
 بق�در م�ا أصبح هاج�س فريوس كورونا املس�تجد موض�وع تتبع 
دقيق ويومي م�ن طرف املجتمع الدويل بكل مواقعه ومس�ؤولياته، 
بالنظر إىل تهديده الواضح للصحة العاملية، فانه يقتيض منا التعامل 
م�ع كل جوانبه و آثاره األخرى املمكن�ة واملحتملة بكثري من الجدية 

واملوضوعية واملسؤولية بعيدا عن الهلع و القلق و التهويل.

فقد أث�ارت مخاطر األوبئة واألمراض خالل العرشين س�نة األخرية 
العديد من اإلشكاالت ذات األبعاد القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
يف ارتباطه�ا باألمن الصحي العامل�ي وبالعوائق واإلكراهات الناجمة 
SRAS عنه�ا يف مجال تبادل الس�لع والخدمات، وذلك م�رورا بوباء

سنة 2003 و)H1N1( سنة 2009 أو )EBOLA(سنة 2014 ليتجدد 
)CORONA(النقاش اليوم عىل املستوى الدويل بخصوص آثار فريوس

املستجد عىل بعض املعامالت التجارية والعقود الشغلية وااللتزامات 
املالي�ة والرضيبي�ة، حي�ث دفعت عدد م�ن املؤسس�ات والرشكات 
العاملي�ة خاص�ة الصينية واألمريكي�ة منها املتخصص�ة يف مجاالت 
مختلفة مثل صناعات الس�يارات والنقل الجوي واملعلوميات واملواد 
البرتولي�ة والغازية، بوجود حالة ) الق�وة القاهرة ( من أجل التحلل 
م�ن التزاماتها التعاقدية تجاه زبنائها وعدم أداء غرامات التأخري أو 

التعويض عن التأخري يف التنفيذ أو عن استحالته.

وه�و ما جعل عددا م�ن الدول تبادر خالل األي�ام القليلة املاضية إىل 
تبن�ي هذا املوقف ودعمه حيث أعلن وزير االقتصاد واملالية الفرنيس 
ي�وم 28 فرباي�ر املايض بع�د اجتماع م�ع ال�رشكاء االقتصاديني أن 
فريوس كورونا يعد قوة قاهرة بالنس�بة للمقاوالت، مؤكدا أنهم لن 
يطبقوا غرامات التأخري يف التنفيذ عىل الرشكات املرتبطة بعقود مع 
الدول�ة، وط�رح إمكانية اللجوء إىل الخدم�ات الجزئية وإعطاء مهل 
ألداء األعب�اء االجتماعية والرضيبية بالنس�بة للمقاوالت التي يثبت 
ترضرها من آ ثار هذا الوباء، والكل بهدف حماية االس�تقرار بشكل 

مسؤول وعدم السقوط يف مغبة القلق والهلع االقتصادي.

 كما أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادات 
)الق�وة القاهرة( للرشكات الدولي�ة التي تكافح من أجل التأقلم مع 
تأث�ريات عدوى ف�ريوس كورونا خاصة الرشكات التي ستس�تطيع 
تقديم مس�تندات موثقة إلثبات التأخري أو تعطل وس�ائل املواصالت 

وعقود التصدير وإعالنات الجمارك وغريها.

مب�ادرات وإج�راءات ال تحج�ب ع�ن املتتبع�ني ظهور ب�وادر جدل 
ونقاش قانوني اقتصادي  حول موضوع القوة القاهرة الذي يعد من 
املواضيع املعقدة الت�ي تحتمل كثريا من التأويالت واختالف وجهات 
النظر حول مدى توافر رشوط هذه القوة القاهرة من عدمه، خاصة 
عندم�ا نك�ون أم�ام وباء صح�ي عاملي تختل�ف آثاره بني الس�لبية 
وااليجابي�ة  باخت�الف املواق�ع واملؤسس�ات، وباخت�الف الظ�روف 
املحيط�ة بالتعاقدات املتنازع بش�أنها، إذ أن بع�ض القطاعات عىل 
خالف الباقي عرفت نموا كبريا بس�بب انتشار هذا الفريوس خاصة 

تلك املتعلقة بالتجارة االلكرتونية.

 واألكي�د أن ع�ددا من املق�اوالت املغربي�ة يف عالقاته�ا االقتصادية 
ومبادالتها التجارية والدولية ستصطدم بكثري من هذه املطبات التي 
يتعذر الخوض يف تفاصيلها التقنية واملالية، والتي س�تؤثر سلبا عىل 
ع�دد من التزاماته�ا وإنتاجياتها وخدماتها،حي�ث طالعنا عرب عدد 
من الجرائد واملواقع االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي إخبارا 
ع�ن إلغاء و تأجيل عددا من الرحالت الجوية واألس�فار الس�ياحية 
)العم�رة(، واألنش�طة واللق�اءات والتظاه�رات مم�ا ت�رضر معه 
الرشكاء واملؤسس�ات املعني�ة بها، فضال عن املق�اوالت التي ترتبط 
أنش�طتها التجارية بش�كل كبري باملقاوالت الصيني�ة )الصني ثالث 
مش�ارك تجاري للمغرب( التي بدأت تش�كي من رك�ود معامالتها، 
مما س�يثري النقاش مجددا حول نظريتي الق�وة القاهرة والظروف 
الطارئ�ة ومدى إمكانية اس�تفادة ه�ذه املقاوالت منه�ا للتحلل من 

التزاماتها العقدية وتعديلها أو التخفيف منها. 

كورونا  لفريو�س  القانوني�����ة  الآثار 
امل�س��تجد  على اللتزامات التعاقدية

رأي قانوني

د. حممد اخل�ضـــــراوي 
م�شت�شار مبحكمة النق�ض املغربية
رئي�ض �شعبة الت�ا�شل امل�ؤ�ش�شاتي 
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إنن�ا إذن أمام إش�كال قانوني اقتصادي يف�رض علينا الوقوف عىل 
بعض مداخله األساسية.

املدخل الأول:
 كرونا والقوة امللزمة للعقد اأي عالقة؟

ال ش�ك أن فكرة »العقد رشيعة املتعاقدين« تنبني عىل ثالث أس�س، 
أوله�ا قانوني قوامه مبدأ س�لطان اإلرادة وثانيها، أخالقي يتمثل يف 
اح�رتام العهود و املواثيق و ثالثها ذو طاب�ع اجتماعي و اقتصادي 

يرتجمه وجوب استقرار املعامالت.

وهي فكرة توجب احرتام مضمون العقد سواء من طرف املتعاقدين 
أو من جانب القضاء.

لك�ن األوبئة الصحية كواقع�ة مادية رصفة تكون لها آثار س�لبية 
واضحة يمكن رصد مالمحها ع�ىل العالقات القانونية بوجه عام و 
العالق�ات التعاقدية عىل وجه الخصوص حيث تتصدع هذه الروابط 
نتيج�ة ركود يصي�ب بعض القطاعات االس�تثمارية مما يجعل من 
املس�تحيل أو عىل األقل من الصعب تنفيذ بعض االلتزامات أو يؤخر 

تنفيذها.

وه�و وضع ق�د يمس املؤسس�ات الصناعي�ة و التجاري�ة الخاصة 
والعامة، الصغرية والكبرية واملتوسطة عىل السواء، بالنظر لالرتباط 
الكبري والوثيق بني أنش�طتها حيث يكف�ي أن تصاب إحداها بأزمة 

اقتصادية لكي تهدد األخريات بدورها .

ومن هنا تبنى الفكر القانوني واالجتهاد القضائي عرب العالم آليتني  
تعتربان من الوس�ائل الحمائية للمدينني الذي�ن يصبحون مهددين 
باإلفالس أو عىل األقل أصبحت ذمتهم املالية مصابة بتصدع خطري.

هاتان اآلليتان هما نظريت�ا القوة القاهرة و الظروف الطارئة التي 
ترميان إىل عالج الحاالت التي يصري فيها االلتزام التعاقدي مستحيل 

التنفيذ )القوة القاهرة( أو صعب التنفيذ )الظروف الطارئة(.

وهما يف األصل يع�دان تطبيقا ملبدأ أخالقي عام مفاده أنه ال تكليف 
بمستحيل أو ال تكليف بما يتجاوز الطاقة العادية لإلنسان.

ومن الناحي�ة املوضوعية - كما أكد عىل ذلك الفقه القانوني- فهما 
ترجم�ة للعالق�ة الوطيدة ب�ني القان�ون و االقتصاد م�ن جهة أوىل 

ومبادئ األخالق من جهة أخرى.

فلكي يس�أل املدين عقديا يجب أن يك�ون قد أخل بالتزامه العقدي، 
ومن صور ذلك اإلخ�الل ، عدم التنفيذ يف الوقت املتفق عليه وهو ما 

يتم وصفه بالتماطل.

غري أن هذه املسؤولية العقدية  قد ترتفع عن صاحبها إذا ما تمسك 
بأح�د األس�باب األجنبية عنه و التي تمث�ل يف جوهرها كل الظروف 
والوقائ�ع املادي�ة أو القانونية الت�ي يمكن للمدع�ى عليه يف دعوى 
املس�ؤولية املدنية أن يستند إليها لكي يثبت أن الرضر ال ينسب إليه 

وال دخل له فيه وإنما هو نتيجة حتمية  لذلك السبب .

وتمثل القوة القاهرة أهم صور هذا السبب األجنبي.  

املدخل الثاين:
 هل يعد فريو�س كورونا اأحد تطبيقات القوة القاهرة؟

ما مفهوم ورشوط القوة القاهرة؟

عرفه�ا املرشع املغربي يف الفصل 269 من ظهري االلتزامات والعقود 
كاآلتي:

»الق�وة القاه�رة ه�ي كل أم�ر ال يس�تطيع اإلنس�ان أن يتوقع�ه، 
كالظواه�ر الطبيعية، )الفيض�ان والجفاف والعواص�ف والحرائق 
والجراد(،  وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شانه أن يجعل 

تنفيذ االلتزام مستحيال«.

أما رشوطها الترشيعية الرئيسية فهي ثالث:

- أوال: عدم التوقع.

- ثانيا: استحالة الدفع.

 - ثالثا: عدم صدور خطأ من املدين املتمسك بالقوة القاهرة.

وكل رشط م�ن ه�ذه ال�رشوط اختلفت بش�أن تطبيق�ه النظريات 
الفقهية والترشيع�ات املقارنة، لكن من الناحي�ة املبدئية يمكن أن 
نس�تخلص منها أن انتشار وباء صحي كواقعة مادية قد تكون قوة 
قاهرة كلما كان له�ا تأثري مبارش عىل عدم تنفيذ االلتزام التعاقدي 
من طرف املدين إذا ما توفر لها رشطان أساسيان وهما عدم التوقع 
واس�تحالة الدفع بالكيفية التي س�بق توضيحها أما الرشط الثالث 
املتمثل يف خطأ املدين فيظل يف هذه الحالة بالخصوص حالة فريوس 

كورونا عنرصا غري مطلوب منطقيا.

بل إن الظروف املحيطة بانتشار فريوس كورونا او تلك املتولدة عنه 
بصف�ة مبارشة أو غ�ري مبارشة قد تك�ون بدورها عب�ارة عن قوة 
قاهرة ومن ذلك مثال وقف اسرتاد بعض املواد األولية أو رفع أسعار 

بعضها األخر.

فالق�وة القاهرة لم تع�د محصورة عىل وقائع مح�ددة دون غريها 
فكل واقعة تحققت بش�أنها الرشوط وجعلت التنفيذ مس�تحيال إال 

وعدت حالة من حاالت القوة القاهرة.

ويبقى بطبيعة الحال املدين هو امللزم بإثبات توافر هذه الرشوط.

إثب�ات يكون عىل س�بيل اليقني ال الش�ك واالحتمال وتتش�دد عادة 
املحاكم العليا يف مراقبتها لقضاة املوضوع أثناء تعليلهم لس�لطتهم 
التقديري�ة، وه�و م�ا أكدت�ه محكمة النق�ض املغربي�ة يف عدد من 
قراراته�ا ومنها قرار عدد 54/7 بتاري�خ 2014/2/4 وقرارها عدد 

1/24 بتاريخ 2019/01/10.

املدخل الثالث: 
موقف الق�ضاء املقارن من تاأثري الأوبئة والأمرا�س على  

تنفيذ اللتزامات العقدية )اإ�ضكاليات الزمان واملكان(

إشكالية الزمن:

الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هو متى يتم تقدي�ر رشط »عدم توقع 
الحدث« اي فريوس كورونا من طرف القضاء؟

مبدئي�ا يتم ذلك بالنظر إىل تاريخ إبرام العقد وهو ما قررته محكمة 
النقض الفرنس�ية بتاري�خ 2009/12/29 بمناس�بة قضية تتعلق 
بوب�اء )chukungunya( ال�ذي ظهر ش�هر يناي�ر 2006 معتربة أن 
رشط »ع�دم التوق�ع« الذي يربر فس�خ العقد لم يتحق�ق مادام أن 

االتفاق تم شهر غشت سنة 2006 أي بعد ظهور الوباء بأشهر.

توجه قضائي نستشف منه أن هذا اإلشكال لن يطرح اآلن بمناسبة 
ف�ريوس كورونا بالنس�بة للعقود القديمة لكن التس�اؤل س�يطرح 
بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد ظهور هذا الوباء،وهنا ايضا نتوقع 
ح�دوث نقاش جاد ح�ول التاري�خ الواجب اعتم�اده العالن ظهور 
ف�ريوس كورون�ا، هل تاريخ إعالن�ه بالصني؟ أم بالبل�د الذي توجد 
ب�ه الرشكة التي تتمس�ك بالقوة القاهرة؟ أم التاري�خ الذي حددته 

منظمة الصحة العاملية؟

إشكالية تحديد املناطق املصابة بالوباء؟

إن مس�ألة تحديد املناطق هاته ليست بالسهلة أو اليسرية الختالف 
املعاي�ري، وقد أثري هذا اإلش�كال  س�ابقا يف نزاع�ات تتعلق بقضايا 
األسفار حيث تم رفض الس�فر إىل مناطق قريبة، ومحاذية الماكن 
وصفت بالخطرية النتش�ار وباء صح�ي بها، حيث اعتربت محكمة 
باريس أن الخط�ر الصحي لم يكن قاهرا وموج�ودا بدولة التايالند 
وأن�ه لم يكن مقب�وال اعتبار الس�فر إىل هذا البلد مس�تحيال )حكم 

بتاريخ 2004/5/4(.

ويف حك�م آخر بتاريخ 1998/7/25 أكدت نفس محكمة باريس أن 
توق�ف الطائرة ببلد مجاور ملنطقة تعرف انتش�ار وباء الطاعون ال 

يشكل خطرا يفرس انه قوة قاهرة.

إنن�ا إذن أم�ام وض�ع صح�ي عاملي يث�ري الكث�ري من التس�اؤالت، 
واإلش�كاالت ذات بع�د اقتص�ادي وقانون�ي وتتطل�ب من�ا مقاربة 
حكيم�ة تضمن التوازن العقدي وتكرس الدور األس�ايس للقضاء يف 

تحقيق األمن القانوني واالجتماعي املنشود.


