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طبيعـــة املر�ســوم بقانــــون:

ت�أم�لات يف �ض��وء املر�س��وم بقان��ون املتعل��ق
ب�س��ن �أحكام خا�ص��ة بحالة الط��وارئ ال�صحية

ذ .حميــد ولد البــالد

م�ست�شار مبحكمة النق�ض
عمل�ت الحكومة املغربية عىل تنظيم حال�ة الطوارئ الصحية
بموجب املرس�وم بقان�ون رقم  2.20.292الص�ادر يف  28من
رج�ب  1441املوافق ل  23مارس  2020املتعلق بس�ن أحكام
خاصة بحال�ة الطوارئ الصحية وإج�راءات اإلعالن عنها (.)1
وه�و مرس�وم بقانون ح�دد مبررات اللجوء إىل إعلان حالة
الط�وارئ الصحية واإلج�راءات املتبعة من أج�ل اإلعالن عنها
وتمديده�ا ،كم�ا أنه ح�دد صالحي�ات لرشطة اإلداري�ة التي
ت�م تأهيل الس�لطات العمومي�ة التخاذها يف س�بيل مواجهة
تفيش الوب�اء ،فضال عن تجريمه للمخالف�ات املتعلقة بحالة
الط�وارئ وتحديد العقوبات املخصصة لها (الش�ق الجنائي)،
وأخريا تضمن مقتضى بوقف رسيان اآلجال املنصوص عليها
يف املقتضي�ات الترشيعي�ة والتنظيمي�ة خالل فترة الطوارئ
الصحية عىل أساس استئناف احتسابها من اليوم املوايل لرفع
حالة الطوارئ ،مع مراعاة أجال الطعن باالس�تئناف الخاصة
بقضاي�ا األش�خاص املتابعين يف حالة اعتقال وم�دد الوضع
تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي.
والشك أن تساؤال يطرح حول القيمة الدستورية لهذا املرسوم
بقان�ون وم�ا إذا كان بنف�س قيم�ة الترشي�ع الع�ادي (اي
القانون)؟
ذلك أن�ه بموجب الفصل  81من الدس�تور ” يمكن للحكومة
أن تص�در خلال الفرتة الفاصلة بين ال�دورات ،وباتفاق مع
اللج�ان الت�ي يعنيها األمر يف كال املجلسين ،مراس�يم قوانني
يج�ب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف الربملان ،خالل
دورت�ه العادية املوالية ،ي�ودع مرشوع املرس�وم بقانون لدى

مكتب مجلس النواب ،وتناقش�ه بالتتابع اللجان املعنية يف كال
املجلسين ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إىل قرار مشرتك
بينهما يف شأنه .وإذا لم يحصل هذا االتفاق ،فإن القرار يرجع
إىل اللجن�ة املعنية يف مجلس النواب ».ومعنى ذلك أن الحكومة
تتقاس�م السلطة الترشيعية مع الربملان خالل الفرتة الفاصلة
بني الدورات ،والربملان يعقد جلس�اته أثناء دورتني يف الس�نة،
األوىل تبت�دئ ي�وم الجمعة الثانية من ش�هر أكتوب�ر ،وتفتتح
الدورة الثانية يوم الجمعية الثانية من ش�هر أبريل ،ومدة كل
واحدة منهما أربعة أشهر (الفصل  65من الدستور).
ويف نازلة الحال فإن املرسوم بقانون صدر وتم نرشه بالجريدة
الرسمية بتاريخ  24مارس  ،2020بعدما سبق االتفاق بشأنه
مع اللجنتني املعنيتني يف مجلس النواب ومجلس املستشارين،
كم�ا أنه ص�در خالل الفترة الفاصلة بين ال�دورة الخريفية
وال�دورة الربيعية ،بمعنى أن الربمل�ان لم يكن منعقدا خاللها.
وإذا كان االجته�اد القضائ�ي الفرنسي يعترب هذه املراس�يم
بقان�ون قبل املصادقة عليها من طرف الربملان بمثابة قرارات
إدارية قابلة للطعن أمامه استنادا إىل كونها صادرة عن سلطة
إدارية بحس�ب املعي�ار العض�وي ،وكان املجلس الدس�توري
الفرنسي ال يعتربها ترشيع�ا يخضع لرقابت�ه( ، )2فإن الفقه
اختلف حول نظرته إىل طبيعتها القانونية وما إذا كانت أعماال
ترشيعية أم إدارية ()3؟
والحقيقة أن البحث يف العمل القضائي ،ال يسمح باستخالص
نتائج واضح�ة حول الطبيع�ة القانونية للمراس�يم بقانون،
وم�ا إذا كانت قابلة للطعن باإللغاء أم�ام القضاء اإلداري أما
يتبع ...

الترشي�ع (أي املجال املخصص للربمل�ان) وخالل فرتة محددة
وبشروط ش�كلية معينة ،والدس�تور ه�و ال�ذي خولها (أي
الحكومة) هذا االختصاص ،فهي تتقاسم سلطة الترشيع مع
الربملان ،ولذلك فبحس�ب املعي�ار املوضوعي أو املادي فإن هذا
العمل هو عمل ترشيعي .خاصة وأن الفصل (من الدس�تور)
الذي خول الحكومة ه�ذا االختصاص ورد ضمن الباب الرابع
املخص�ص للربمل�ان ويندرج بال�ذات تحت عنوان (ممارس�ة
الس�لطة الترشيعي�ة) ،ف�إذا كان األص�ل أن ه�ذه الس�لطة
يمارس�ها الربملان يف نطاق مجال القانون (الفصلني  70و 71
من الدس�تور) ،فإن الحكومة تتقاسم معه ممارسة السلطة
الترشيعية من خال إصدار مراس�يم القوانني يف مجال القانون
س�واء بمقتضى الفق�رة الثالثة م�ن الفص�ل  70أو بموجب
الفص�ل  ،81كم�ا أن اختص�اص الحكومة بإصدار مراس�يم
القوانني يف النطاقني املذكورين ال يندرج ضمن اختصاصاتها
كس�لطة تنفيذية حتى يمك�ن القول بأن األم�ر يتعلق بقرار
إداري ،سيما وأن تلك الس�لطة التنفيذية (الفصل  )89محدد
نطاقها يف تنفيذ الربنامج الحكومي وتنفيذ القوانني وتمارس
الس�لطة التنظيمية من خالل رئي�س الحكومة (الفصل )90
الذي يمكنه تفويض بعض سلطه للوزراء.
وم�ن ثم ،يمك�ن القول ب�أن الحكومة وهي تصدر مراس�يم
القوانين يف نط�اق الفص�ل  81م�ن الدس�تور تك�ون بصدد
ممارسة السلطة الترشيعية املخولة لها بحكم الدستور خالل
الفرتة الفاصلة بني الدورات .وإذا كانت املراس�م بقوانني التي
تصدره�ا تق�ع بني منزل�ة الق�رار اإلداري باملعي�ار العضوي
والعم�ل الترشيع�ي باملعيار املادي ،فإن ممارس�ة اختصاص
خول�ه إياه�ا الدس�تور ،ويف مجال تشترك فيه م�ع الربملان
يقتضي اس�تبعاد ه�ذا العمل من طائف�ة الق�رارات اإلدارية
القابل�ة للطعن باإللغاء وبالتبعي�ة لفحص الرشعية ،خاصة
وأن التوجه�ات الحديثة ملحكمة النق�ض تعتمد املعيار املادي
يف تحدي�د األعمال اإلدارية وبالت�ايل تحديد اختصاص القضاء
اإلداري .ويمكن القول دون مجازفة أن هذا النوع من األعمال
قاب�ل لتصنيف�ه ضمن أعم�ال الحكومة غير القابلة للطعن
باإللغ�اء أمام القضاء اإلداري م�ادام أنها مندرجة يف عالقتها
بالربملان .والرقابة التي تخضع لها هذه املراسيم بقوانني هي
رقابة قانونية وسياس�ية من طرف الربملان عند عرضها عليه
للمصادقة وأخرى قضائية يقوم بها القضاء الدس�توري بعد
املصادقة أو الرفض من طرف الربملان (. )8

ال ،وبالتبعية ما إذا كان من املمكن ممارس�ة مسطرة فحص
رشعيتها؟
فعىل مستوى القضاء اإلداري الفرنيس ،فإنه متواتر عىل أنها
تعترب ق�رارات إدارية عىل األقل يف الفرتة الس�ابقة للمصادقة
عليها من طرف الربملان ( ،)4ودائما استنادا إىل املعيار العضوي
الذي يجعلها صادرة عن سلطة إدارية.
أما القضاء املغربي ،فلم تتح أمامه سوى فرص قليلة ملناقشة
ه�ذا املوض�وع؛ وهك�ذا فق�د ورد يف قرار صادر ع�ن املجلس
الدستوري أن (:)5
« حيث إن الطعن ،املعروض عىل نظر املجلس الدس�توري ،إن
كان ينصب عىل عدم دستورية اجتماع لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية املنعقد بمجلس املستشارين ،فإنه يرمي
إىل الترصيح بعدم دس�تورية املرسوم بقانون رقم 2.14.596
املذكور؛
وحي�ث إن الدس�تور ين�ص يف الفق�رة األوىل م�ن فصل�ه 81
على أن�ه «يمكن للحكوم�ة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة
بين ال�دورات ،وباتفاق مع اللج�ان التي يعنيه�ا األمر يف كال
املجلسين ،مراس�يم قوانني ،يجب عرضها بقص�د املصادقة
عليها من طرف الربملان ،خالل دورته العادية املوالية؛
وحي�ث إنه ،لنئ كان�ت مراس�يم القوانني تتخذه�ا الحكومة
باتف�اق مع اللج�ان الربملاني�ة املعنية باألم�ر يف كيل مجليس
الربملان ،وفقا للمس�طرة الخاصة املح�ددة لذلك يف الفصل81
املذك�ور ،فإن مراس�يم القوانين ال يخض�ع اعتمادها لكامل
مسطرة الترشيع املقررة يف الدستور ،مما يجعل رسيانها يتم
ف�ور نرشها يف الجريدة الرس�مية وال يتوق�ف عىل صدور أمر
بتنفيذه�ا كما تقتضي ذلك أحكام الفصل  50من الدس�تور،
الذي ينطبق عىل القوانني دون سواها؛
وحي�ث إنه ،بناء عىل ذلك ،فإن مراس�يم القوانني ال تكتس�ب
صبغ�ة قان�ون إال بع�د املصادق�ة عليه�ا م�ن قب�ل الربملان
بمجلس�يه يف الدورة العادية املوالي�ة لصدورها ،وفقا ألحكام
الفص�ل 81من الدس�تور ،مم�ا يجعلها غير مندرجة ضمن
اختصاص املحكمة الدس�تورية املح�دد بموجب الفصل 132
من الدستور؛»
وقد بت�ت محكمة النقض بدورها يف الطعن املوجه ضد نفس
املرسوم بقانون ،واصدرت قرارها ورد فيها أنه (:)6
حيث إن املرسوم بقانون املطعون فيه قد تمت املصادقة عليه
م�ن قبل الربملان بموج�ب القانون رق�م  85.14الصادر األمر
بتنفي�ذه بموجب الظهري الرشيف رقم  01.15.31وتاريخ  12الهوامــــــــ�ش :
مارس  2015ونرش بالجريدة الرسمية عدد  6348وتاريخ  )1( 02املرس�وم بقان�ون رق�م  2.20.292الصادر يف  28من رج�ب  1441املوافق ل
أبريل  2015وبالتايل يكون هذا املرس�وم قد اس�تنفذ مساطر  23مارس  2020املتعلق بس�ن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
الترشيع املقررة يف الدس�تور وأضحى مكتسبا لصفة القانون اإلعالن عنها ،جريدة رس�مية عدد  6867مكرر بتاريخ  29رجب  1441املوافق ل
مما يجعل الطعن باإللغ�اء فيه غري مندرج ضمن اختصاص  24مارس  ،2020ص .1782
محكم�ة النقض ،م�ادام الطعن يف دس�تورية القوانني ينعقد
(2) Décision N°7273- DC, du 29 février 1972, Recueil const, p 31.
للمحكمة الدستورية ويبقى الطلب غري مقبول».
( )3الحبي�ب الدق�اق ،العم�ل الترشيع�ي للربملان ،أي�ة حكام�ة؟ مقاربة نقدية
ويالحظ أنه يف الوقت الذي اعترب فيه املجلس الدستوري ( )7أن للقان�ون الربملاني واملمارس�ة الترشيعية باملغرب ،مطبعة املني�ة ،الرباط ،2009
ص  294وما يليها.
املرسوم بقانون الذي لم تتم املصادقة عليه من طرف الربملان
(4)CE, 24 nov. 1961, féderation nationale des syndicats de police,
ليس بقانون من حيث الش�كل الذي يسمح بالطعن فيه أمام Rec.658 ; S . 1963.59, note Hamon ; D.1962.242, note Formont
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الخط م�ن التحليل عندم�ا اعتربت أن املرس�وم بقانون الذي
( )5ق�رار املجل�س الدس�توري  944/14م.د ،صادر بتاري�خ  2014/09/18يف
اس�تنفذ املس�طرة الترشيعية وأصب�ح قانونا تخ�رج رقابته
بالت�ايل ع�ن نطاق اختص�اص محكمة النق�ض ،دون أن يتم املل�ف رق�م  ،1403/14جريدة رس�مية ع�دد  29 ،6294ذو القع�دة 25( 1435
سبتمرب  ،)2014ص .7094
تحديد طبيعته القانوني�ة خالل مرحلة صدوره من الحكومة
( )6ق�رار رق�م  1/1702ص�ادر بتاري�خ  ،2016/12/01يف املل�ف اإلداري رقم
إىل غاية املصادقة عليه من طرف الربملان.
 ،2014/1/4/2986غري منشور.
والواقع أنه إذا كانت هذه املراسيم بقانون صادرة عن سلطة ( )7الق�رار ص�در يف إطار امله�ام االنتقالي�ة للمجلس الدس�توري ،قبل تنصيب
إدارية (الحكومة) وتعترب بالتايل قرارات إدارية بحسب املعيار املحكمة الدستورية يف صيغتها الحالية.
العض�وي من الناحية املبدئية ،فإنها مع ذلك صادرة يف مجال
( )8الحبيب الدقاق ،نفس املرجع ،ص .296

