئ إذلي حني ية أ عامل إلس يادة لقد إستند حمك حممكة الاس تئناف إل دإرية عىل نظر   قضت إحملمكة اب 

غالق  جرإءإت إ  ىل إلرتإب إلوطين رمغ إ  أ صدرته إحملمكة إل دإرية ابدلإر إلبيضاء، وإلقايض ابلسامح ملوإطن لييب ابدلخول إ 

وي إذلي تقرر نتيجة إحلظر إلصحي، إحلدود إليت إختذهتا إدلوةل محلاية إملوإطنني. وعللت إحملمكة حمكها بأ ن قرإر إحلظر إجل

 قررته إلسلطات إلعليا للبالد، لتفادي إنتشار فريوس كوروان وإذلي يندرج مضن إلقرإرإت إلس يادية إلوإجبة إلتطبيق.

لكن نتساءل أ ل ميكن أ ن نعترب أ ن حممكة الاس تئناف إل دإرية ابلرابط سلكت أ بسط إحللول، دون عناء حبث أ و 

طار تربيرها لقرإرها الاس تئنايف بنظرية أ عامل إلس يادة ملا إجهتاد معيق يف  أ دبيات إلقضاء إل دإري، حيامن إحمتت يف إ 

 . 70إعتربت بأ ن "قرإر إحلظر إجلوي إذلي تقرر نتيجة إحلظر إلصحي، يندرج مضن إلقرإرإت إلس يادية"؟

جرإء ة، إحلظر إجلوي مضن نظرية أ عامل إلس ياد فضال عن هذه إلنظرة إليت إخزتلت قرإر حتدر إملالحظة أ يضا أ ن إ 

طار إملصلحة إلعامة  دإرية، إختذته إلسلطات إلعمومية يف إ  تعليق إلرحالت إجلوية يف حد ذإته يبقى من طبيعة تنظميية وإ 

وإحلفاظ عىل حصة وسالمة إملوإطنني. لكن تكييفه ابلعمل إلس يادي يثري مالحظة تتعلق بتوقيت صدوره مقارنة 
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تأشيرة، حكم لصالح وزارة الخارجية والتعاون المغربية، ومديرية األمن الوطني، ضد مواطن ليبي، أراد الدخول إلى التراب المغربي دون  - 

( إلغاء الحكم الصادر عن قاضي 2020مارس  26بتاريخ  2020/202/422ملف  210قررت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط )حكم استئنافي 

 المستعجالت بالمحكمة اإلدارية بالدار البيضاء.
اإلدارية بالرباط في كونه وصف قرار الحظر عن محكمة االستئناف  2020مارس  26الصادر بتاريخ تكمن أهمية هذا االحتهاد القضائي  - 70

ء في الجوي بالقرار السيادي بامتياز. مع ما يترتب عن ذلك من إشكاالت قانونية حول تحديد معايير تمييز القرارات السيادية، ومدى دور القضا

 إعمال رقابته عليها.
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دإري متصل ابملرسوم ابملرسوم. فاملرسو  م إملعلن عن حاةل إلطوإرئ إلصحية صدر لحقا. وهو من هذه إلزإوية معل إ 

 إلالحق هل وإملعلن عن إلطوإرئ إلصحية. وابلتايل ليس من إلرضوري ربطه ابلرضورة بنظرية أ عامل إلس يادة. 

صب رقابة إلقايض إل دإري عىل وبذكل وتطبيقا ملبدأ  فصل إلسلطات إلقضائية عن إلسلطات إل دإرية يفرتض أ ن تن

ن اكن يدخل مضن قامئة أ عامل إلس يادة أ م ل تطبيقا  مجيع إل عامل إل دإرية من هجة، ومن هجة اثنية حفص طبيعة إلعمل إ 

عىل إلقرإرإت إل دإرية إملتخذة يف إطار إلطوإرئ جيب أ ن تنصىب عىل  رشعيةلنظرية إلقرإرإت إملنفصةل. ل ن رقابة إل 

إعي إملصلحة إلعامة وإحلفاظ عىل إلنظام إلعام مبا يربر إلقرإر إل دإري إملطعون فيه ومدى إلتناسب بني إلتحقق من دو 

ة، وحفص مدى إلتقيد ابملقتضيات إلقانونية وإلتنظميية إملؤطرة حلاةل إلطوإرئ من رشعيإملصلحة إلعامة وإملصلحة إخلاصة إل 

ذإ اكنت إلغاية من إلقرإر حفظ  إلنظام إلعام أ و حفظ إلصحة إلعامة، وعدم خرق إملقتضيات إلقانونية خالل إلتحقق مما إ 

جاءلهتا إملسطرية أ و إملوضوعية. وابلتايل نرى أ نه ل جيب  وإلتنظميية إملعلنة حلاةل إلطوإرئ إلصحية سوإء عىل مس توى إ 

 إل دإري يف إلرقابة عىل إلتوسع يف تطبيق نظرية "أ عامل إلس يادة"، ل ن ذكل من شأ نه كام قللنا تقييد سلطات إلقايض

دإرية من إلرقابة إلقضائية.71إل عامل إل دإرية خرإج عدة أ عامل إ   ، وهذإ من شأ نه أ يضا إ 

طار 72وقد ذهب إلقضاء إل دإري إلفرنيس إستنادإ عىل نظرية إلقرإر إملنفصل لبسط رقابته عىل أ عامل إلس يادة . ويف إ 

أ قر إلقضاء إل دإري إلفرنيس ابلطبيعة إل دإرية لقرإر معدة  19كوفيد حاةل إلطوإرئ إلصحية حملاربة تفيش وابء كوروان 

مدينة فرنس ية بفرض إرتدإء إلكاممات عند إخلروج دون أ ن تثار مسأ ةل كونه قرإرإ س ياداي أ و قرإرإ متصال به قد يربر 

يقاف تنفيذه رشعية هذإ إلقرإر من  . وقد متت مناقشة73إستبعاده من إلرقابة إلقضائية، وقىض مبوجب أ مر إس تعجايل اب 

ضافية مسح  زإوية مدى ما يتضمنه من تقييد حلرية إلتنقل، وحق إلعمدة يف ممارسة همام إلرشطة إل دإرية ابختصاصات إ 

 هبا قانون إلطوإرئ للحكومة فقط، وقد مت تأ ييد هذإ إل مر بقرإر جمللس إدلوةل إلفرنيس.

ىل إلسلطة إلتقديرية إلوإسعة صدإر مرسوم بقانون يتعلق  وإستنادإ هذه إملرة إ  دإة محلاية إلصّحة إلعامة، اب  إملمنوحة لال 

بسّن أ حاكم خاصة حباةل إلطوإرئ إلصحية وإجرإءإت إل عالن عهنا حامية للمصلحة إلعامة وإحلفاظ عىل إلنظام إلعام،أ كَّد 

ي ُمؤقٍّت ل خيل مببدأ  حرية إدلخول جمرد تدبري تنظمي»رئيس إحملمكة إل دإرية ابلرابط، أ نَّ حاةل إحلظر إجلوّي وإلبحرّي 

ىل إلرتإب إلوطين ك صل عاّم، خاّصًة أ نَّ س نده إلفصل  من إدلس تور إذلي حيدد ضوإبط لتنظمي هذإ  24وإخلروج من وإ 

  «.إحلق يؤّسسها إلقانون نفسه

ىل إلرتإب إملغريب، بعدما  ظال عالقني مبيناء إل مر يتعلق يف هذإ إلقرإر برفض طلب موإطن مغريب وزوجته لدلخول إ 

عالن حاةل إلطوإرئ إلصحيَّة. ثر إ  س بانيا، عىل إ    إجلزيرة إخلرضإء يف إ 

                                                           
عام، في أحد مكوناته األساسية أال وهي الصحة العامة، بمعنى آخر فاألمر نعتقد أن إعالن حالة الطوارئ الصحية يتعلق بالحفاظ على النظام ال - 71

 يتعلق بتدابير لسلطات الشرطة اإلدارية، وهي بطبيعة الحال تخضع لرقابة القاضي اإلداري.
72

- (CE, Ass, 28 mai 1937, Decerf . Ass, 30 mai 1952, Dame Kirkwood. CE, Ass., 15 octobre 1993, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie royale de Hong Kong. CE, Sect., 23 

octobre 1987, Société Nachfolger Navigation. CE, Sect., 21 juillet 1972, Legros. CE, Ass., 8 janvier 1988, 

Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire c. Communauté urbaine de Strasbourg.Voir Michel 

VIRALLY, L'introuvable acte de gouvernement, RDP 1952 p. 326. 
73a  al administratif de Strasbourgliberté du tribun-Le juge du référé Ordonnance n°2003058 du 25 mai 2020. « - 

suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a obligé les 

personnes de plus de onze ans à porter un masque "grand public" ou chirurgical couvrant la bouche et le nez pour 

fréquenter les voies et places situés sur la Grande-Ile, les ponts et voies adjacentes, du 21 mai au 2 juin 2020 de 

10 heures à 20 heures ». 

http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Communique-de-presse-du-26-mai-2020-le-juge-des-referes-suspend-l-obligation-de-porter-un-masque-au-centre-ville-de-Strasbourg
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غالق حدودها يف  شاكلية إملغاربة إلعالقني ابخلارج، بعد قرإر إلسلطات إملغربية اب  ويسلط هذإ إلقرإر، إلضوء عىل إ 

جرإءإت موإهجة فريوس كوروان، حيث وجد أ زيد من  طار إ  أ نفسهم عالقني يف إخلارج، غالبيهتم اكنوإ يف أ لف مغريب  16إ 

  زايرإت قصرية لعائالهتم أ و يف رحالت س ياحة أ و معل أ و درإسة، ويتوّزعون عرب خمتلف دول إلعامل.

َّة ل جالء رعااي إلبدلإن  مت إملئات من إلرحالت إجلوي ا نظَّ جرإءإت إحلجر إلصحي، رمغ أ هنَّ َّل إملغرب قرإره اب  وقد عل

ىل قبة إلربملان.إل جنبيَّة   إلعالقني بأ رإضهيا، ما خلَّف إنتقادإت حقوقيَّة وإسعة، وصلت أ صدإؤها إ 

ر رئيس إحملمكة  س بانيا، حيث قرَّ م هبا موإطن مغريب عالق هو وزوجته اب  إ عىل دعوى إس تعجالية تقدَّ إلقرإر جاء ردًّ

غالق إ ىل أ نَّ قرإر إ  َّة مت طبقًا لقانون إلطوإرئ رفض طلب إملدعيني ابعتباره غري ُمؤّسس؛ نظًرإ إ  َّة وإلبحري حلدود إجلوي

َّه:  ىل »إذلي نرش ابجلريدة إلرمسيَّة، معترًبإ أ ن ل يُمكن خرق حاةل إلطوإرئ إلصحية عن طريق إل ذن للطالبني ابدلخول إ 

إلسائد، وأ ن إلقايض إلآنية يف ظّل إلوضع  رشعيةما قامت به إلسلطات إملغربية يُمثّل إل »، خاّصًة أ نَّ «إلرتإب إملغريب

  «.يف لّك إل حوإل رشعيةالاس تعجايل حيمي إل 

ن اكن حيمالن إجلنس ية إملغربيَّة ويقامين ابملغرب وهلام حّق إخلروج وإدلخول من  َّل إلقرإر رفضه بأ نَّ إملدعيني وإ  وقد عل

ىل إلرتإب إلوطين طبقًا ل حاكم إدلس تور غري أ نَّ ذكل يبقى يف إل حوإل إلعادية. أ م نَّ إس مترإر وإ  ا يف انزةل إحلال فا 

َّة رسيعة  ىل تدإبري إحرتإزي َّام يرجع إ  ن س بانيا، إ  ىل إملغرب من إ  وجودهام يف منطقة إلعبور ابجلزيرة إخلرضإء بعدما اكان قادمني إ 

ىل إلسلطة إلتقديرية إلوإسعة إملمنوحة لها يف هذإ  وحامسة إخّتذهتا إلسلطات إملغربية بفرض حظر جوي وحبري؛ إستناًدإ إ 

صدإر مرسوم بقانون يتعلق بسّن أ حاكم خاصة  إجملال محلاية إلصّحة إلعامة، ويه تدإبري أ خذت شلكها وصيغهتا إلقانونية اب 

  «.حباةل إلطوإرئ إلصحية وإجرإءإت إل عالن عهنا

أ  حرية إدلخول وإخلروج جمرد تدبري تنظميي ُمؤقٍّت ل خيل مببد»وأ كَّد قرإر إحملمكة، أ نَّ حاةل إحلظر إجلوّي وإلبحرّي 

ىل إلرتإب إلوطين ك صل عاّم، خاّصًة أ نَّ س نده إلفصل  من إدلس تور إذلي حيدد ضوإبط لتنظمي هذإ إحلق  24من وإ 

 ، هدفه حامية إملصلحة إلعامة وإحلفاظ عىل إلنظام إلعام.«يؤّسسها إلقانون نفسه

 وإحلرايت إلفقرة إلثالثة: تفعيل دور إلرقابة إلقضائية محلاية إحلقوق 

ن مبدأ  إس تقالل إلسلطات إل دإرية عن إلسلطات إلقضائية بقدرما مينع عىل إحملامك إلتدخل  وعرقةل إلوظائف   إ 

إليت تقوم هبا إل دإرة، بقدر ما مينع هذه إل خرية من إلتدخل يف إلوظيفة إلقضائية. ونعتقد أ ن هذإ الاس تقالل يرتبط ابحلق 

فرإد يف إللج آت قضائية تتوفر فهيا إلضامانت إلقضائية من إلطبيعي إخملول لل  جرإء حمامكهتم أ مام هيأ ىل إلقايض، وذكل اب  وء إ 

الاس تقالل وإحلياد و إلزنإهة. فالقضاء هو إلقمي عىل كفاةل إحلقوق وإحلرايت وإحلايم لها. ذلإ جيب إن يكون قضاًء تتوفر 

  كل ما مل يكن قضاًء مس تقاًل و حمايدًإ.فيه إلضامانت إلاكفية ليك ميارس دوره إملطلوب وهو ل يكون كذ

وضامن إس تقالل إلقضاء ل ينبغي أ ن يتأ ثر ابلظروف الاس تثنائية أ و إحلالت غري إلعادية أ و خبصوصية بعض 

ابن إلظروف الاس تثنائية، وإليت قد تتضارب إملصاحل بشأ هنا بني  رشعيةإلقضااي إليت تنازع يف  قرإرإت إل دإرة إملتخذة إ 

لعامة وإملصلحة إخلاصة حفاظا عىل إلنظام إلعام وإلصحة إلعامة، وحاميا طبيعيا للحقوق وإحلرايت. فالقايض إملصلحة إ

حقاق إلعدل وتطبيق إملبادئ إلقضائية إملتعارف علهيا، وإملوإزنة بني إملصاحل  مطالب بتحقيق إلغاية من وظيفته وإملمتثل يف إ 

  .وضامان لرتس يخ دوةل إلقانون رشعيةتكريسا لل 
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، 74فالقايض إل دإري إملغريب يتعني أ ن يتجاوز إلقصور إذلي يعتوره يف ترس يخ إلعدإةل، حيث يبقى متحفظا وجخول

 وبذكل تكون رقابته حمدودة جدإ خاصة يف إملوإضيع إليت لها عالقة ابجلانب إذلي يسمو فيه دور إلسلطة إلتنفيذية. 

ذإ اكن فصل إلسلطات يف إلفقه إلفرنيس قد أ اثر آخر وهو "تقايض إل دإرة يعين أ يضا أ ن  وإ  إجلدل حول مبدأ  أ

ل أ نه جتدر إل شارة أ ن هذإ إجلدل يف فرنسا اكن Juger l'administration c'est aussi administrer"75تدير؛" . إ 

 وليد خصوصيات اترخيية جعلت إلفرنس يني يتخوفون من إلسلطة إلقضائية.

ن فعالية إس تقالل إلقضاء ونزإهته ترتب شاعة مناخ س يايس عام يقوم عىل إحرتإم حقوق إل نسان إملدنية إ  ط أ ساسا اب 

 .77والاقتصادية والاجامتعية وإلثقافية 76وإلس ياس ية

ىل حامية إلنظام إلعام وتفادي إل خالل به، وإذلي يشمل  ذإ اكنت إلسلطات إل دإرية هتدف وفق ما إعرتف لها به إ  وإ 

وإلصحة إلعامة. ولهذإ يتعني عىل هذه إلسلطات إختاذ الاحتياطات إلرضورية من إحلفاظ عىل إل من إلعام وإلهدوء إلعام 

أ جل إحليلوةل دون حدوث لك ما من شأ نه أ ن خيل ابلنظام إلعام وإلعمل عىل تفادي إل رضإر إليت من شأ هنا أ ن هتدد أ روإح 

ن أ ي رضر تسببه هذه إلسلطات للمرإفقني ميكن أ ن يرتب إملساءةل إل دإرية إليت قد تصل  إملوإطنني وأ موإهلم وممتلاكهتم، فا 

ىل حد إلتعويض عنه.  إ 

وقد جسل اترخي إلقضاء إل دإري إملغريب حالت يف ظروف إسثنائية وغري عادية مت تعويض إملترضرين من جرإهئا 

إحملدودة وموإرده نتيجة ما حلق هبم من أ رضإر. مفثال قد حتدث إضطرإابت أ و هيجان شعيب يفقد معها مرفق إل من بوسائهل 

إلقليةل إلس يطرة عىل إملوقف، وابلتايل إلقيام ابدلور إملنوط به. وهذإ ما يس تدعي تعويض إل فرإد وإملمتلاكت إليت قد تترضر 

من هذإ إلوضع غري إملس تقر من طرف إدلوةل رمغ أ هنا مل ترتكب أ ي خطأ . ذلكل فا ن إملرشع حاول من خالل عدة نصوص 

أ و إحلوإدث الاجامتعية، اكل رضإر  78سؤولية ورمس حدودها سوإء فامي يتعلق ابلكوإرث إلطبيعيةترشيعية تنظمي هذه إمل 

 .80مت سن مجموعة من إلنصوص إلترشيعية إليت تعرضت لهذإ إلنوع من إل رضإر 1948. وبعد س نة 79إلناجتة عن إحلرب

                                                           
74 Rousset (M), le contentieux administratif op, cit p-..37 
75 .127p. 1964idiction LGDJ San Devoir ( Pierre) , Etude du recours de pleine jur - 

76
 1966المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  نصت انطالقا مما نصت عليه المرجعية الدولية، بحيث نص - 

حال اعالنها بشكل رسمي. وأضافت  في حال وجود أي تهديد لحياة االمة واتخاذ التدابير الالزمة في مواجهته في على إمكانية إعالن حالة الطوارئ 

هد أن تتخذ، في هذه المادة على أنه "في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز للدول األطراف في هذا الع

العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير لاللتزامات  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا

ـة أو الـدين أو األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز يكون مبرره الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغ

 األصـل االجتماعي".
واالجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية نص  -77

على تعهد الدول بضمان الحقوق  1976يناير  3بتاريخ  1966كانون األول/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200العامة لألمم المتحدة 

الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان والتزامها بتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق المتساوية والثابتة،على أساس الحرية والعدل وأن هذه 

  اإلنسان وحرياته وحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.
. وثمة 835، ص.1968غشت  14ير ج ر، بتاريخ والمتعلق بتقديم المساعدات واإلعانات لضحايا زلزال أكاد 1968لسنة  250-68مرسوم رقم  - 78

ج ر  1979نونبر  8والمتمم بظهير  1977شتنبر  19بتاريخ  1-75-292نصوص تشريعية أخرى كما هو الشأن بالنسبة للظهير بمثابة قانون رقم 

فة ضد األمراض المعدية. إن الحدث . ويتعلق هذا الظهير بتحديد التدابير الخاصة لحماية الحيوانات األلي870، ص.1979نونبر  28بتاريخ 

، وقد جعل هذا الحادث المشرع يتدخل 1960فبراير  29الطبيعي البارز خالل القرن العشرين يتمثل في الزلزال الذي أصاب مدينة أكادير بتاريخ 

انسجاما مع نفس مبدأ التضامن أمام ، وذلك 1968لتقديم مجموعة من المساعدات واإلعانات لضحايا هذا الزلزال من خالل المرسوم الملكي لسنة 

 األعباء العامة المنصوص عليه في مختلف الدساتير التي عرفها المغرب.
. ويعتبر هذا الظهير 687، ص.1948يونيو  13المتعلق باألضرار الناتجة عن الحرب. الجريدة الرسمية  الصادرة بتاريخ  1948ماي  15ظهير  -79

 فيها مرتبطا بالتشريع الفرنسي الجاري به العمل في هذا المجال. بالنسبة للفترة الزمنية التي وضع
إلصالح األضرار الحاصلة من جراء جرائم أو جنح ارتكبت إثر  1953شتنبر  30تم إصدار ظهير  1966إلى  1953خالل الفترة الممتدة من  -80

لحماية وقتئذ بأعمال إرهاب، قبل أن يتدخل المشرع في عهد تجمعات مسلحة استعمل فيها العنف ضد أشخاص أو ممتلكات أو ما اعتبرته سلطات ا

ن أجل االستقالل ليزيل هذا التأويل ويقدم التعويضات عن األعمال الفدائية والبطولية التي قام بها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وم
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ىل أ ن قانوان فرنس يا صدر بتارخي  تكفل إجلزيئ من دلن إحلكومة إلفرنس ية ونظم إل  1959يوليوز  31وجتدر إل شارة إ 

ابلتعويضات إلوإجب منحها لل شخاص ذوي إجلنس ية إلفرنس ية إلالحقة هبم أ رضإرإ بدنية يف إملغرب خالل إلفرتة إملمتدة 

 .81وإذلين مل يس تفيدوإ من تعويض من طرف إحلكومة إملغربية 1956دجنرب  31و 1953بني فاحت يونيو 

رشيعية إخلاصة مبعاشات إملقاومني وقدماء جيش إلتحرير تدخل يف نطاق مسؤولية إدلوةل وميكن إعتبار إلنصوص إلت 

لغاء نظام إلتعويض، إذلي إصطلح عليه ابخلطر الاجامتعـــي بعد صدور  بناء عىل إخملاطر إليت حتملها هؤلء إل بطال عند إ 

 .196682أ كتوبر  24إملرسوم إمللكــي مبثابة قانون بتاريــخ 

مل يعد ابل ماكن إحلديث عن إلتعويض مبناس بة إخلطر  1966أ كتوبر  24رسوم إملليك مبثابة قانون يف وبصدور إمل

صدإر مجموعة من إلترشيعات إخلاصة جلرب  الاجامتعي، ومن أ جل سد هذإ إلفرإغ إلترشيعي معل إملرشع إملغريب عىل إ 

وأ حدإث  1971يوليوز  10دإث إلصخريإت بتارخي إل رضإر إليت حدثت مبناس بة أ حدإث دإمية. ويتعلق إل مر أ ساسا بأ ح

 .197283غشت  16إلطائرة يف 

جامليا  1976غشت  12ويف نفس إل طار ـأ ي إلتعويض عن إلقالقل الاجامتعيةـ صدر ظهري  وإذلي خيول "تعويضا إ 

مارس  16لظهري  ، كام صدر إلظهري إملعدل وإملمتم84لبعض قدماء إملقاومني وقدماء أ عضاء جيش إلتحرير وذلوي حقوقهم"

 وإملتعلق بنظام إملعاشات إملمنوحة للمقاومني ول رإملهم وفروعهم وأ صوهلم. 1976غشت  6بتارخي  1959

ثر الاضطرإابت  ذإ اكن إلقضاء إملغريب قد رفض إلبت يف قضااي إلتعويض عن إل رضإر إليت تصيب إل فرإد إ  وإ 

إلتسعينات، فا ن إجلديد إذلي حصل هو حتول موقف إلقضاء حنو وإملظاهرإت وأ عامل إلعنف إليت عرفها إملغرب قبل فرتة 

الاعرتإف ابملسؤولية عن إل رضإر إلناجتة عن إلتجمعات وإلتظاهرإت وأ عامل إلشغب إليت تصيب إل فرإد وممتلاكهتم. ويف 

ها بناء عىل هذإ إل طار إعرتفت ول ول مرة إحملمكة إل دإرية بفاس عن مسؤولية إدلوةل عن هذه إل رضإر. وأ سست حمك 

من ق.ل.ع، وهكذإ جعلت هذه إملسؤولية قضائية بعد أ ن اكنت ترشيعية وس نقوم فامي ييل بتسليط إلضوء عىل  79إلفصل 

 هذإ الاجهتاد إلقضايئ إلهام.

. ومما جاء يف 85أ صدرت إحملمكة إل دإرية بفاس حمكها يف قضية رشكة "أ ومافيل" ضد إلوزير إل ول 1996يونيو  19ففي 

دإرية فاس حول موضوع إلقضية: "أ ن إملدعية أ سست دعوإها عىل مقتضيات إلفصل حمك  من ق.ل.ع، وأ ن هذإ إلفصل  79إ 

مي بني حالتني أ وهلام تتعلق مبسؤولية إدلوةل عن إل رضإر إلناجتة عن تس يري مرإفقها ويه مسؤولية تقوم عىل نظرية إخملاطر، 

ة إليت يرتكهبا مس تخدموها ويه مسؤولية تقوم عىل إخلطأ  إملرفقي، وحيث أ نه واثنهيام مسؤولية إدلوةل عن إل خطاء إملصلحي

ىل مرفق إل من، فا ن نظرية إملسؤولية عن إل رضإر إلناجتة عن  عندما يتعلق إل مر ابحملافظة عىل إل من وإلنظام إلعام إملوكول إ 

ذ ذإك من مناقشة دعوى إملسؤولية يف نطاق إخلطأ  إملصلحي مبا لهذإ إخلطأ  من مدلول مسمل  تس يري إملرفق ختتفي متاما ول مناص إ 

 به فقها وقضاء".

                                                                                                                                                                                     
لممنوحة للمقاومين وألراملهم وفروعهم وأصولهم. انظر باينة يتعلق بنظام المعاشات ا 1959مارس  16تحرير البالد وطرد المستعمر صدر ظهير 

 . 230)عبد القادر(، تطبيقات القضاء اإلداري،  م.س، ص.
 .600ص. ،1988 ،المطبعة الملكيةروسي )م( وآخرون، القانون اإلداري المغربي،  -81
.  باينة عبد القادر، م.س، 1953شتنبر  30بتاريخ  547-66الملكي رقم المغير للمرسوم  1966أكنوبر  24المرسوم الملكي بمثابة قانون بتاريخ  -82

 .230ص.
. يتعلق األول منهما "بالنظام 163، ص.1974الجريدة الرسمية لسنة   1-73-703، وظهير رقم 1974يناير  2بتاريخ  1-73-702ظهير رقم  -83

، والثاني يتعلق "بالنظام الخاص بمنح معاشات «1972غشت  16و 1971يوليوز  10الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 

 ".1972غشت  16و  1971يوليوز  10لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 
 .2648، ص.1976، ج ر لسنة 1976غشت  12بتاريخ  1-76-534ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -84
 .265، ص.2001منشور بمجلة المحاكم اإلدارية، العدد األول، سنة  19/06/1996بتاريخ  148/96المحكمة اإلدارية بفاس عدد  -85
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ىل إل عباء إلكبرية إليت يتحملها مرفق إل من،  وبعدما ذكرت إحملمكة ابل عباء إمللقاة عىل إدلوةل يف هذإ إجملال أ شارت إ 

 يتعني إل خذ بعني الاعتبار طبيعة وموإرده إلقليةل إليشء إذلي يتطلب درجة كبرية من إخلطأ  يتناسب مع هذه إل عباء، كام

 إملرفق إلساهر عىل حرية إملوإطنني وممتلاكهتم وأ روإهحم.

وحيث ثبت دلى إحملمكة إلرضر إلالحق ابملدعية وإخلطأ  إملصلحي ملرفق إل من وثبوت إلعالقة إلس ببية، محلت 

يف منطوق إحلمك:"حتميل إدلوةل إملغربية يف  ، ومما جاء79إدلوةل إملسؤولية عن إخلطأ  إملصلحي ل حد مرإفقها طبقا للفصل 

خشص إلس يد إلوزير إل ول مسؤولية إل رضإر إلالحقة ابملدعية "رشكة أ ومافيل" من جرإء إل حدإث إليت وقعت بتارخي 

ابحلي إلصناعي بنسودة فاس وإحلمك لفائدة إملدعية يف خشص ممثلهيا إلقانوين بدرمه مؤقت تؤديه لها إدلوةل  14/12/1990

 إملغربية يف خشص إلس يد إلوزير إل ول، وأ خرجت رشكة إلتأ مني إل فريقية من إدلعوى".

، محلت هذه إل خرية إملسؤوةل لدلوةل جرإء إمتناع سلطاهتا عن  2015ريناي 08قرإر حملمكة إلنقض بتارخي ويف قرإر 

إحملدث للمحامك إل دإرية حيث  41-90من قانون  8إلتدخل لفك إل عتصام، وهو ما جيعلها مقرصة يف أ دإء وإجهبا طبقا للامدة 

طاء تكل إل هجزة عىل درجة كبرية من "لنئ اكنت مسؤولية إدلوةل عن إل هجزة إمللكفة حبامية إل من إلعام تتطلب أ ن تكون أ خ

طارها وتفرض علهيا إملالءمة  ىل دقة معلها وإل عباء إلكبرية إمللقاة عىل عاتقها وإل كرإهات إليت تش تغل يف إ  إجلسامة ابلنظر إ 

وبني  بني إلتدخل محلاية سالمة إل شخاص وأ قرابهئم وممتلاكهتم ابعتبارها من إحلقوق إل ساس ية إملنصوص علهيا دس توراي،

أ ن يكون تدخلها غري ماس ابحلرايت وإحلقوق إملكفوةل قانوان ملن يمت إلتدخل ملوإهجهتم مع إل خذ بعني الاعتبار لظروف 

ل أ ن إمتناع تكل إل هجزة عن إلتدخل أ و اتخرها يف ذكل بشلك غري مربر أ و تدخلها بشلك يسء يرتب  إلزمان وإملاكن، إ 

عن ذكل، ويتحقق إلتأ خر يف إلتدخل لكام إستنكفت تكل إل هجزة ملدة غري معقوةل عن  مسؤولية إدلوةل عن إل رضإر إلناجتة

 .86إلقيام بوإجهبا محلاية إحلقوق إملذكورة دون مربر مقبول"

ىل أ ن هذإ إلقرإر إملطعون فيه ابلنقض من طرف رشكة )إنكوطا( صدر إحلمك فيه بأ دإء إدلوةل إملغربية  وجتدر إل شارة إ 

درمه وحتميلها إملصاريف حسب إلنس بة، وهو إحلمك إذلي  8.450.000( لفائدة إملدعية تعويضا قدره إدلإخلية)وزإرة 

لغاء إحلمك إملس تأ نف وإحلمك تصداي برفض إلطلب.  إس تأ نف من طرف إدلوةل، فقضت حممكة الاس تئناف إل دإرية اب 

 إلنامجة عن إلآفات وإلكوإرث إلطبيعيةحتمل إل عباء إذلي حييل  4087ومن أ جل ترس يخ إملبدأ  إدلس توري يف فصهل 

أ نه إنطالقا من " ة معتربة سؤولية إل دإر مب  2014يناير  23إحملمكة إل دإرية ابلرابط، بتارخي،إليت تصيب إلبالد، أ قرت 

 إملبدأ  إدلس توري إلقايض بلزوم حتمل إدلوةل وإملوإطنني بصفة تضامنية، وبشلك يتناسب مع إلوسائل إليت يتوفرون علهيا،

آفات وإلكوإرث إلطبيعية إليت تصيب  إلتاكليف إليت تتطلهبا تمنية إلبالد، وكذإ تكل إلناجتة عن إل عباء إلنامجة عن إل

ىل إل رضإر إملادية  -من إدلس تور 40إلفصل -إلبالد ورعيا ملا للمحمكة من سلطة تقديرية يف حتديد إلتعويض إستنادإ إ 

عامل لتشطري إملسؤولية إليت تفرضها قوإعد إلتضامن قررت حتديد إلتعويض إلالحقة ابملدعي وتبعا لتقرير إخلربة وإ  

 ."إملس تحق هل يف إلقدر إلوإرد مبنطوق إحلمك
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وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها،  على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، 2011من دستور  40ينص الفصل  - 

 التي تصيب البالد". البالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التكاليف التي تتطلبها تنمية
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