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ملخص

ــه حــدث جائحــة  ــا، قَلــب كل املوازيــن، وأربــك كل اخلطــط، إن ــا عامليًّ ــة اليــوم حدًث تعيــش البرشي
كورونــا، التــي جــاءت لتذكرنــا بضعفنــا وقلــة حيلتنــا يف القطاعــات االجتاعيــة واالقتصاديــة، وملواجهــة 
املخاطــر القانونيــة يف ظــل هــذا الوبــاء الفتــاك، الــذي يمــس صحــة النــاس ويعــرض حياهتــم للخطــر.
ــات  ــن مقتضي ــمحت بس ــي س ــة"، الت ــوارئ الصحي ــة الط ــرض "حال ــدول إىل ف ــن ال ــد م ــأت العدي جل
اســتثنائية، ســيا تلــك املتعلقــة بحالــة "القــوة القاهرة"الســتبعاد تنفيــذ العقــود الدوليــة، رغــم أن قواعــد 
القانــون الــدويل اخلــاص قــد تســند االختصــاص؛ طبًقــا لقواعــد تنــازع القوانــن، وتنــازع االختصــاص 

القضائــي لدولــة مل تعتــر جائحــة كورونــا، بالقــوة القاهــرة، تطبيًقــا لضوابــط اإلســناد.

وبنــاًء عليــه، ســينتج عــن هــذا الوضــع تضــارب وتنــازع لألحــكام القضائيــة، وقــرارات املحكمــن 
يف جمــال العقــود الدوليــة، معرضــة للعديــد مــن املقــاوالت والــرشكات لإلفــالس، إذا مل تتخــذ الــدول 

التدابــر الالزمــة إلنقاذهــا.
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Abstract

Nowadays, humanity is living a global event that affected all levels of life and 
changed all plans. The Corona pandemic, came to remind us about our weaknesses 
and our lack of resourcefulness in the social and economic sectors. Hence, this 
made us face legal risks in light of this deadly epidemic, which affects the health 
of people and endangers their lives.

Several countries resorted to impose a "state of health emergency", which allowed 
the enactment of exceptional requirements, especially those related to the case 
of "force majeure" to exclude the implementation of international contracts, 
although the rules of private international law may assign jurisdiction according to 
the rules of conflict of laws and conflict of jurisdiction of a country that does not 
consider the Corona pandemic force majeure in application of attribution controls.
Accordingly, this situation will result in inconsistencies and conflict of judicial 
rulings and decisions of arbitrators in the field of international contracts, placing 
many contracting companies and companies subject to bankruptcy, in case those 
countries do not take the necessary measures to tackle them.
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المقدمة 

يرتكــز االقتصــاد العاملــي عــى التبــادل، وهــو نــوع مــن املعامــالت يتــم تنظيمــه بواســطة العقــود الدوليــة 
ــي  ــات الت ــط التدفق ــن لضب ــن دولي ــن اقتصادي ــاق لفاعل ــد كاتف ــر العق ــذا، يظه ــع ه ــجاًما م ــة. وانس اخلاص
تتِــم بينهــم، وتعاِيــن حضــور العقــد يف كل املراحــل، منــذ التــزود باملــواد األوليــة وتصــور شــكل املنتــوج، إىل 
غايــة تســويقه، ومــن ثــم اقتنائــه مــن طــرف املرســل إليــه النهائــي )كاملســتهلك مثــاًل(، دون نســيان العمليــات 

املرافقــة؛ قصــد احلصــول عــى التمويــل، واالستشــارة، والتأمــن1.

ــن  ــون م ــي تتك ــود، الت ــات والعق ــة لاللتزام ــة العام ــكام النظري ــق أح ــم تطبي ــه يت ــارة إىل أن ــدر اإلش وجت
قواعــد قانونيــة، متــت تكملتهــا باجتهــادات قضائيــة، وتفســرات فقهيــة، وظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين 
واألجانــب املغــريب2، وتــري قواعدهــا عــى العقــود الدوليــة، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، وإن كانــت هــذه 
العقــود عرفــت تطــورات واضحــة مــن حيــث نوعيــة وكــم القواعــد القانونيــة املطبقــة عليهــا، إال أهنــا بفعــل 
العوملــة أصبحــت حتتــل مكانــة مهمــة يف التعامــالت الدوليــة3. بيــد أن القــول بوجــود العقــود الدوليــة اخلاصــة 
يــؤدي، حتــًا، إىل توســيع آثارهــا، يف ظــل تعاظــم مكانــة القوانــن التــي تنتمــي إىل أكثــر مــن دولــة يف إطــار 
التكتــالت اجلهويــة، كالقانــون األورويب للقانــون الــدويل اخلــاص4. فــإىل أي حــدٍّ ســيصمد القانــون املغــريب 
املنظــم للعقــود الدوليــة اخلاصــة يف مواجهــة قانــون موحــد للعقــود الدوليــة اخلاصــة األورويب، الــذي يعتــر 

الرشيــك األســاس للدولــة املغربيــة؟

ــا  ــد-19(، يف اعتباره ــتجد )كوفي ــا املس ــروس كورون ــة ف ــات جائح ــامهت تداعي ــك، س ــة إىل ذل باإلضاف
آفــة عامليــة، قــد تــؤدي إىل احلــد مــن هــذه العقــود وتوقيــف وإلغــاء أغلبهــا5، مــا يتطلــب وجــود رابــط دويل، 
والقانــون الــذي ينظــم بعــض املقتضيــات يف إطــار العقــود الدوليــة اخلاصــة، التــي ترجــع لظهر 12 أغســطس، 

ال يفــي باملقصــود، يف ظــل اتســاع نطــاق العقــود الدوليــة اخلاصــة.

ــية  ــدة دول )كجنس ــة لع ــد قانوني ــاًل بقواع ــط مث ــا يرتب ــود، عندم ــن العق ــوع م ــذا الن ــدد ه ــون بص ونك
املتعاقديــن، أو مــكان تنفيــذ العقــد(، متاشــًيا مــع روح التجــارة الدوليــة6. وعــى الرغــم مــن أن املــرشع املغــريب 

1  حممــد اهلــادي املكنــوزي، "مــن العقــود التجاريــة إىل عقــود األعــال – أي تأثــر عــى حريــة التعاقــد؟"، جملــة املحاكــم املغربيــة، دار الســالم للطباعــة 
ــرب، ع 148و149، 2015، ص 15. ــع املغ ــرش والتوزي والن

2  ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب املغــريب، )دون ذكــر عــدده؛ ألنــه مل ينــرش باجلريــدة الرســمية(، الصــادر يف 9 رمضــان 1331 املوافــق 
12 أغســطس 1913، ويعتــر بمثابــة القانــون املنظــم لوضعيــة األجانــب مــن حيــث التمتــع باحلقــوق، ومــادة تنــازع القوانــن، وبعــض املســائل التــي 
ــرة  ــادر يف ف ــر ص ــذا الظه ــة، وه ــدان أجنبي ــادرة يف بل ــكام الص ــر األح ــوص أث ــك باخلص ــن ذل ــي، م ــاص القضائ ــازع االختص ــادة تن ــل يف م تدخ
احلايــة الفرنســية، وهــو ســاري املفعــول حلــد الســاعة. انظــر: وزارة العــدل املغربيــة، "ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب"، متــاح عــى 

ــارة: 2020/02/12. ــخ الزي ــط: www.adala.justice.gov.ma، تاري الراب
3  Tertu flux. 2010. contrats d’affaires, coll, Dalloz, Paris, Nemuro 00.01, P1.
4  Vogel (L). 2013. Droit Européen des affaires, coll précis, Dalloz, Paris 2 éd, parleani (a), P10.
ــن  ــاة الكائ ــة، فحي ــة الترشيعــات الوضعي ــان الســاوية، وكاف ــاة هــو مــن أقــدس احلقــوق التــي صانتهــا األدي 5  ال شــك يف أن حــق اإلنســان يف احلي
البــرشي هــي اخلليــة األوىل للمجتمــع املخاطــب باألحــكام اإلهليــة، والترشيعــات الوضعيــة، وأصبحــت هــذه احليــاة مهــددة بفعــل ظهــور فــروس 
ــكل  ــرض بش ــرش امل ــة انت ــة، ويف البداي ــان الصيني ــة ووه ــة بمدين ــوالت البحري ــوق للمأك ــمر 2019 يف س ــد-19( يف ديس ــتجد )كوفي ــا املس كورون
ــا؛ حســب تقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة. انظــر: منظمــة الصحــة العامليــة، "جائحــة فــروس كورونــا  غامــض، حتــى انتــرش، وأصبــح وبــاًء عامليًّ

ــارة: 2020/03/06. ــخ الزي ــط: www.who.int، تاري ــى الراب ــاح ع ــد-19("، مت )كوفي
6  فقــد ســمحت اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدويل للبضائــع )تعــرف أيًضــا باتفاقيــة فيينــا لســنة 1980(، التــي تكــرس مبــدأ الرضائيــة 
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مل يعــرف العقــد الوطنــي7، وكذلــك العقــد الــدويل8، وذلــك أســوة بالترشيعــات احلديثــة التــي حتاشــت إيــراد 
تعريــف لــه9، فــإن املــرشع الفرنــي عــرف العقــد يف املــادة 1101 مــن القانــون املــدين10 عــى أنــه "اتفــاق إرادات 
بــن شــخصن، أو عــدة أشــخاص هيــدف إىل إنشــاء التزامــات، أو تعديلهــا، أو نقلهــا، أو إهنائهــا"11، وألمهيــة 
ــة إىل أخــر حســب عــدد أطــراف  ــة يف الوقــت الراهــن، فقــد خيتلــف نطاقهــا مــن قانــون دول العقــود الدولي
العقــد، فــإن املتفــق فيــا بينهــم هــو إقرارهــم بتنفيــذ مــا هــو مضمــن يف العقــد بحســن النيــة، إال أن الــدول قــد 
متــر بظــروف اســتثنائية عامــة حتتــم عليهــا اخلــروج عــن القواعــد الدوليــة اخلاصــة يف احلــاالت العاديــة املتعلقــة 
بتنــازع القوانــن، و تنــازع االختصــاص القضائــي الــدويل والتحكيــم الــدويل. وألنــه ال تكفــي ملواجهــة تلــك 
يف التبــادالت الدوليــة؛ طبًقــا للــادة 11 منهــا، فإنــه "ال يشــرط أن يتــم انعقــاد عقــد البيــع، أو إثباتــه كتابــة، وال خيضــع ألي رشوط شــكلية، وجيــوز 
ــا  ــد ملزًم ــون املتعاق ــا، كأن يك ــا خيالفه ــى م ــاق ع ــن االتف ــة يمك ــدة مكمل ــذه القاع ــد أن ه ــة"، بي ــات بالبين ــك اإلثب ــا يف ذل ــيلة، ب ــأي وس ــه ب إثبات
بمقتــى ترشيعــه الوطنــي بتحريــر عقــد مكتــوب طبقــا للــادة 96 مــن هــذه االتفاقيــة؛ األمــم املتحــدة، "اتفاقيــة األمــم التحــدة بشــأن عقــود البيــع 

ــارة:  2020/07/12 ــخ الزي ــط: www.unitral.org/.en/uncitral_tewts/s، تاري ــى الراب ــاح ع ــع"، مت ــدويل للبضائ ال
ــا، الــذي يقصــد بــه  7  يعــرف العقــد بأنــه اتفــاق إرادتــن عــى ترتيــب أثــر قانــوين، بإنشــاء التــزام، أو نقلــه، أو زوالــه، وقــد يكــون عقــًدا إلكرونيـًّ
ــل  ــة، بفض ــموعة، أو مرئي ــيلة مس ــك بوس ــد، وذل ــن بع ــال ع ــة لالتص ــة مفتوح ــبكة دولي ــى ش ــول ع ــاب بالقب ــه اإلجي ــى في ــذي يتالق ــاق ال "االتف

ــل". ــب والقاب ــن املوج ــل ب التفاع
8  مثــل هــذه العقــود تثــر مشــاكل عديــدة، ســواٌء عى مســتوى تنــازع القوانــن؛ أي بيــان القانــون واجــب التطبيق عليهــا، ومشــكلة تنــازع االختصاص 
القضائــي الــدويل بشــأن املنازعــات التــي تثــور بشــأهنا. إضافــة إىل ذلــك مشــكلة اجلائحــة التــي أصابــت أغلبيــة دول العــامل. وبالتــايل هــذه املطبــات 
ســتزداد حــدة يف املســتقبل، ألن العديــد مــن هــذه العقــود لــن يتــم تنفيذهــا، وبذلــك ســتزداد النزاعــات القضائيــة هبــذا الشــأن. فالعقــود تدخــل 
ــا، والعنــر األجنبــي يمكــن أن ينتــج إمــا عــن جنســية املتعاقديــن، وإمــا عــن مــكان إبــرام  يف تكوينهــا عنــارص عديــدة، وقــد يكــون بعضهــا أجنبيًّ
العقــد، أو مــكان تنفيــذه. كــا تدخــل يف تكوينهــا رشوط شــكلية ورشوط جوهريــة. ويتصــف مضموهنــا بالعموميــة والتجريــد، حيــث إن كل عقــد له 
طابعــه وأداتــه اخلاصــة بــه، ومــن ثــم يصعــب مواجهــة العقــود الدوليــة بلغــة واحــدة، فيــا يتعلــق بتحديــد حمتواهــا، فتنفــرد كل جمموعــة مــن العقــود 
بســات معينــة مشــركة، ويتنــوع مضمــون العقــد بتنــوع عنــارصه، حيــث يتــوىل األطــراف وضــع األحــكام والــرشوط املعــرة عــن مصاحلهــم التــي 
تتوافــق مــع أهدافهــم مــن وراء العقــد، مثــل وضــع نصــوص العقــد، واملــدة التــي يســتغرق تنفيــذه، واحلقــوق وااللتزامــات املتبادلــة بــن طرفــن، 

إىل غــر ذلــك مــن مســائل. 
راجــع: موســى عبــود، الوجيــز يف القانــون الــدويل اخلــاص املغــريب، ط 1، املركــب الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، أكتوبــر 1994، ص 289؛ حممــد 
ــة  ــه الصيان ــاره وانقضائ ــه وأث ــه مضمون ــد وإبرام ــات العق ــه، مفاوض ــه وتطبيقات ــدويل وأنواع ــد ال ــة العق ــة، ماهي ــود الدولي ــور، العق ــن منص حس
واجلوانــب التقنيــة واالئتامنيــة، واإللكرتونيــة االختصــاص القضائــي والقانــوين، التحكيــم وقانــون التجــارة الدوليــة، ط 1، مطبعــة الــدار اجلامعيــة 

ــكندرية، 2009، ص 126. ــرش، اإلس ــدة للن اجلدي
9  جتــدر اإلشــارة إىل أن الفقــه اختلــف يف حتديــد معايــر العقــد الــدويل، فمنهــم مــن اعتــد باملعيــار االقتصــادي، ووفًقــا هلــذا املعيــار يكــون العقــد دوليًّــا 

يف احلــاالت التاليــة:
ـ احلالة األوىل: إذا نتج عنه انتقال للبضائع، ورؤوس األموال، واخلدمات، عر احلدود.

ـ احلالة الثانية: عندما حيقق مصلحة التجارة الدولية.
ـ احلالة الثالثة: عندما يتعدى بآثاره االقتصاد الداخي للدولة.

ومنهم من استعان باملعيار القانوين، بنوعيه: 
ـ التقليــدي: الــذي يــرى العقــد دوليــا، إذا اشــتمل عــى عنــر أجنبــي، ســواُء اتصــل هــذا العنــر باألعــال املتعلقــة بإبرامــه، أم بتنفيــذه، أم 

ــا. بموطــن املتعاقديــن، أم بجنســيتهم، فيكفــي أن يتصــل العقــد يف أحــد عنــارصه بأكثــر مــن نظــام قانــوين، كــي يكــون دوليًّ
ـ احلديــث: فــرى أن معيــار العقــد الــدويل جيــب أن حيــدد مفهومــه القــايض الــذي يعــرض عليــه النــزاع، وذلــك مــن خــالل التكييــف الــذي 
يقــوم بــه القــايض، فيمنــح العقــد الصفــة الدوليــة إن رأى أنــه يتصــل بأنظمــة قانونيــة تتجــاوز إطــار القانــون الداخــي، أو يمنــع عنــه هــذه 

الصفــة، ويعتــره بمثابــة عقــد وطنــي رغــم توافــر الصفــة األجنبيــة فيــه.
انظر: أبو العال النمر، املخترص يف تنازع القوانني، ط 1، دار النهضة العربية للنرش، القاهرة، 2006، ص 156.

10 Code civil, France, Dernière modification de 01 janvier 2020- Document généré le 06 janvier 2020, Publié sur le site 
électronique: https//www.legifrance.gouv.fr, date de visite: 05/05/2020.

11  وهبــذا التعريــف يكــون املــرشع الفرنــي قــد ألغــى كل تفرقــة بــن مفهومــي العقــد واالتفــاق، وهــو مــا نجــده عنــد املــرشع املغــريب الــذي يســتعمل 
كال املصطلحــن لنفــس الغايــة، فتــارة يســتعمل لفــظ االتفــاق )الفصلــن 19 و22 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود(، وتــارة لفــظ العقــد )الفصــول 
ــون  ــن قان ــن )20 و34 م ــا يف فصل ــاق، ك ــد واالتف ــي العق ــن مصطلح ــع ب ــرى جيم ــارة أخ ــود(، وت ــات والعق ــون االلتزام ــن قان 24 و26 و31 م
االلتزامــات والعقــود(. أمــا الفقــه فيعــرف العقــد بأنــه تطابــق إرادتــن، أو أكثــر، عــى ترتيــب آثــار قانونيــة، ســواٌء أكانــت إنشــاء االلتــزام، أم نقلــه، 

أم تعديلــه، أم إهنائــه، وهنــاك مــن يعتــر العقــد توافــق إرادتــن، أو أكثــر، عــى إحــداث آثــر قانــوين معــن.
ــدار البيضــاء،  ــون االلتزامــات والعقــود املغــريب، ج 1، ط 2، املركــب الثقــايف العــريب، ال ــة االلتزامــات يف ضــوء قان ــري، نظري انظــر: مأمــون الكزب

.Philippe malinvaud. 2007. Droit des obligations, 10 éd, p.32 1967، ص 13؛
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الظــروف، الصالحيــات التــي يتمتــع هبــا أطــراف العقــد، مــن حريــة يف األوضــاع العاديــة؛ فيجــوز للــدول 
ــد  ــذ العق ــول دون تنفي ــي حت ــة الت ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــراء ف ــن ج ــة املتعاقدي ــل حلاي ــذ التدخ عندئ
الــدويل اخلــاص. فهنــاك مرشوعيــة اســتثنائية تعــد أساًســا للخــروج عــن مبــدأ "القــوة امللزمــة للعقــد" و"العقد 
رشيعــة للمتعاقديــن". وتعتــر اإلجــراءات املتخــذة يف ظــل جائحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( 
مرشوعــة، عــى الرغــم مــن املبــادئ األساســية للقانــون الــدويل اخلــاص وحريــة التعاقــد الداعيــة إىل التعطيــل 
يف أثنــاء تفــي اجلائحــة، ســيا وأن كثــًرا مــن الــدول متــر بظــروف عصيبــة، جــراء تفــي هــذه اجلائحــة، إذ 
أصاهبــا مــا أصــاب العــامل جــراء انتشــار هــذا الوبــاء، الــذي نتــج عنــه توقــف عجلــة القطاعــات االقتصاديــة 

واالجتاعيــة، التــي قــد تفــرز أثــاًرا وخيمــة، أكثــر وقًعــا مــن األرضار الصحيــة للفــروس ذاتــه.

ومــن املرجــح أن تواجــه الــرشكات ضغوًطــا، ألســباب عــدة: منهــا النقــص يف املــواد، ويف طاقــم العمــل، 
والعالــة، والقيــود املفروضــة عــى حركــة األشــخاص، والقيــود املفروضــة عــى تنفيــذ العمليــات التشــغيلية، 
وســائر اإلجــراءات الترشيعيــة واإلداريــة، وإعســار املقاولــن واملقاولــن مــن الباطــن واملورديــن، وهــذه كلهــا 
ــل يف  ــا تتمث ــل أبرزه ــود، ولع ــن العق ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــذه اجلائح ــلبية هل ــار الس ــان اآلث ــط. لبي ــة فق أمثل
إمكانيــة موائمــة القانــون الــدويل اخلــاص املغــريب احلــايل حلــل مثــل هــذه املشــاكل، ومــدى اســتيعاب تلــك 
اخلطــط املتعلقــة بالطــوارئ، التــي صبــت جمملهــا يف اختــاذ حزمــة مــن اإلجــراءات االقتصاديــة واالجتاعيــة، 
ــة  ــاة اليومي ــن احلي ــالد، بتأم ــة بالب ــات احليوي ــى القطاع ــة ع ــة العاملي ــذه اجلائح ــر ه ــة تأث ــة بمواجه الكفيل

للمواطنــن مــن خــالل ضــان تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة.

أمهية البحث:

إن هــذه الدراســة ال هتــدف إىل إجيــاد حلــول خاصــة جاهــزة ملعاجلــة آثــار اجلائحــة عــى مصــر العقــود 
الدوليــة اخلاصــة يف زمــن إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة، وســن إجــراءات التباعــد االجتاعــي، وإنــا هــي 
خارطــة طريــق تــيء للمــرشع املغــريب زوايــا منطقيــة للترشيــع وأدوات بنــاء رؤيتــه نحــو ســن قانــون دويل 
خــاص حديــث، ينســجم مــع اآلفــات، واجلوائــح، والتقــدم التكنولوجــي، والعوملــة، وأهــم مــا حيــدوه لذلــك 
عــدم وجــود قانــون دويل خــاص مغــريب، يعالــج التداعيــات الســلبية النامجــة عــن انتشــار جائحــة فــروس 
ــا، بفعــل تصنيفــات  كورونــا، وآثارهــا عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة التــي يكــون أحــد أطرافهــا مغربيًّ

تأثــر كورونــا عــى العالقــات التعاقديــة الدوليــة اخلاصــة، هــل تشــكل قــوة قاهــرة أو ظرًفــا طارَئــا؟

ــة  ــار املرتبط ــك اآلث ــع تل ــل م ــار التعام ــدد مس ــذي حي ــوين ال ــص القان ــن الن ــب ع ــة التنقي ــه ويف رحل فإن
بتحديــد القانــون املختــص واملحكمــة املختصــة، وعوائــق تطبيــق القانــون املختــص، وتنفيــذ األحــكام القضائية 
املتعلقــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة، فــال تــكاد ختلــو الدراســات مــن نتيجــة مؤداهــا: أن ظهــر الوضعيــة املدنيــة 
ــرن  ــن ق ــد م ــره أزي ــريب، عم ــاص مغ ــون دويل خ ــة قان ــو بمثاب ــذي ه ــنة 1913، ال ــب لس ــين واألجان للفرنس
مــن الزمــن، مل يؤطــر لــكل هــذه القواعــد الدوليــة اخلاصــة بنصــوص واضحــة رصحيــة، والتــي تأثــرت بفعــل 
اســتدعاء قطــع متناثــرة مــن النصــوص عــرت باجلــذور اللغويــة لكلــات املصطلــح القانــوين بفعــل جائحــة 
فــروس كورونــا املســتجد )كوفيد-19(، بأهنــا: )قــوة قاهــرة - حــادث فجائــي- ظــروف طارئــة - اســتحالة 
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ــة  ــا الدولي ــا لقوانينه ــة طبًق ــة املقارن ــارات يف األنظم ــياق العب ــى وإن كان س ــي...(، حت ــبب أجنب ــذ – س التنفي
اخلاصــة ال تناســب مقــام االســتدالل. 

فاهلــدف مــن هــذه الدراســة هــو إرســاء حلــول دوليــة خاصــة حديثــة مقارنــة؛ لوضعهــا يف إطــار قانــون 
ــذ  ــى تنفي ــا ع ــا وآثاره ــة كورون ــادي أرضار جائح ــة لتف ــم خارط ــك برس ــب، وذل ــريب مرتق ــاص مغ دويل خ

العقــود الدوليــة، مــن أجــل إرســاء قواعــد العدالــة يف املجتمــع. 

ــز  ــة، أو املرك ــة القانوني ــة الواقع ــد طبيع ــي أواًل حتدي ــي تقت ــة الت ــدة القانوني ــق القاع ــد تطبي ــة عن وخاص
ــواردة يف  ــات ال ــق واملقتضي ــز تتطاب ــة، أو املراك ــات الواقع ــروف ومالبس ــت ظ ــا إذا كان ــان م ــوين، وبي القان

ــة. ــدة القانوني القاع

وتلــك هــي مســألة التكييــف التــي يتعــن عــى القــايض أن يعمــل عــى معاجلتهــا؛ كــي يتأتــى لــه حتديــد 
طبيعــة الواقعــة، أو املركــز القانــوين قصــد الوصــول إىل القاعــدة القانونيــة الواجــب تطبيقهــا.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن الصعوبــة البالغــة ملســألة تكييــف العقــود يف نطــاق القانــون الــدويل اخلــاص، ترجــع 
ــة،  ــود الوطني ــل العق ــن، مث ــي ال تتضم ــة، فه ــد موجه ــي قواع ــا ه ــن، إن ــن القوان ــازع ب ــد التن إىل أن قواع

حلــواًل مبــارشة تطبــق عــى النازلــة، إذا توفــرت رشوط تطبيقهــا.

وعــى هــذا األســاس، فتكييــف العقــود الدوليــة يتطلــب مــن القــايض بــذل جمهــود كبــر، عــى اعتبــار أنــه 
جيــد نفســه يف مواجهــة بعــض األوضــاع القانونيــة التــي ال عهــد لــه هبــا يف قانونــه الوطنــي، متاًمــا مثلــا حــدث 
حاليًّــا بالنســبة إىل فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، فهنــاك مــن يكيــف هــذا األخــر بأنــه قــوة قاهــرة 
ــة  ــة جلائح ــة القانوني ــد الطبيع ــول حتدي ــذه األحــكام ح ــن ه ــتثنائيًّا. وكل حكــم م ــا واس ــا طارًئ ــر ظرًف واآلخ
ــا كانــت تلــك العقــود: مقاولــة، أو إجيــاًرا، أو  كورونــا، ســترتب عليــه آثــار خطــرة عــى العقــود الدوليــة، أيًّ
عمــاًل، أو توريــًدا، أو نقــل ســلع، والعقــود التمويليــة، والبيــوع وعقــود الـــتأمن وغرهــا12. فســبل اإلنصــاف 
التعاقديــة والقانونيــة املحتملــة واملتاحــة يف ظــل هــذه اجلائحــة تبقــى ضيقــة، فيكفــي االســتناد إىل بنــود القــوة 
القاهــرة، أو الزعــم بأنــه تــم فســخ العقــد الســتحالة التنفيــذ بموجــب القانــون الوطنــي، أو ألجنبــي للتخلــص 

مــن أي التــزام عقــدي دويل.

12  جائحــة كورونــا العامليــة دفعــت العديــد مــن املقاولــن والــرشكات الدوليــة، خاصــة األوروبيــة واألمريكيــة والصينيــة، لتقــر بوجــود حالــة "القــوة 
القاهــرة"، أو "الظــروف الطارئــة"، أو "النظــام العــام االقتصــادي"، أو "حالــة الطــوارئ الصحيــة"، التــي تــرر القيــام بأفعــال عفــى عليهــا الدهــر؛ 
ــد  ــذ العق ــم تنفي ــات، رغ ــة، أو الكام ــس االصطناعي ــزة التنف ــة، أو أجه ــت أدوي ــة إذا كان ــلع، خاص ــادرة الس ــة، ومص ــات القرصن ــام بعملي كالقي
الــدويل، وأداء قيمتــه؛ مــن أجــل التحلــل مــن التزاماهتــا التعاقديــة جتــاه زبنائهــا، وعــدم أداء غرامــات التأخــر، أو التعويــض عــن التأخــر يف التنفيــذ، 
أو اســتحالته، رضبــا منهــا بعــرض احلائــط لــكل املبــادئ العامليــة واالتفاقيــات الدوليــة بشــأن حريــة التجــارة الدوليــة، فأضحــى مــا يســمى بالتعــاون 
الــدويل وإنشــاء تكتــالت دوليــة جمــرد شــعارات لــدى الــدول التــي تصنــف بأهنــا "متقدمــة"، يف مواجهــة دول فقــرة قــد دفعــت املاليــن مــن أمواهلــا 
مــن أجــل اســتراد بعــض الســلع الرضوريــة، ولظــروف عديــدة؛ كان مــن األجــدر أن تنتجهــا حمليًّــا بــدل االعتــاد عــى هــذه الــدول التــي انســلخت 
ــا"،  ــا وبــدأت تلجــأ إىل القرصنــة للحصــول عــى بعــض مــن الكامــات؛ انظــر: حممــد اليــويب، "تداعيــات انتشــار جائحــة فــروس كورون أخالقيًّ

متــاح عــى الرابــط: www.rue20.com، تاريــخ الزيــارة: 2020/4/9.
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نطاق البحث:

ــة، هــل  ليــس مــن الســهولة واملالئمــة هلــذا احلــدث الكــوين اهلائــل أن حتــر الدراســة يف دراســة جدلي
ــليم  ــع التس ــة؟ م ــة اخلاص ــة الدولي ــات التعاقدي ــى العالق ــارئ ع ــرف ط ــرة، أو ظ ــوة قاه ــا ق ــة كورون جائح
بــأن ذلــك أداة هامــة للحلــول الالزمــة. فــرشر الوبــاء الــذي يقذفــه عــى اجلميــع، والواقــع أثبــت أن اجلميــع 
متــرضر يف العالقــات التعاقديــة الدوليــة، فهــل جيــوز للمــرضور أن يعــوض املــرضور بتطبيــق قواعــد القانــون 
ــدويل  ــل ال ــد التكاف ــاب قواع ــة يف غي ــة األجنبي ــكام القضائي ــذ األح ــدين، وتنفي ــون امل ــاص والقان ــدويل اخل ال

ــة، أو الــرضر املشــرك. ــاء العامــة الدولي ونظريــات املســاواة أمــام األعب

ــد  ــاس بتحدي ــره، املس ــن غ ــزه ع ــا يمي ــاء وم ــذا الوب ــة هب ــة اخلاص ــة الدولي ــراض القانوني ــن األع إن م
ــن  ــع م ــي متن ــات الت ــل املثبط ــة، وتفعي ــة املختص ــة واملحكم ــة اخلاص ــود الدولي ــى العق ــص ع ــون املخت القان
تطبيــق القانــون املختــص، واالســتعانة بالنظــام العــام؛ الســتبعاد األحــكام القضائيــة األجنبيــة يف جمــال العقــود 
الدوليــة، وغرهــا. فهــل ترتقــي قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص املغــريب وقواعــد العدالــة الســائدة إىل إلــزام 

ــة؟ ــة الدولي ــات التعاقدي ــرضور يف العالق ــض امل ــرضور بتعوي امل

ذلــك أنــه، وإن كان مــن شــأن القــوة القاهــرة يف املصطلــح القانــوين املــدين فســخ العقــود حتــى ال يكــون 
ــدويل  ــون ال ــض يف القان ــخ ال تنه ــة يف الفس ــذه الرؤي ــإن ه ــه، ف ــد في ــرف مل يتعاق ــر ظ ــت تأث ــرضور حت امل
اخلــاص، حيــث يتــم اســتدعاء النظــام العــام، واملعاملــة باملثــل، وضوابــط اإلســناد؛ الســتبعاد كل مــا يثقــل 
كاهــل املتعاقــد الوطنــي يف العالقــات التعاقديــة الدوليــة يف ظــل جائحــة فــروس كورونــا، وللمحافظــة عــى 
املراكــز القانونيــة قــدر اإلمــكان، وخفــض الــرأس قليــاًل حتــى تــزول اجلائحــة، ثــم تعــود العالقــات إىل قوهتــا 

وتأثرهــا يف تدويــر عجلــة االقتصــاد العاملــي.

فعــى أكتــاف نظريــة القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة تولــد نظريــة "كورونــا القانونيــة" املســتجدة التــي 
جتعــل مبــدأ اســتقرار العقــود الدوليــة اخلاصــة قــدر اإلمــكان أساســا يف حفاظهــا عــى االقتصــاد العاملــي، ويف 

الوقــت نفســه تســوى أرضار األفــراد ويســود العــدل، إن بالــرىض، أو بالقضــاء13.

ــت  ــا دع ــة كل م ــدة القانوني ــل القاع ــى رضورة تدخ ــة ع ــموليتها مبني ــع يف ش ــفة الترشي ــث إن فلس وحي
ــا  ــم فيه ــي يتزاح ــة الت ــات التعاقدي ــبة إىل العالق ــهولة بالنس ــذه الس ــس هب ــر لي ــإن األم ــك، ف ــة إىل ذل احلاج
ــي  ــر األجنب ــد ذي العن ــذا العق ــم ه ــر، حلك ــن، أو أكث ــن دولت ــادران ع ــر، ص ــان، أو أكث ــان متعارض قانون
الواحــد، عــى األقــل. فمعنــى هــذا أن املشــاكل التــي ترتــب عــى العقــد الــدويل اخلــاص ال تثــور أصــال إذا 
ــه  ــن في ــذي تتضم ــت ال ــن يف الوق ــا، لك ــف منه ــي تتأل ــارص الت ــي يف كل العن ــأنه وطن ــازع بش ــد املتن كان العق
العالقــة القانونيــة، املرتبــة عــن إبــرام عقــد، عنــًرا أجنبًيــا مــن عنارصهــا، حينئــذ يصــح احلديــث عــن قيــام

ــرة،  ــات، القاه ــات والترشيع ــق الدراس ــات فري ــاًء، ط 1، مطبوع ــا وقض ــا وترشيًع ــاد فقًه ــة االجته ــة بواب ــا القانوني ــة كورون ــرزوق، نظري ــد امل 13  حمم
2020، ص 5.
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ــة  ــد الدولي ــطة القواع ــازع بواس ــذا التن ــة ه ــى معاجل ــل ع ــايل العم ــر بالت ــب األم ــن، فيتطل ــازع القوان  تن
ــة. ــدود الدول ــا ح ــاق تطبيقه ــدى نط ــي يتع ــة الت اخلاص

باإلضافــة إىل هــذه املقتضيــات، يعــرف الوقــت احلــايل انتشــاًرا واســًعا للجائحــة العامليــة كورونــا، التــي 
تفــرض اختــاذ حلــول اســتباقية لتــاليف تأثــر وانعكاســات إجــراءات مكافحــة آثــار هــذه اجلائحــة عــى خمتلــف 
الروابــط والتنظيــات القانونيــة ذات الصلــة بااللتزامــات التعاقديــة، وااللتزامــات املاليــة لألفــراد واملقــاوالت، 
وعقــود التوريــد الدوليــة، وغرهــا مــن العقــود، فالعقــود الدوليــة إمــا أن ختضــع إىل قوانــن دولــة القــايض 
وإمــا إىل القانــون األجنبــي، واختيــار كل قانــون مــن هــذه القوانــن حلكــم النــزاع، ولســبب خــارج عــن إرادة 
املتعاقديــن بســب جائحــة )كوفيــد-19(، ســيجد العديــد مــن املتعاقديــن أنفســهم يف موقــف يتعــذر عليهــم 
عمليــا الوفــاء ببعــض، أو كافــة التزاماهتــم التعاقديــة الدوليــة ويضطــرون فيــه إىل الســعي، بــأي وســيلة ممكنــة، 
ــذه  ــن ه ــتفادت م ــدة اس ــاك رشكات عدي ــم أن هن ــى الرغ ــا، ع ــا، أو دائ ــذ مؤقت ــن التنفي ــاء م ــب إعف إىل طل

اجلائحــة، كاالتصــاالت، األنرنــت، الصيدلــة، األغذيــة، وهــذه كلهــا أمثلــة فقــط.

صعوبات البحث:

أبانــت هــذه اجلائحــة عــن مصاعــب مجــة شــلت معظــم األنشــطة التجاريــة واملدنيــة، كــا أوقفــت مجيــع 
ــة،  اآلجــال القانونيــة بســبب مــا بتتــه يف األنفــس مــن هلــع ورعــب، نتيجــة فــرض حالــة الطــوارئ الصحي
ــح.  ــب الري ــاوالت يف مه ــراد، أو املق ــرف األف ــن ط ــة م ــة املرم ــود الدولي ــن العق ــد م ــل العدي ــا جع ــذا م وه
ومــن جهــة أخــرى فــإن احلكــم عــى تأثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى العالقــات التعاقديــة الدوليــة ليــس 
باإلمــكان حتديــده، إلنتــاج حــل دويل خــاص ملعاجلــة آثــار كورونــا؛ ألن األيــام أثبتــت منــذ بــدء فــرض حالــة 

الطــوارئ الصحيــة، أن آثــار الوبــاء مل تســتقر حتــى اآلن.

وهــو هبــذا املنحــى يؤيــد عــدم مالئمــة االنتهــاء إىل نتائــج يف هــذا الوقــت قبــل اســتقرار النازلــة، ذلــك أن 
النصــوص القانونيــة الدوليــة اخلاصــة واملبــادئ الدوليــة ذات الصلــة ليســت كافيــة بذاهتــا يف الوصــول للنتيجــة 
القانونيــة قبــل تصــور مــا ينتجــه الواقــع مــن آثــار، ومــا تتداخــل بــه االلتزامــات التعاقديــة اخلاصــة وتتقاطــع، 
فآثــار العقــود الدوليــة اخلاصــة وإنتعاشــها يف العــامل ليســت بيــد أحــد معــن حتــى يمكــن مــن خاللــه معرفــة 

مســار اجلائحــة وخريطــة تأثرهــا وهنايــة آثــار كورونــا، ومــن ثــم حتديدهــا بدقــة.

إشكالية البحث:

ــر  ــى مص ــة"14 ع ــا القانوني ــر "كورون ــدى تأث ــة م ــل يف معرف ــث تتمث ــذا البح ــية هل ــكالية الرئيس إن اإلش
العقــود الدوليــة اخلاصــة؟ ومــدى اســتيعاب ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب لســنة 12 غشــت 
1913 الــذي هــو بمثابــة قانــون دويل خــاص مغــريب للحلــول الترشيعيــة والقضائيــة والفقهيــة املقرحــة ملعاجلــة 
ــة  ــرض حال ــبب ف ــة بس ــة اخلاص ــود الدولي ــض العق ــذ بع ــدم تنفي ــن ع ــة ع ــلبية النامج ــات الس ــض التداعي بع

ــا،  14  لقــد ثــار خــالف بخصــوص التكييــف القانــوين جلائحــة فــروس كورونــا، فهنــاك مــن اعترهــا قــوة قاهــرة، وهنــاك مــن اعترهــا ظرًفــا طارًئ
ــة، أو  ــه تأثــرات إجيابي ــا ســيكون ل ــا القانونيــة"، فــأي حتديــد لطبيعــة جائحــة فــروس كورون ــة "كورون وعــى هــذا األســاس بــدأت تتبلــور نظري

ــة اخلاصــة.  ســلبية عــى جمــال العقــود الدولي
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الطــوارئ الصحيــة وهنــج سياســة التباعــد االجتاعــي؟

ــروس  ــة ف ــخيص جائح ــى تش ــة ع ــة املغربي ــة اخلاص ــة الدولي ــة القانوني ــدرة البيئ ــد ق ــو حتدي ــدف ه واهل
ــض  ــتخالص بع ــة الس ــة واملقارن ــة املغربي ــة احلالي ــر الترشيعي ــتقراء التداب ــم واس ــالل تقيي ــن خ ــا، م كورون
احللــول املالئمــة، مــن أجــل التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لعــدم تنفيــذ بعــض العقــود الدوليــة اخلاصــة يف 
ظــل تفــي جائحــة فــروس كورونــا عــن طريــق حــل تنــازع القوانــن، مــن خــالل حتديــد القانــون املختــص 
ــذه  ــة هب ــات املرتبط ــت يف املنازع ــا للب ــة دولي ــة املختص ــد املحكم ــة، وحتدي ــود الدولي ــال العق ــب يف جم األنس
العقــود، وخاصــة يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة الــذي يفــرض قيــودا عــى احلركــة الدوليــة، ومــا 
ــم  ــد، أو حك ــتبعاد كل عق ــون الس ــو القان ــش نح ــدويل والغ ــام ال ــام الع ــال النظ ــن إع ــك م ــى ذل ــب ع يرت

ــذ. ــة بالتنفي ــد املطالب ــي عن ــد الوطن ــة للمتعاق ــة الكافي ــن احلاي ــي ال يضم قضائ

املنهج املعتمد يف الدراسة:

أعتمــد يف هــذا البحــث بشــكل كبــر عــى املنهــج الوصفــي واملنهــج التحليــي اللذيــن يتناســبان وطبيعــة 
ــروس  ــة ف ــل جائح ــة يف ظ ــة اخلاص ــود الدولي ــر العق ــف مص ــا كش ــن خالهل ــنعرض م ــث س ــث، حي البح
ــدويل اخلــاص مــن النظــام العــام والغــش  ــون ال ــارة قواعــد القان ــا ســيرتب عــن ذلــك مــن إث ــا، وم كورون
نحــو القانــون وقواعــد اإلســناد وغرهــا الســتبعاد القانــون املختــص، أو احلكــم األجنبــي الــذي قــد يــرض 
ــة  ــات املرتبط ــوية املنازع ــإن تس ــريب، ف ــاص مغ ــون دويل خ ــا، لقان ــاب، تقريب ــرا للغي ــي، ونظ ــد الوطن املتعاق
ــدويل  ــون ال ــررة يف القان ــول املق ــد للحل ــا تفتق ــروس كورون ــة ف ــل جائح ــة يف ظ ــة اخلاص ــود الدولي بالعق
اخلــاص املقــارن، وخاصــة أن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب لســنة 1913 الــذي هــو بمثابــة 
قانــون دويل خــاص مغــريب ال يتضمــن املبــادئ األساســية املعمــول هبــا يف جمــال تنفيــذ العقــود الدوليــة يف ظــل 
فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( املعمــول هبــا يف املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة. كــا ســنعتمد عــى 
ــة التــي متــس  ــة واإلجــراءات واألحــكام القضائي املنهــج النقــدي يف التعليــق عــى بعــض النصــوص القانوني
آثــار جائحــة كورونــا عــى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة، وخاصــة أن أغلــب العقــود الدوليــة املرمــة مــن 
طــرف املغاربــة، يتوصلــون بصعوبــة بــل واســتحالة لتنفيذهــا يف ظــل جائحــة كورونــا، فيجــدون أنفســهم يف 
أغلــب األحيــان حمكومــن بمقتــى القوانــن األجنبيــة التــي تطبــق عليهــم بصــورة إقليميــة، لضعف الرســانة 
القانونيــة الدوليــة اخلاصــة باملغــرب، باإلضافــة إىل اتبــاع املنهــج املقــارن، وذلــك بمقارنــة التأثــرات املمكنــة 

ــا عــى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة يف املغــرب وبعــض الــدول. جلائحــة كورون

خطة البحث:

إن اخلطــة التــي اعتمدناهــا يف دراســة املوضــوع متثلــت يف تقســيمها إىل مخســة مباحــث، خصصنــا املبحــث 
األول مــن الدراســة لبحــث فعاليــة قواعــد اإلســناد يف جمــال العقــود يف ظــل ظهــر الوضعيــة املدنية للفرنســين 

واألجانــب يف زمــن جائحــة فــروس كورونــا.
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وخصصنــا املبحــث الثــاين مــن الدراســة لبحــث اإلكراهــات الترشيعيــة لتحديــد املحكمــة املختصــة دوليــا 
ــا، أمــا املبحــث الثالــث فكرســناه لالطــالع عــى  للبــت يف منازعــات العقــود يف ظــل انتشــار جائحــة كورون
ــا بــن قصــور  ــازع التكييفــات حــول جائحــة كورون موانــع تطبيــق ظوابــط اإلســناد عــى العقــود يف ظــل تن

النــص القانــوين واجتهــاد املحاكــم.

يف حــن عاجلنــا يف املبحــث الرابــع التدابــر املقرحــة للحــد مــن األثــار الســلبية النامجــة عــن تفســر جائحة 
كورونــا القانونيــة عــى مصــر العقــود الدوليــة، أمــا املبحــث اخلامــس فســنتطرق فيــه ملــآل األحــكام األجنبيــة 
الصــادرة يف جمــال العقــود يف ظــل الصعوبــات املرتبــة عــن جائحــة كورونــا القانونيــة وتقهقــر القانــون الــدويل 

اخلــاص املغريب.

المبحــث األول: فعاليــة قواعــد اإلســناد فــي مجــال العقــود فــي ظــل ظهيــر الوضعيــة المدنية 
للفرنســيين واألجانــب فــي زمــن جائحــة فيــروس كورونا 

إن فكــرة "العقــد رشيعــة املتعاقديــن"، تنبنــي عــى ثــالث قواعــد، القاعــدة األوىل قوامهــا مبــدأ ســلطان 
اإلرادة، والقاعــدة الثانيــة أخالقيــة تتمثــل يف احــرام العهــود واملواثيــق، والقاعــدة الثالثــة ذات طابــع اجتاعــي 

واقتصــادي يرمجــه وجــوب اســتقرار املعامــالت.

هــذه القواعــد توجــب احــرام القانــون الواجــب التطبيــق واملحكمــة املختصــة عــى املنازعــات املرتبطــة 
بالعقــد الــدويل اخلــاص مــن طــرف املتعاقديــن، لكــن جائحــة كورونــا كواقعــة ماديــة رصفــة تكــون هلــا آثــار 
ســلبية عــى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة، ممــا يتطلــب التقيــد بمجموعــة مــن الضوابــط احلديثــة يف هــذا 
املجــال، عــى مســتوى احــرام القانــون الواجــب التطبيــق بــا ينســجم مــع قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص 
ــن  ــا ضم ــزم تصنيفه ــة، يل ــألة القانوني ــد املس ــرد حتدي ــب األول(، وبمج ــا )املطل ــاء كورون ــي وب ــرة تف وظاه
إحــدى التصنيفــات املبينــة بقواعــد اإلســناد، وتتجــى هــذه املرحلــة يف تفســر إرادة املــرشع بتحديــد الطبيعــة 

القانونيــة جلائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( )املطلــب الثــاين(.

المطلــب األول: احتــرام القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــود الدوليــة الخاصــة فــي ظــل 
جائحــة فيــروس كورونــا

ممــا الشــك فيــه أن جائحــة كورونــا هلــا أثــار وخيمــة عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، حيــث دفعــت 
عــدًدا مــن الــرشكات العامليــة التــي تنشــط يف جمــاالت خمتلفــة، بوجــود حالــة القــوة القاهــرة مــن أجــل التملص 
مــن التزاماهتــا التعاقديــة جتــاه عمالئهــا مــن دول خمتلفــة ومنهــا املغــرب يف ظــل العوملــة، وعــدم أداء غرامــات 
التأخــر والتعويــض عــن التأخــر يف التنفيــذ، أو عــن اســتحالته والتملــص مــن أداء التعويضــات الناجتــة عــن 
ــات  ــذه التعويض ــة هب ــوق املطالب ــذوي احلق ــق ل ــل حي ــاة، فه ــن احلي ــة ع ــك املرتب ــة تل ــن وخاص ــود التأم عق

اء فــروس كورونــا؟ بالنســبة إىل املغاربــة اللذيــن توفــوا يف اخلــارج جــرَّ

فالعديــد مــن هــذه العقــود الدوليــة التــي أحــد أطرافهــا مغربيــا مصرهــا جمهــول يف ظــل هــذه اجلائحــة، 
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ــة، فكيــف يتــم حــل هــذه  ويبقــى اللجــوء إىل القضــاء هــو احلــل األخــر إلعــادة التــوازن للعالقــة التعاقدي
النزاعــات؟

ــوارئ  ــة الط ــرض حال ــل ف ــة يف ظ ــة اخلاص ــود الدولي ــر العق ــت يف مص ــد الب ــط عن ــرط فق ــل يش وه
الصحيــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، وخاصــة عنــد إصــدار األحــكام األجنبيــة 

ــق؟ ــب التطبي ــون الواج ــرام القان ــط، دون اح ــطرية فق ــراءات املس ــرام اإلج ــأن، اح ــذا الش هب

ــة  ــي جائح ــل تف ــة يف ظ ــة اخلاص ــود الدولي ــر العق ــت يف مص ــذي ب ــي ال ــايض األجنب ــى الق ــب ع جي
ــا، أن يكــون قــد طبــق يف هــذه اخلصومــة التــي عرضــت عليــه، والتــي صــدر فيهــا احلكــم املطلــوب  كورون
تنفيــذه يف املغــرب، القانــون الواجــب التطبيــق وفقــا لقاعــدة اإلســناد املغربيــة. مــع العلــم أن التقريــر الــذي 
قدمــه املغــرب إىل املؤمتــر العاملــي للقضــاء بتونــس ســنة 1980 قــد أشــار إىل أنــه ال يعــرف باحلكــم األجنبــي 
ــب  ــه، حس ــرح باختصاص ــي امل ــون الوطن ــق القان ــي مل يطب ــايض األجنب ــاالت إذا كان الق ــن احل ــر م يف كث

ــز15. ــخاص دون متيي ــع األش ــبة إىل مجي ــك بالنس ــة، وذل ــناد املغربي ــدة اإلس ــاص قاع اختص

ــة  ــة اخلاصــة واألحــكام األجنبي ــذ العقــود الدولي ــة كأداء يف وجــه تنفي رغــم أن هــذا االجتــاه يشــكل عقب
املرتبطــة هبــا، غــر أنــه يبقــى احلــل الناجــع، يف هــذه الفــرة املتســمة بفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب 
انتشــار جائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، لتفــادي تنــازع التكييفــات القضائيــة املعطــاة جلائحــة كورونا، 
ــي  ــا، والت ــة كورون ــبب جائح ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــراء ف ــرضر ج ــريب املت ــد املغ ــة املتعاق وحلاي
مــن خالهلــا تــم غلــق مجيــع احلــدود الريــة والبحريــة واجلويــة للحــد مــن تفــي جائحــة كورونــا املســتجد 
)كوفيــد-19(. وقــد اجتهــت حماكــم النقــض الفرنســية16 إىل التخفيــف مــن وطــأة هــذا الــرشط، فاكتفــت بــأن 
ــد  ــت قواع ــو طبق ــة ل ــس النتيج ــؤدي إىل نف ــوع ت ــي يف املوض ــايض األجنب ــا الق ــي طبقه ــد الت ــون القواع تك

اإلســناد الفرنســية17.

وألمهيــة القانــون املختــص، انطالقــا مــن التطبيــق الســليم لضوابــط اإلســناد املنصــوص عليهــا يف الترشيــع 
املغــريب، مــن خــالل إعــال قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص حلــل مثــل هــذه املنازعــات مــن خــالل إســناد 
ــناد،  ــط اإلس ــه ضواب ــل علي ــذي حتي ــون ال ــا للقان ــزاع تبع ــت يف الن ــة و الب ــة املختص ــاص للمحكم االختص
ويتــم اللجــوء كذلــك للتحكيــم إذا تــم إدراجــه يف العقــد، غــر أنــه قــد يتــم اســتبعاد هــذه الضوابــط وتطبيــق 
القانــون الوطنــي وإســناد النــزاع للمحكمــة الوطنيــة واســتبعاد التحكيــم مــن أجــل البــت يف هــذا النــزاع عــن 
طريــق الدفــع "بالنظــام العــام" الــذي جيــد أساســه يف فــرض "حالــة الطــوارئ الصحيــة"، أو االســتناد ملــرر 

عــدم احــرام ضوابــط اإلســناد املتعلقــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املغــريب.

ألنــه مــن املمكــن تطبيــق القانــون املغــريب يف دولــة أجنبيــة، طبقــا لقواعــد اإلســناد هلــذه األخــرة، غــر 

15  جــان ديــري، "جانــب غــر منتظــر مــن التبــادل غــر املتكافــئ يف القانــون الــدويل اخلــاص؟ عالقــات األحــوال الشــخصية بــن اإلســالم ووأوروبــا 
ــة، ع 144، 1992، ص 131. ــة الفرنســية"، جملــة القضــاء والقانــون، منشــورات وزارة العــدل املغربي ــة املغربي مــن خــالل احلال

16  حمكمة النقض الفرنسية، نقض دويل خاص، قرار رقم 471، الصادر بتاريخ 2007/09/12.
17  عبــد اهلل درميــش، "قيمــة احلكــم األجنبــي باملغــرب يف ضــوء الترشيــع واالتفاقيــات القضائيــة التــي صــادق عليهــا املغــرب"، جملــة املحامــاة، هيئــة 

ــة، ع 87، 2008، ص 124. ــة الوطني ــة والوراق ــش، املطبع ــن بمراك املحام
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أنــه يف ظــل اســتفحال وبــاء كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، نعتقــد أنــه يف ظــل تنــازع التكييفــات حــول هــذه 
اجلائحــة، جيــب اعتبــار القانــون األجنبــي مســألة مــن مســائل الواقــع، ألنــه ال يفــرض يف القــايض الوطنــي 
ــة النــرش يف  ــون" واســتنادا إىل قرين ــه الوطنــي تطبيقــا لقاعــدة "وجــوب علــم القــايض بالقان العلــم إال بقانون
ــة أخــرى غــر  ــدة الرســمية ألي دول ــون األجنبــي ال ينــرش يف اجلري ــا أن القان ــه، وب ــدة الرســمية بدولت اجلري
دولــة مرشعــه، فــإن هــذه القاعــدة ال تنطبــق بالنســبة إىل القانــون املغــريب، وبــا أنــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل 
ــدد  ــدد بتع ــي تتع ــة، والت ــة األجنبي ــة والقضائي ــات القانوني ــع التكييف ــم بجمي ــي أن يعل ــايض الوطن ــى الق ع
العقــود الدوليــة اخلاصــة املرمــة يف مجيــع أنحــاء العــامل نتيجــة اختــالف ظــروف اإلســناد، فليــس مــن املنطــق 
ــب  ــة أن يطال ــود الدولي ــذ العق ــى تنفي ــلبية ع ــار س ــن آث ــا م ــب عنه ــا ترت ــا وم ــة كورون ــي جائح ــل تف يف ظ
القــايض بتطبيــق التكييــف األجنبــي جلائحــة كورونــا، واعتبارهــا قــوة قاهــرة والتــي قــد تــرض أحــد أطــراف 
العقــد إن مل جيــد الدعــم املناســب، وال يتأتــى ذلــك إال باعتبــار القانــون األجنبــي مســألة مــن مســائل الواقــع.

فالقضــاء املغــريب، يف هــذا املوضــوع قــد خضــع لكثر مــن التطــور حكمتــه أساســا عالقــة القانــون الوطني 
بالنظــام القانــوين الفرنــي، فبعــد أن كانــت حمكمــة النقــض الفرنســية وهــي تنظــر يف األحــكام املغربيــة، تعتــر 
أن قواعــد اإلســناد املغربيــة ليســت مــن النظــام العــام، عــدل القضــاء عــن هــذا املوقــف وأصبحــت حمكمــة 
النقــض املغربيــة يف عهــد االســتقالل تبســط رقابتهــا عــى تطبيــق املحاكــم لقواعــد اإلســناد وإعاهلــا للقانــون 

األجنبــي املختــص، ولكنــه ال يــارس هــذه الرقابــة بشــأن تفســرها وتأويلهــا هلــذا القانــون18.

ــى  ــب ع ــع جي ــائل الواق ــن مس ــألة م ــي مس ــون األجنب ــب إىل أن القان ــر19 يذه ــاء يف م ــن أن القض يف ح
اخلصــوم التمســك هبــا أمــام حمكمــة املوضــوع وإقامــة الدليــل عليهــا20، وال يغنــي يف إثباهتــا تقديــم صــورة 
عرفيــة حتــوي أحــكام الترشيــع األجنبــي، كــا ذهــب هــذا القضــاء إىل أن التحــدي بالقانــون األجنبــي ألول 

مــرة أمــام حمكمــة النقــض غــر جائــز21.

أمــا القضــاء يف فرنســا فهــو يذهــب يف نفــس االجتــاه، ومــع ذلــك فهــو يــرى أن قــايض املوضــوع ليــس 
ــه، متــى طلــب اخلصــوم تطبيــق القانــون األجنبــي، أن يقــوم باســتخالص املعنــى  بســلبي املوقــف متامــا، فل
ــي، بــل لقــد ذهبــت حمكمــة النقــض أبعــد مــن ذلــك،  ــون األجنب الصحيــح واحلكــم الصحيــح لنــص القان
فقــد قضــت تلــك املحكمــة يف حكــم هلــا صــدر يف 2 مــارس 1960 بعــدم قبــول الطعــن عــى حكــم حمكمــة 
ــه اخلصــوم أمامهــا، وقالــت  املوضــوع بســبب قيامهــا مــن تلقــاء نفســها بتطبيــق قانــون أجنبــي مل يتمســك ب
تلــك املحكمــة أنــه "جيــوز ملحكمــة االســتئناف أن تســعى بنفســها إىل التعــرف عــى القانــون األجنبــي وحتديــد 

ــة التطبيــق"22. أحكامــه الواجب

نارص متيوي مشكوري، مبادئ يف القانون الدويل اخلاص، ط 1، مطبعة املعارف اجلميلة، فاس، 2013، ص 342.  18
19  حمكمة النقض املرية، نقض مدين، طعن رقم 51 لسنة 26 ق مج س 21 عدد 52، الصادر بتاريخ 1975/4/14.

20  أمحــد ضاعــن الســمدان، "نظــرة حــول موقــف القضــاء الكويتــي مــن القانــون األجنبــي"، جملــة احلقــوق، جامعــة الكويــت، جملــس النــرش العلمــي، 
ــنة 10، 1986، ص 11. ع 1، الس

21  حمكمــة النقــض املريــة، نقــض أحــوال شــخصية، طعــن 458، الصــادر بتاريــخ 1955/7/7؛ حمكمــة النقــض املريــة، نقــض أحــوال شــخصية، 
ــخ 1971/12/26. ــادر بتاري ــج 3، الص ــن 25 ق 28 م طع

22  عزالدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلاص، ج 2، ط 29، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 57.
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كــا أن القضــاء يف إنجلــرا ينهــج نفــس النهــج، وتبعــه القضــاء األمريكــي، فمنــذ عــام 1718 والقاعــدة 
العامــة فيــه أن القانــون األجنبــي يف املحاكــم اإلنجليزيــة هــو مســألة مــن مســائل الواقــع جيــب عــى اخلصــوم 
ــم عــى فكــرة احلقــوق املكتســبة،  ــة القوانــن القائ ــدأ إقليمي ــتنادا عــى مب ــه للقــايض، اس ــه وإثبات ــك ب التمس
فالقانــون، أي قانــون، ليــس لــه ســيادة إال يف إقليمــه وال يطبــق هبــذه الصفــة إال ضمــن حــدود هــذا اإلقليــم 
ــي  ــي وه ــون أجنب ــل قان ــق يف ظ ــوء احل ــألة نش ــي مس ــألة ه ــه، فاملس ــة في ــع القائم ــخاص والوقائ ــى األش وع

ــألة واقع23. مس

ــد-19( يف  ــتجد )كوفي ــا املس ــة كورون ــي جائح ــن تف ــايض يف زم ــن الق ــرج ع ــع احل ــاه يرف ــذا االجت إن ه
ــود  ــر العق ــى مص ــلبي ع ــا الس ــة وتأثره ــذه اجلائح ــره هل ــي وتفس ــون األجنب ــق القان ــأ يف تطبي ــألة اخلط مس
الدوليــة اخلاصــة، فبــا أنــه قانــون أجنبــي عــن القــايض الــذي يريــد تطبيقــه يســهل وقــوع اخلطــأ يف تطبيقــه 
ــا عــى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة، فــإذا ُعــدَّ واقعــة اســتقل قــايض املوضــوع  وتفســره جلائحــة كورون
ــا، فيتحمــل قــايض  ــة حمكمــة النقــض، وذلــك بعكــس احلــال عندمــا يعــد قانون يف حكمــه بشــأهنا عــن رقاب
املوضــوع عــبء البحــث والتمحيــص عــن قانــون هــو غــر مكلــف أصــال بتطبيقــه كــا أن الوصــول إليــه غــر 

ميســور.

وهــذا االجتــاه يبقــى مهــا يف ظــل التدابــر االحرازيــة املفروضــة مــن طــرف بعــض الــدول ومنهــا املغــرب 
مــن أجــل مواجهــة املخاطــر الصحيــة لوبــاء كورونــا وتداعياهتــا الســلبية عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، 
ــا، فهــو وإن فقــد  رغــم أن فقهــاء القانــون الــدويل اخلــاص جلهــم يذهــب إىل اعتبــار القانــون األجنبــي قانوًن
صفــة اإللــزام فيــه عنــد خروجــه عــن إقليــم بلــده فإنــه يســتعيدها بقاعــدة اإلســناد يف قانــون القــايض، فقاعــدة 

اإلســناد تعيــد لــه قــوة اإللــزام عــن طريــق أمــر املــرشع الوطنــي لقاضيــه بتطبيــق القانــون األجنبــي24.

ــة،  ــرشوط املوضوعي ــكلية وال ــرشوط الش ــن ال ــاص يتضم ــدويل اخل ــون ال ــد يف القان ــوم أن العق ومعل
فالفصــل 10 مــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب املغــريب ينــص عــى مــا يــي: "إن الترفــات 
القانونيــة التــي ينجزهــا الفرنســيون، أو األجانــب يف منطقــة احلايــة الفرنســية باملغــرب تكــون صحيحــة مــن 
حيــث الشــكل إذا مــا أبرمــت بمقتــى القواعــد التــي يعينهــا إمــا القانــون الوطنــي للطرفــن وإمــا القانــون 

ــة". ــا القوانــن واألعــراف املحلي ــة الفرنســية وإم ــع املوضــوع ملنطقــة احلاي ــا الترشي الفرنــي وإم

فهــذا النــص يضــع قاعــدة إســناد للحكــم عــى الصحــة الشــكلية للعقــود25 والترفــات القانونيــة املرمــة 
يف املغــرب، لكنــه مل يتعــرض لشــكل العقــود املرمــة خــارج املغــرب، فيــا إذا اقتــى األمــر أن حيكــم بشــأن 
صحتهــا يف املغــرب، ويف ظــل هــذه اجلائحــة وأمــام الفــراغ الترشيعــي يف هــذا اإلطــار، نظــن أنــه إذا تــم األخــذ 

23  السمدان، مرجع سابق، ص 12.
24  عبد اهلل، مرجع سابق، ص 67؛ السمدان، املرجع السابق، ص 12.

25  شــكل العقــد هــو جممــل األعــال املاديــة التــي يقــرن هبــا انعقــاده، والتــي تكــون املظهــر اخلارجــي للتعبــر عــن اإلرادة. ويتــدرج ضمــن نطــاق 
ــكان  ــه، وم ــد، وتارخي ــل العق ــيء، وحم ــف ال ــراف، ووص ــة األط ــد )هوي ــا العق ــب أن يتضمنه ــي جي ــة الت ــات اجلوهري ــد، البيان ــكل العق ــرة ش فك
ــكي  ــي، أو ش ــد؛ رضائ ــوع العق ــه...(، ون ــة من ــفل كل صفح ــره، أم بأس ــد؛ بآخ ــن العق ــك م ــكان ذل ــا، وم ــن، أو ختمه ــاء الطرف ــه، وإمض إبرام
)مكتــوب، أو رســمي، أو عــريف(. انظــر: حممــد كــال فهمــي، أصــول القانــون الــدويل اخلــاص، ط 1، مطبعــة دار النهضــة العربيــة، بــروت، 2001، 

ص 596.
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بالقاعــدة العامليــة التــي تنــص عــى أن "إخضــاع صحــة العقــود لقانــون املــكان الــذي أبرمــت فيــه"، مــن شــأنه 
ــذي  ــد ال ــاع العق ــة، ألن إخض ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــل ف ــريب يف ظ ــي دون املغ ــد األجنب ــة املتعاق محاي
ــة ســيخضع للقانــون الفرنــي، ففــي 28  ــد ســلعة أدوي أبرمــه مغــريب مــع فرنــي يف فرنســا مــن أجــل توري
ــروس  ــن أن ف ــرشكاء االقتصادي ــع ال ــاع م ــد اجت ــي بع ــة الفرن ــاد واملالي ــر االقتص ــن وزي ــر 2020 أعل فراي
ــذ  ــن التنفي ــر ع ــات التأخ ــوا غرام ــن يطبق ــم ل ــدا أهن ــاوالت، مؤك ــبة إىل املق ــرة بالنس ــوة قاه ــد ق ــا يع كورون
عــى الــرشكات املرتبطــة بعقــود مــع الدولــة، كــا أكــدت هيئــة تنميــة التجــارة الدوليــة الصينيــة أهنــا ســتمنح 
شــهادات )القــوة القاهــرة( للــرشكات الدوليــة التــي تكافــح مــن أجــل التأقلــم مــع تأثــرات عــدوى فــروس 
ــائل  ــل وس ــر، أو تعط ــات التأخ ــة إلثب ــتندات موثق ــم مس ــتطيع تقدي ــي ستس ــرشكات الت ــة ال ــا خاص كورون

املواصــالت وعقــود التصديــر وإعالنــات اجلــارك وغرهــا26.

ــذه  ــل ه ــريب يف ظ ــي املغ ــون الوطن ــرب للقان ــارج املغ ــرم خ ــد امل ــكل العق ــاع ش ــب إخض ــايل وج وبالت
اجلائحــة، مــن أجــل محايــة املتعاقديــن واملقــاوالت املغربيــة مــن خســارات فادحــة، رغــم أن التوجــه القضائــي 
خيالــف هــذا الــرأي، حيــث ذهــب حكــم صــادر بتاريــخ 8 يونيــو 1920 إىل "أن املبــدأ القائــل بــأن العقــد يكــون 
صحيحــا إذا أبــرم طبقــا للشــكل املعمــول بــه يف القانــون املحــي، وهــو املبــدأ الــذي كرســه الفصــل 10 مــن 
ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب يف املغــرب، كان مطبقــا يف مــن ذي قبــل يف هــذه البــالد طبقــا 

لقاعــدة مســلم هبــا عــى العمــوم مــن قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص".

ــي  ــون الوطن ــن، القان ــة قوان ــن ثالث ــار ب ــق االختي ــى ح ــص ع ــر ن ــذا الظه ــن ه ــل 10 م ــا أن الفص ك
للطرفــن، القانــون الفرنــي والقانــون املحــي أي املغــريب، وهــذه احلــاالت هــي عــى ســبيل احلــر فــال جيــوز 
إذن اللجــوء إىل طــرق شــكلية أخــرى. وقــد نصــت املــادة 29 مــن القانــون املــدين القطــري27 عــى أنــه "يــري 
عــى العقــد، مــن حيــث الشــكل، قانــون البلــد الــذي تــم فيــه، وجيــوز أيضــا رسيــان القانــون الــذي خيضــع 
لــه العقــد يف أحكامــه املوضوعيــة، كــا جيــوز رسيــان قانــون موطــن املتعاقديــن، وقانوهنــا الوطنــي املشــرك".

وهــو نفــس املقتــى املوجــود يف املــادة 20 مــن القانــون املــدين املــري حيــث نصــت عــى أن "العقــود بن 
األحيــاء ختضــع يف شــكلها لقانــون البلــد الــذي متــت فيــه، وجيــوز أيضــا أن ختضــع للقانــون الــذي يــري عــى 

أحكامهــا املوضوعيــة، كــا جيــوز أن ختضــع لقانــون موطــن املتعاقديــن، أو قانوهنــا الوطنــي املشــرك".

فيتبــن مــن هذيــن النصــن، بــأن املســائل الشــكلية يف العقــد حيكمهــا أحــد أربعــة قوانــن عكــس مــا هــو 
منصــوص يف الترشيــع املغــريب، وهــي إمــا قانــون حمــل اإلبــرام، أو القانــون الــذي حيكــم موضــوع العقــد أي 
قانــون اإلرادة، أو قانــون املوطــن املشــرك للمتعاقديــن، أو قانــون اجلنســية املشــركة بينهــا. فجعــل املرشعــون 
املريــون والقطريــون قاعــدة خضــوع شــكل العقــد الــدويل لقانــون حمــل اإلبــرام كقاعــدة ذات طابــع ختيري، 

26  ليزكــو، "كورونــا.. موجــات إفــالس جديــدة هتــدد الــرشكات الفرنســية"، متــاح عــى الرابــط: www.aljazeera.net، تاريــخ الزيــارة: 
.2020/04/09

ــخ  ــط: www.almeezan.qa/lawarticcles، تاري ــى الراب ــاح ع ــدوره 2004/06/30.، مت ــنة ص ــم )22(، س ــون رق ــري، قان ــدين القط ــون امل 27  القان
الزيــارة: 2020/5/7.
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وذلــك ليتمكــن أطــراف العقــد مــن إخضــاع شــكل العقــد ألحــد القوانــن الــواردة ســالفا دون أن يلزمهــم 
باتبــاع الشــكل املقــرر يف قانــون حمــل اإلبــرام28.

ــه "ختضــع العقــود املتعلقــة  ــدويل اخلــاص التونــي عــى أن ــون ال ــة القان وقــد نــص الفصــل 62 مــن جمل
باســتغالل العقــارات مــن حيــث شــكلها ومضموهنــا، إذا مل حيــدد األطــراف القانــون املنطبــق عليهــا، لقانــون 
املــكان الــذي يوجــد بــه العقــار". هــذا الفصــل ليــس قاعــدة عامــة يف حتديــد القانــون املنطبــق عــى العقــد، 
وإنــا هــو فريــد مــن نوعــه بالنســبة إىل الترشيعــات املقارنــة، وهــو هيــم العقــود املتعلقــة باســتعال العقــارات 
ــة  ــدين )الوكال ــي، أو امل ــتغالل الفالح ــايل ورشكات االس ــار امل ــة واإلجي ــارة واخلدم ــراء واإلع ــود الك كعق
ــر  ــون األكث ــاره القان ــه العقــار باعتب ــون املــكان الــذي يوجــد ب ــة( ختضــع يف شــكلها ومضموهنــا لقان العقاري

ــة حلكمهــا.  مالءم

إذن يعتر العقد صحيحا شكال29، إذا كان مطابقا ألي واحد من القوانن التالية:
قانــون العقــد أي القانــون الــذي اختــاره الطرفــان، أو قانــون الدولــة التــي يوجــد هبــا مقــر الطــرف  1-

الــذي يكــون التزامــه مؤثــرا يف تكييــف العقــد، أو مقــر مؤسســته إذا كان العقــد قــد أبــرم يف نطــاق 
نشــاط مهنــي، أو جتــاري.

قانون مكان إبرام العقد. 2-
قانــون إحــدى الــدول التــي يوجــد هبــا أحــد املتعاقديــن زمــن إبــرام العقــد، إذا كان التعاقــد قــد تــم  3-

بــن أشــخاص موجوديــن بــدول خمتلفــة.

ــة  ــات التعاقدي ــى االلتزام ــق ع ــون املنطب ــة بالقان ــا املتعلق ــة روم ــن اتفاقي ــتنبطة م ــات مس ــذه املقتضي وه
ــون  ــن القان ــل 124 م ــة يف الفص ــات املقارن ــه، والترشيع ــل 9 من ــة الفص ــخ 1980/06/19 وخاص ــة بتاري املرم
ــن  ــل 3109 م ــاين31، والفص ــاص األمل ــدويل اخل ــون ال ــن القان ــل 11 م ــويري30، والفص ــاص الس ــدويل اخل ال

ــدي32. ــدين الكن ــون امل القان

28  ينــص الفصــل 68 مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونــي عــى أنــه "يكــون العقــد صحيًحــا شــكاًل، إذا توفــرت فيــه الــرشوط التــي عينهــا 
القانــون املنطبــق عــى العقــد، أو قانــون مــكان إبرامــه. ويكــون شــكل العقــد املــرم بــن أشــخاص موجوديــن بــدول خمتلفــة صحيحــا إذا توفــرت 

فيــه الــرشوط املعينــة بقانــون إحــدى هــذه الــدول"؛ جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونــي، عــدد )97(، تاريــخ صــدوره 1998/11/17.
29  يف حــن ينــص الفصــل 69 مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونــي عــى أنــه "ختضــع العقــود املتعلقــة بامللكيــة الفكريــة لقانــون الدولــة التــي هبــا 

مــكان اإلقامــة املعتــاد ملــن نقــل حــق امللكيــة الفكريــة، أو ملــن تنــازل عنــه، وذلــك مــا مل تعــن األطــراف قانوًنــا غــره".
30  ينص الفصل 124 من القانون الدويل اخلاص السويري عى أنه:

« 1- Le contrat est valable quant a’ la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable ou par le droit du 
lieu de conclusion ».
- Loi fédéral sur le droit international privé du 18 décembre 1987, Site électronique: www.admin.ch, Visité le 7/5/2020.

31  ينص الفصل 11 من القانون الدويل اخلاص األملاين عى أنه:
« Un acte juridique est valable, quant a’ la forme, s’il satisfait aux conditions de forme, soit de la loi régit le rapport 
de droit dont il est l’objet, soit de la lois de loi du lieu ou’ il est passé ".
Loi Allemande du 21 mai 1999 sur le droit international privé, Site électronique: www.bijus.eu, Visité le 7/5/2020.

32  ينص الفصل 3109 من القانون املدين الكندي عى أنه:
«1- De la forme des actes juridiques.
.« la forme d’un acte juridique est régie par la loi du lieu ou il est passé ـ3109
- Code civil Canadienne, A jour au première février 2020, Site électronique: www.legisquebec.gouv.qc.ca, Visité le 
7/5/20207.
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ــل  ــون حم ــرر يف قان ــكل املق ــتوف الش ــه، إن مل يس ــى إثبات ــدرة ع ــدم الق ــد وع ــالن العق ــب بط ــال يرت ف
ــذه  ــل يف ه ــى األفض ــد يبق ــكل العق ــى ش ــم ع ــي للحك ــون الوطن ــاص القان ــإن اختص ــايل ف ــرام33، وبالت اإلب

ــد-19. ــروس كوفي ــي ف ــز بتف ــي تتمي ــة الت ــة العاملي الظرفي

ــتبعاد  ــاهنا اس ــن ش ــل، م ــن العراقي ــر م ــتصطدم بكث ــة س ــة اخلاص ــود الدولي ــن العق ــددا م ــد أن ع واألكي
قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص املتعلقــة بضوابــط اإلســناد والنظــام العــام االقتصــادي، والتكييــف الــذي قــد 
يســند حتديــد الطبيعــة القانونيــة جلائحــة كورونــا )كوفيــد-19( لقانــون القــايض، كــا هــو الشــأن يف املــادة 10 
مــن القانــون املــدين القطــري التــي جــاء فيهــا "القانــون القطــري هــو املرجــع يف تكييــف العالقــات القانونيــة، 
عندمــا يلــزم حتديــد نــوع هــذه العالقــات يف قضيــة تتنــازع فيهــا القوانــن ملعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق 
مــن بينهــا"، واملفاهيــم األساســية للعقــد منهــا فكــرة العقــد رشيعــة املتعاقديــن، والقــوة القاهــرة، والظــروف 

الطارئــة، والتــي مــن شــأهنا التأثــر عــى الــرشوط اجلوهريــة واألثــار املرتبــة عــن العقــد الــدويل اخلــاص.

وعــى الرغــم مــن أن العقــد يعتــر من أهــم مصــادر االلتزامات وكســب احلقــوق العينيــة وانتقاهلــا وفقدها، 
ــال.  ــع امل ــون موق ــون اإلرادة وقان ــن قان ــل ب ــع تداخ ــا يق ــيا عندم ــات، ال س ــن الصعوب ــر م ــر الكث ــو يث فه
وهــذا األمــر يقتــي منــا يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا املســتجد 
ــة  ــه مــن جهــة أخــرى، إذ تظهــر أمهي ــار العقــد مــن جهــة، وبــن ذاتيت )كوفيــد-19( رضورة الفصــل بــن آث
التمييــز يف ظــل هــذه اآلفــات عــى اخلصــوص بــن املعامــالت العقاريــة، والتــي ختضــع لقانــون موقعهــا، أي 
قانــون الدولــة التــي تتمركــز يف إطــار ســيادهتا هــذه األمــوال العقاريــة، واملعامــالت املرتبــة عــن املنقــوالت 
املتحركــة34، كالعقــود املرتبــة عــن الســفن، فــأي قانــون ســيطبق عــى هــذه األخــرة يف ظــل جائحــة كورونــا 

ويف ظــل عجــز الترشيــع املغــريب بشــأن تنظيــم املنقــوالت املتحركــة؟

فالفصــل 13 مــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب املغــريب، جــاء بقاعــدة أساســية مفادهــا 
ــون  ــا، للقان ــث وآثاره ــن حي ــه، أو م ــة في ــة املضمن ــرشوط اجلوهري ــث ال ــن حي ــواء م ــود، س ــوع العق خض
الــذي اختــاره األطــراف، بقولــه: "تعــن الــرشوط اجلوهريــة للعقــود واثارهــا بمقتــى القانــون الــذي قصــد 
األطــراف رصاحــة، أو ضمنيــا اخلضــوع لــه، ويف حالــة ســكوت الطرفــن إذا مل يتبنــى القانــون الواجــب تطبيقــه 
ال مــن طبيعــة العقــد وال مــن الوضعيــة النســبية للمتعاقديــن وال مــن موقــع األمــوال متســك القــايض بقانــون 
موطنهــا املشــرك، فــإذا مل يكــن هلــا موطــن مشــرك فبقانوهنــا الوطنــي املشــرك، وإن مل يكــن هلــا ال موطــن 

مشــرك وال قانــون وطنــي مشــرك فبقانــون مــكان إبــرام العقــد".

ــك  ــد، ولذل ــه العق ــع ل ــذي خيض ــون ال ــار القان ــلطان اإلرادة يف اختي ــدأ س ــا ملب ــر تطبيق ــل يعت ــذا الفص ه

33  حممــد فهمــي، أصــول القانــون الــدويل اخلــاص، اجلنســية، املوطــن، مركــز األجانــب، مــادة التنــازع، ط 2، مؤسســة الثقافــة اجلامعيــة، اإلســكندرية، 
1992، ص 593.

ــفن  ــات والس ــيارات والدراج ــرشي، كالس ــل ب ــطة تدخ ــواٌء بواس ــر، س ــكان آلخ ــن م ــا م ــن نقله ــي يمك ــك الت ــة تل ــوالت املتحرك ــد باملنق 34  يقص
ــات. ــل، كاحليون ــذا التدخ ــدون ه ــرات، أم ب والطائ

 Louis-lucas. 1952. Les principes directeurs posés par le projet de codification de droit international privé, revue critique ـ
de droit international privé, no 16, P66.
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ــا  ــن فيه ــي يع ــة األوىل الت ــن، احلال ــن حالت ــز ب ــه يمي ــار"، ولكن ــون املخت ــم "القان ــون باس ــذا القان ــمى ه يس
املتعاقــدون رصاحــة القانــون الــذي أخضعــوا لــه العقــد وهــو الــذي يطبــق يف الدرجــة األوىل، واحلالــة الثانيــة 
ــذا  ــن ه ــب أن يع ــذ جي ــد، وحينئ ــه العق ــوا ل ــذي أخضع ــون ال ــة القان ــدون رصاح ــا املتعاق ــن فيه ــي مل يع الت

القانــون بالنظــر إىل عــدة ضوابــط إســناد رتبهــا النــص عــى درجــات جيــب مراعاهتــا، وهــي كــا يــي:

- طبيعة العقد.	
- الوضعية النسبية للمتعاقدين.	
- موقع األموال.	
- املوطن املشرك للمتعاقدين.	
- القانون الوطني املشرك للمتعاقدين.	
- مكان إبرام العقد.	

ــي  ــفينة ه ــه "الس ــارس 351919  بقول ــر 31 م ــن ظه ــة م ــادة الثاني ــفينة يف امل ــرف الس ــريب ع ــرشع املغ فامل
املركــب الــذي يبــارش عــادة املالحــة املذكــورة ســابقا"، املالحــظ أن هــذه املــادة عرفــت الســفينة بارتبــاط مــع 
ــارش  ــي تب ــي الت ــة ه ــة البحري ــن أن املالح ــدث ع ــذي حت ــر ال ــذا الظه ــن ه ــادة األوىل م ــه يف امل ــص علي ــا ن م
فــوق البحــر، أو املوانــئ، أو اخللجــان والبحــرات وأجــزاء األهنــار التــي تكــون فيهــا امليــاه صاحلــة وتتصــل 
ــي  ــة، وه ــة البحري ــاد املالح ــارس باعتي ــي مت ــأة الت ــي املنش ــفينة ه ــول إن الس ــن الق ــبق يمك ــا س ــر، مم بالبح
ــة واإلشــهار، لذلــك يطلــق  منقــول مــن نــوع خــاص تشــرك مــع العقــار يف بعــض خصائصــه وهــي الكتاب
عليهــا أحيانــا عقــار البحــر، وهــذا التســجيل، أو اإلشــهار هــو الــذي يســمح بتعيينهــا تعيينــا كافيــا، ولذلــك 
ال جمــال لتطبيــق ضابــط اإلســناد املتعلــق بســلطان اإلرادة، أو الضوابــط األخــرى املنصــوص عليــه يف املــادة 13 
مــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب، فبســبب جائحــة كورونــا ســيكون القانــون املطبــق عــى 
املنازعــات املتعلقــة هبــذه الســفن، حمــل تكييفــات قضائيــة متناقضــة لعــدم وجــود مرجــع قانــون دويل خــاص 
مغــريب واضــح، حتــى بالنســبة إىل القــايض األجنبــي املعــروض عليــه النــزاع الــذي قــد يطبــق القانــون املغــريب 
ــود  ــي لوج ــه الوطن ــق قانون ــيضطر لتطبي ــي، س ــون الوطن ــا يف القان ــوص عليه ــناد املنص ــد اإلس ــب قواع حس

فــراغ ترشيعــي يف القانــون املغــريب.

أمــا القانــون املــدين القطــري الــذي تضمــن مقتضيــات مرتبطــة بحــل مســائل تنــازع القوانــن، فقــد حــدد 
بــكل دقــة القانــون الــذي يــري عــى العقــد الــدويل اخلــاص مــن حيــث الــرشوط املوضوعيــة، حيــث تبنــى يف 
الفقــرة األوىل مــن املــادة 27 منــه املبــدأ النظامــي عــى الشــكل التــايل:  "يــري عــى العقــد مــن حيــث الــرشوط 
املوضوعيــة النعقــاده ومــن حيــث اآلثــار التــي ترتــب عليــه، قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا املوطن املشــرك 
للمتعاقديــن، فــإن اختلفــا موطنــا رسى قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا العقــد"، يف حــن تبنــى يف الفقــرة الثانيــة 
مــن نفــس املــادة مبــدأ االختيــار، إذ جــاء فيهــا: "هــذا مــا مل يتفــق املتعاقــدان، أو يتبــن مــن الظــروف أن قانونــا 
ــون التجــارة البحــري  ــي تثبــت حقهــا بحمــل العلــم املغــريب. انظــر: قان ــد منحهــا وثيقــة اجلنســية الت ــة عن ــة للجنســية املغربي 35  تعــد الســفينة حامل
ــخ 1999/9/16، ص 123. ــة، ع 4726، بتاري ــمية املغربي ــدة الرس ــور باجلري ــخ 1999/8/25، منش ــادر بتاري ــم 195-99-1، الص ــون رق ــريب، قان املغ
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آخــر هــو الــذي يــراد تطبيقــه، عــى أن قانــون موقــع العقــار هــو الــذي يــري عــى العقــود التــي أبرمــت يف 
شــأن هــذا العقــار".

وهــذا مــا ذهــب إليــه املــرشع التونــي يف الفصــل 62 مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص عــى أنــه "خيضــع 
العقــد للقانــون الــذي تعينــه األطــراف وإذا مل حيــدد األطــراف القانــون املنطبــق يعتمــد قانــون الدولــة التــي 
يوجــد هبــا مقــر الطــرف الــذي يكــون التزامــه مؤثــرا يف تكييــف العقــد، أو مقــر مؤسســته إذا كان العقــد قــد 

أبــرم يف نطــاق نشــاط مهنــي، أو جتــاري".

طبقــا هلــذا الفصــل فــإن لألطــراف احلريــة املطلقــة يف اختيــار القانــون املنطبق عــى العقــد. فلهــم أن خيتاروا 
تطبيــق أي قانــون وأيــة اتفاقيــة أنموذجيــة، أو أن يقتبســوا مــن عــدة قوانــن، أو اتفاقــات أنموذجيــة مــا يرونــه 

مالئــا حلكــم عالقاهتــم كــا هلــم أن حيدثــوا اتفاقيــات أنموذجيــة جديــدة تالئــم مــا التقــت عليــه إرادهتــم.

ــد، ألن  ــة بالعق ــة فعلي ــه صل ــون ل ــب أن تك ــدان جي ــاره املتعاق ــب أن خيت ــذي جي ــون ال ــأن القان ــرى ب ون
ــون  ــى القان ــال ع ــون حتاي ــدو أن يك ــد ال يع ــوع العق ــة موض ــة بالعملي ــة رابط ــه أي ــا ال جتمع ــم قانون اختياره
الواجــب التطبيــق. ومــن جهــة أخــرى فالقانــون الــذي خيتــاره املتعاقــدان ال حيمــي األطــراف فحســب. وإنــا 
هيــدف أيضــا إىل محايــة الغــر واملقتضيــات االجتاعيــة واالقتصاديــة. وهلــذا جيــب أن تكــون لــه عالقــة بالعقــد 

الــذي اختــر حلكمــه.

ــه يف هــذه الفــرة قــد  ــة، إال أن ــة اخلاصــة العادي وإذا كانــت هــذه األحــكام مقبولــة يف الوضعيــات الدولي
يســتبعد القانــون األجنبــي املختــار رصاحــة، أو ضمنيــا لألســباب املرتبطــة بانتشــار جائحــة كورونــا يف املغــرب 
ــا  ــرر خمالفته ــي، بم ــد االجتاع ــة والتباع ــوارئ الصحي ــة الط ــالن حال ــرض إع ــة ف ــامل، نتيج ــي دول الع وباق
للنظــام العــام الــدويل، حيــث نصــت املــادة 38 مــن القانــون املــدين القطــري عــى أنــه "ال جيــوز تطبيــق أحــكام 
قانــون أجنبــي عينتــه املــواد الســابقة إذا كانــت هــذه األحــكام ختالــف النظــام العــام واآلداب يف قطــر، ويتعــن 

يف هــذه احلالــة تطبيــق القانــون القطــري".

ــرض  ــل ف ــي ظ ــة ف ــناد األجنبي ــد اإلس ــق قواع ــة تطبي ــي: إمكاني ــب الثان المطل
ــا ــة كورون ــي جائح ــبب تفش ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط حال

إن مرحلــة تفســر إرادة املــرشع بتحديــد الطبيعــة القانونيــة جلائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، التــي 
ــة بالغــة  ــه أمهي ــة حمكمــة النقــض، ل ــد إدراجهــا ضمــن كل صنــف وخيضــع القــايض يف عملــه هــذا لرقاب يري
نظــرا لآلثــار املرتبــة عــن هــذا التحديــد عــى مصــر الكثــر مــن العقــود الدوليــة اخلاصــة. فأيــة تصنيفــات 
عــى القــايض اعتادهــا، وماهــي الكيفيــة التــي يتــم هبــا اختيــار قاعــدة اإلســناد يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ 

الصحيــة بســبب انتشــار فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(؟

ــى  ــتنادا ع ــز اس ــف املنج ــن التكيي ــل ب ــالف احلاص ــى االخت ــات ع ــازع التكييف ــارة تن ــه عب ــق الفق يطل
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ــة التــي متثــل املســألة  تصنيفــات قانــون القــايض والتكييــف املنجــز بالرجــوع إىل تصنيفــات األنظمــة األجنبي
القانونيــة املطروحــة نقــط ارتبــاط معهــا، فمثــال قــد ســنت حكومــة اململكــة املغربيــة حالــة الطــوارئ الصحيــة 
ــر  ــد اخلط ــبب التهدي ــدد 2.20.292، بس ــون ع ــوم بقان ــا للمرس ــدد 2.20.293، تطبيق ــوم ع ــى املرس بمقت
ــم  ــاء يف حك ــث ج ــد-19(، حي ــا )كوفي ــة كورون ــار جائح ــراء انتش ــالمتهم ج ــخاص وس ــاة األش ــام حلي والع
صــادر عــن املحكمــة االبتدائيــة بالقنيطــرة36 املغربيــة عــى أن "انتشــار جائحــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19(، 
ــر  ــم تغي ــا يتحت ــي("، مم ــون اجلنائ ــن القان ــل 510 )م ــوم الفص ــة بمفه ــة كارث ــر املحكم ــد، يف نظ ــا يع ــو م وه
مضامــن القانــون الــدويل اخلــاص املتعلقــة بتنــازع القوانــن يف جمــال العقــود الدوليــة زمــن اجلوائــح، وذلــك 
تطبيًقــا للقانــون الوطنــي يف النزاعــات املرتبطــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة، دون االعتــداد بضوابــط اإلســناد يف 
جمــال التعاقــد الــدويل وقواعــد التحكيــم اســتنادا ملبــدأ النظــام العــام الــدويل يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ 

ــة. الصحي

إذن يتــم اســتبعاد القانــون األجنبــي املختــار رصاحــة، أو ضمنيــا ألســباب تفــي جائحــة كورونــا الــذي 
تعينــه قاعــدة اإلســناد، ومادامــت هــذه األخــرة "قــوة قاهــرة"، وإن مل ينــص عــى ذلــك هــذا احلكــم رصاحــة، 
ــي ال  ــي، والت ــر والنه ــة األم ــده بصف ــف قواع ــي تتص ــود، والت ــات والعق ــون االلتزام ــب قان ــن صل ــي م وه
يســوغ للمتعاقديــن أن يتهربــوا منهــا بإخضاعهــم العقــد املعــد إلنتــاج أثــاره يف دولــة القــايض لقانــون أجنبــي 
ــر القــوة القاهــرة جلائحــة  ــة املــري عــى آث ــرر القضــاء اإلداري بمجلــس الدول خيالفهــا37، عكــس ذلــك ق
كورونــا، حيــث أيــدت قــرار النقابــة العامــة ألطباء األســنان بتأجيــل االنتخابــات التي كان مــن املقــرر إجراؤها 
يف التاســع مــن أبريــل 2020 عــى أســاس أن "فــروس كورونــا املســتجد)كوفيد-19( يعــد جائحــة ويشــكل 
ــا  ــروس كورون ــالن أن ف ــة إىل اإلع ــة العاملي ــة الصح ــت منظم ــامل، ودع ــاح الع ــث اجت ــرة حي ــوة قاه ــة ق حال
املســتجد )كوفيــد-19( يعــد جائحــة، ويف ســبيل اختــاذ الدولــة لبعــض اإلجــراءات االحرازيــة ملواجهــة تلــك 
اجلائحــة وحفاظــا عــى صحــة املواطنــن، صــدر قــرار رئيــس جملــس الــوزراء رقــم 606 لســنة 2020 بتاريــخ 
2020/3/9 بتعليــق – مؤقتــا – مجيــع الفاعليــات التــي تتطلــب تواجــد أيــة جتمعــات كبــرة للمواطنــن، أو التــي 
تتطلــب انتقاهلــم بــن املحافظــات بتجمعــات كبــرة مثــل )احلفــالت الفنيــة واالحتفــاالت الشــعبية واملوالــد 
ــدة  ــخ باجلري ــذات التاري ــرار ب ــرش الق ــم ن ــر، وت ــعار آخ ــدور إش ــن ص ــك حل ــات( وذل ــارض واملهرجان واملع
الرســمية العــدد 10 مكــرر، ثــم صــدر قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم 768 لســنة 2020 بتاريــخ 2020/03/24، 
ــم 555  ــرار رق ــة بالق ــوارئ املعلن ــة الط ــد حال ــنة 2020 بم ــم 20 لس ــة رق ــس اجلمهوري ــرار رئي ــتنادا إىل ق اس
ــر  ــق 27 مــن يناي ــن املواف ــوم االثن ــاح ي ــدأ مــن صب ــة أشــهر تب ــدة ثالث ــالد مل ــع أنحــاء الب لســنة 2019 يف مجي
2020 بتفويــض رئيــس جملــس الــوزراء يف اختصاصــات رئيــس اجلموريــة املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم 
162 لســنة 1958 بشــأن حالــة الطــوارئ، بحظــر االنتقــال والتحــرك عــى املواطنــن بكافــة أنحــاء اجلمهوريــة 
ــوارد  ــو ال ــى النح ــتجد، ع ــا املس ــروس كورون ــة لف ــات حمتمل ــة تداعي ــرار درًءا ألي ــددة بالق ــد املح يف املواعي

ـ2103ـ495، صادر بتاريخ 2020/4/9. 36  املحكمة االبتدائية بالقنيطرة املغربية، ابتدائي جنحي رقم 20

37  مجال اخلار، إمكانية تطبيق مدونة األرسة يف أوروبا، ط 1، مطبعة نون بريس، أملانيا، 2017، ص 120.
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بالقــرار، وتوالــت قــرارات رئيــس جملــس الــوزراء بتنظيــم وحظــر االنتقــال والعمــل ببعــض مرافــق الدولــة 
ــة  ــر حمتمل ــن مــن أي خماط ــاة املواطن ــة وحي ــاملة للحفــاظ عــى صح ــة الش ــة الدول ــدارس، يف إطــار خط وامل

لفــروس كورونــا املســتجد.

إن احليــاة اإلنســانية هــي أغــى مــا يمكــن للحكومــات والــدول واملجتمعــات واملؤسســات املحافظــة عليه، 
فحفــظ النفــس يعــد أوىل مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية وســابقا عــى حفــظ الديــن، وبغــر حيــاة اإلنســان ال 
تقــوم الدنيــا، ومــن أحيــا نفســا فكأنــا أحيــا النــاس مجيعــا، ويف إطــار مســؤوليات الدولــة باحلفــاظ عــى صحــة 
املواطــن وحياتــه فقــد قامــت بكافــة اإلجــراءات التــي ســايرت توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة وكذلــك 
ــنة 2020  ــم 606 لس ــوزراء رق ــس ال ــس جمل ــرار رئي ــك ق ــتنادا لذل ــدر اس ــة وص ــة الوطني ــات الصحي املؤسس
املشــار إليــه، ومــا تــاله مــن قــرارات، بــا يفيــد حظــر التجمعــات البرشيــة، ألي ســبب مــن األســباب، ومــن 
ــاة  ــت احلي ــن كان ــة املدعــى عليهــا، ولئ ــات النقاب ــة إلجــراء انتخاب ــة عمومي هــذه األســباب التجمــع يف مجعي
ــإن  ــان، ف ــبق البي ــا س ــه، ك ــوين، إال أن ــا القان ــات يف موعده ــراء االنتخاب ــب إج ــليمة توج ــة الس الديمقراطي

صحــة وحيــاة املواطــن ال يعادهلــا مقصــد آخــر"38.

ــاين  ــك األمل ــادى بذل ــن ن ــايض، وأول م ــون الق ــق قان ــم طب ــزم أن يت ــف يل ــون التكيي ــق بك ــه متف إن الفق
كاهــن ســنة 1891، والفرنــي بارتــان ســنة 1897 وقــد اعتــاد القضــاء الفرنــي عــى التكييــف طبــق قانــون 
القــايض منــذ أمــد لكنــه مل يضــع مبدًئــا عامــا إال ســنة 1955 يف القــرار الصــادر عــن حمكمــة النقــض بتاريــخ 
ــا  ــم يف فرنس ــة زواج ت ــل يف صح ــق بالفص ــاء تتعل ــى القض ــة ع ــة املعروض ــت القضي ــو 1955، وكان 22 يوني
بــن طرفــن يونانيــن طبــق الــرشوط الشــكلية للقانــون الفرنــي، وقــد اعتــرت حمكمــة النقــض أن التكييــف 
يتعــن أن يتــم طبــق القانــون املــدين الفرنــي، حيــث كانــت إمكانيــة االختيــار بــن التكييــف طبــق القانــون 
الفرنــي املتعلــق بالــرشوط الشــكلية للــزواج والتكييــف طبــق القانــون اليونــاين الــذي يعتــر حصــول حفــل 

دينــي رشطــا جوهريــا يف الــزواج39.

ويف احلقيقــة، يف ظــل تأثــر جائحــة كورونــا عــى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة، هنــاك عامــالن رئيســيان 
يرجحــان التكييــف طبــق قانــون القايض:

إن عمليــة تكييــف جائحــة كورونــا هــي مســألة متعلقــة بتأويــل إرادة مــرشع لقواعــد اإلســناد يف جمــال 	-
العقــود الدوليــة، فبــا أن قواعــد إســناد القــايض يف جمــال العقــود هــي التــي تطبــق فيلــزم أخذهــا باملفهوم 
الــذي أراده مرشعهــا، فيعترهــا قــوة قاهــرة إذا ســن حالــة الطــوارئ الصحيــة، وال يعترهــا كذلــك إذا 
مل يســن حالــة الطــوارئ الصحيــة وفــرض إجــراءات احرازيــة، ألن مــن يضــع قاعــدة يرجــع إليــه أمــر 
تأويلهــا، فاالعــراض الــذي يمكــن أن حيصــل بكوننــا نجهــل يف مرحلــة التكييــف مــا إذا كانــت القواعــد 
ــون القــايض هــي التــي ســتطبق، غــر مرتكــز عــى أســاس  ــون االلتزامــات والعقــود( لقان ــة )قان املادي

38  جملــس الدولــة املــري، نقــض إداري، رقــم 37214 لســنة 74 ق، تاريــخ صــدوره 2020/6/28، متــاح عــى الرابــط: www.cc.gov.eg، تاريــخ 
الزيــارة: 2020/7/11.

39  مشكوري، مرجع سابق، ص 124.



185  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

ألن التكييــف ال هيــم مبــارشة القواعــد املاديــة التــي مل تعــرف بعــد، ولكــن التأويــل ينصــب عــى قاعــدة 
اإلســناد يف جمــال العقــد التــي ال يمكــن أن تكــون إال قاعــدة القــايض.

إنــه بــدون الرجــوع إىل قانــون القــايض يف تكييــف جائحــة كورونــا فإنــه خيشــى التواجــد يف حلقــة مفرغة، 	-
ــا،  ــا طارئ ــا ظرف ــون املختــص الــذي يعتــر جائحــة كورون ــق القان ــا وجــوب التكييــف طب ــإذا افرضن ف
فــإن الســؤال الــذي يطــرح هــو كيــف ســيتم معرفــة هــذا القانــون منــذ البدايــة؟ ومــا العمــل عندمــا ال 
يــؤدى التكييــف طبــق القانــون األجنبــي باعتبــار اجلائحــة القانونيــة قــوة قاهــرة والتكييــف طبــق قانــون 
القــايض باعتبــار اجلائحــة القانونيــة ظرفــا طارئــا إىل نفــس النتيجــة، إذن مــن الــالزم الرجــوع إىل قانــون 
ــاب أي عامــل  ــا يف غي ــة بســبب تفــي جائحــة كورون ــة الطــوارئ الصحي القــايض يف ظــل فــرض حال

آخــر لالختيــار.

غــر أن املشــكلة األكثــر أمهيــة لبلــورة نظريــة كورونــا القانونيــة، هــو هــل يمكــن أن جتــد مســألة كورونــا 
القانونيــة التــي ســيتم تكييفهــا موضعهــا ضمــن تصنيفــات قانــون القــايض؟ فهــذه نقطــة متعلقــة بكــون هــذا 
القانــون يتصــف بالشــمولية، أو النقصــان، ولكــن مــن اجلانــب العمــي فــإن احلالــة املعاكســة هــي التــي تطــرح 
حيــث يمكــن إدراج مســألة جائحــة كورونــا القانونيــة ضمــن صنفــن، أو أكثــر )قــوة قاهــرة، ظــرف طــارئ، 

اســتحالة التنفيــذ، حــادث فجائــي....( لــذا يتعــن االختيــار بــن إحداهــا.

فيتــم حتديــد التصنيفــات املذكــورة أعــاله غالبــا بالرجــوع إىل املؤسســات القانونيــة املعروفــة لــدى القــايض 
طبــق قانونــه، فالفقــه املقــارن40 متفــق بكــون تصنيفــات قانــون القــايض ال يمكــن أن تشــكل نظامــا ناقصــا، 
ــة التــي يمكــن أن تطــرح والتــي  بحيــث يلــزم أن تعطــي قواعــد اإلســناد املحليــة بمجمــوع املســائل القانوني
هلــا عالقــة مــع أي نظــام قانــوين متواجــد يف هــذا العــامل، وذلــك عــن طريــق االنطــالق مــن القانــون الداخــي 
وحماولــة توســيعه ليشــمل املفاهيــم األجنبيــة القريبــة منــه، وهبــذه الطريقــة يمكــن للقضــاء املغــريب أن يدخــل 
جائحــة كورونــا ضمــن صنــف القــوة القاهــرة بســبب ســن حالــة الطــوارئ الصحيــة، ولكــن هــذا التوســع 
يف املفهــوم الــذي أعطــي جلائحــة كورونــا يف بلــد القــايض، يتعــن أال يتــم بــدون حــدود إذ يلــزم أن تتضمــن 
جائحــة كورونــا جوهــر املفهــوم الــذي يف قانــون القــايض مــن أجــل التطبيــق الســليم عــى العقــود الدوليــة 
ــا  ــة تواجــده أمــام جائحــة كورون ــط، فعــى القــايض يف حال ــإذا مل يوجــد هــذا التقــارب، أو الراب اخلاصــة، ف
ــي ال يمكــن إدراجهــا ضمــن تصنيــف القــوة القاهــرة أن يقــوم بتأســيس قاعــدة إســناد يمكــن  ــة الت القانوني
ــايض  ــا إذا كان الق ــال، أم ــا مث ــا طارئ ــا ظرف ــا باعتباره ــة كورون ــق بجائح ــام املتعل ــي النظ ــع باق ــجم م أن تنس
حمصــورا بنظــام جائحــة كورونــا باعتبارهــا قــوة قاهــرة اســتنادا للقواعــد الصارمــة املضمنــة يف قانــون فــرض 
حالــة الطــوارئ الصحيــة، فإنــه ليــس لــه مــن حــل ســوى جتريــد جائحــة كورونــا القانونيــة حســب التفســر 
القانــوين األجنبــي مــن أي أثــر عــى جمــال العقــود الدوليــة اخلاصــة عــن طريــق رفــض أي قانــون، أو بتطبيــق 

قانونــه اســتنادا للنظــام العــام، وهبــذا يتــم التنكــر إلرادة األطــراف وآماهلــم.
40  Pierre Maye, 1992.Droit international privé, 4eme ed., Dalloz, Paris, p.43.
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غــر أن هــذه احلالــة هــي األكثــر حصــواًل يف احليــاة العمليــة، حيــث يمكــن للقــايض أن يــدرج جائحــة 
ــق  ــؤدي إىل تطبي ــي وضعهــا مرشعــه، وكل تصنيــف ي ــة ضمــن صنفــن مــن التصنيفــات الت ــا القانوني كورون
قانــون غــر الــذي حــدده التصنيــف اآلخــر، وهنــا عــى القــايض أن خيتــار بــن أحــد التصنيفــن، إن العنــر 
الــذي يظهــر أوليــا وأساســيا يف مســألة جائحــة كورونــا القانونيــة هــو الــذي يســمح بتكييفهــا طبــق صنــف 
معــن وعــى القــايض أن يفضلــه عــى غــره. إن اختــالف احللــول يــرز بــأن األســاس يف عمليــة التكييــف ال 
يتمثــل يف املفاهيــم املعطــاة جلائحــة كورونــا القانونيــة، والتــي نعــود إليهــا لتحديــد التصنيفــات، ولكنــه يتمثــل 

يف الفوائــد العمليــة املرتبــة يف مفهــوم جائحــة كورونــا القانونيــة.

المبحــث الثانــي: اإلكراهــات التشــريعية لتحديــد المحكمــة المختصــة دوليــا للبــت فــي 

منازعــات العقــود فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا

ــارس  ــذي ي ــواص ال ــاط اخل ــإن نش ــة، ف ــاء األجنبي ــة القض ــل يف وظيف ــريب ال يتدخ ــون املغ إذا كان القان
خــارج احلــدود يــؤدي إىل نشــوء روابــط بــن أجهــزة القضــاء ويتــم ذلــك بمناســبة آثــار األحــكام األجنبيــة، 
فــإذا كان مــن املبــادئ املكرســة يف أنظمــة القانــون الــدويل اخلــاص أنــه ال يمكــن اللجــوء إىل قضــاء دولــة إال 
طبــق قواعــد االختصــاص املوضوعيــة مــن طــرف مــرشع الدولــة، وألمهيــة هــذه القواعــد يف محايــة العقــود 
الدوليــة يف زمــن جائحــة فــروس كورونــا، فإنــه يف ظــل غيــاب أي نــص قانــوين يؤطــر هلــذه املســألة يف ظهــر 
الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب )املطلــب األول(، يبقــى مــن الــرضوري اللجــوء للقواعــد الداخليــة، 

التــي قــد تشــوهبا عــدة نواقــص )املطلــب الثــاين(. 

المطلب األول: فراغ تشريعي في مجال تحديد المحكمة المختصة دوليا 

مل يتضمــن الترشيــع املغــريب أي نــص يبــن نطــاق اختصــاص املحاكــم املغربيــة ال يف ظــل اجلائحــة وال يف 
الظــروف العاديــة، ويمكــن القــول إنــه يف هــذه احلالــة جيــب إعــال القواعــد الداخليــة وإن كان القانــون املغريب 
ال يتضمــن يف احلقيقــة إال بعــض املقتضيــات القليلــة جــدا املتعلقــة باالختصــاص الــدويل للمحاكــم املغربيــة، 
وهــذا مــا حتــم الرجــوع بصفــة عامــة للقواعــد الداخليــة لالختصــاص اإلقليمــي حلــل التنــازع الــدويل، فــإذا 
ــا  ــرة نفوذه ــن دائ ــودة ضم ــك املوج ــي تل ــا ه ــة إقليمي ــة املختص ــأن املحكم ــي ب ــي يق ــون الداخ كان القان
موطــن املدعــى عليــه، فلــاذا ال يتــم تطبيــق هــذه القاعــدة عندمــا يكــون ذلــك املوطــن باملغــرب وخاصــة يف 
ظــل انتشــار جائحــة كورونــا؟ فلــاذا نقــي هــذه القاعــدة بحجــة وجــود عنــر دويل يف النــزاع مثــل موطــن 
املدعــى باخلــارج؟ وهــل يعــد اللجــوء إىل املحكمــة املغربيــة يف زمــن تفــي جائحــة فــروس كورونــا بصفــة 
ــرح  ــن ط ــا يتع ــددة بذاهت ــة حم ــة مغربي ــة حمكم ــة أي ــن معرف ــابقة ع ــام س ــاص الع ــن االختص ــألة م ــة مس عام

النــزاع أمامهــا وهــو مــا يعــرف باالختصــاص اخلــاص؟

إن حــل االختصــاص القضائــي ال يتــم بالنظــر لطبيعــة النــزاع، وإنــا يتــم حلــه بالنظــر للخصائــص الظرفية 
للنــزاع بالنســبة إىل األشــخاص واملحــل ومــن ثــم يعــد االختصــاص العــام اختصاصــا وظيفيــا مثــل التوزيــع 
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ــه بالفعــل املــرشع الفرنــي  ــا أكــد علي ــة، وهــذا م ــة والتجاري ــة واجلنائي ــن املحاكــم املدني ــا ب ــادي للقضاي امل
ــة الــذي صنــف االختصــاص الــدويل ضمــن صنــف االختصــاص  يف الفصــل 91 مــن قانــون املســطرة املدني

الوظيفــي41.

إن الرجــوع لقواعــد االختصــاص اإلقليمــي يف ظــل الفــراغ الترشيعــي يبقــى احلــل املمكــن لالختصــاص 
القضائــي الــدويل للمحاكــم املغربيــة، غــر أن تطبيــق هــذه القواعــد ال يعنــي تطبيقهــا كــا هــي فاالختيــار بــن 
ــار بــن حمكمتــن مغربيتــن يف ظــل جائحــة  ــر خطــورة مــن االختي ــة يعــد أكث ــة وحمكمــة وطني حمكمــة أجنبي
فــروس كورونــا، لــذا يلــزم بحــث األهــداف املــراد التوصــل إليهــا ســواء لتحديــد عوامــل االختصــاص، أو 

لتحديــد النظــام املســطري لعــدم االختصــاص.

إن االختصــاص الــدويل للمحاكــم املغربيــة يســتند عــى الفصــل 27 مــن قانــون املســطرة املدنيــة، أمــا يف 
فرنســا فقــد تــم تنظيــم هــذا االختصــاص يف الفصلــن 14 و15 مــن القانــون املــدين الفرنــي. فهــذان الفصــالن 

يؤسســان االختصــاص الــدويل للمحاكــم الفرنســية عــى اجلنســية الفرنــي.

ويمكن حتديد القواعد الداخلية املتعلقة باالختصاص املحيل فيام ييل:

إن املدعــي يقــايض املدعــى عليــه يف حمكمــة هــذا األخــر وهــي قاعــدة قديمــة، وهلــذا املبــدأ حكمــة مــن 	-
الوجهــة الدوليــة، وهــي أنــه لكــي يكــون احلكــم ســاريا عــى املدعــى عليــه وملزمــا لــه جيــب أن يصــدر 
ــون  ــة ك ــذه الوالي ــباب ه ــن أس ــن، وم ــر ممك ــذه غ ــه وإال كان تنفي ــة علي ــا الوالي ــة هل ــم دول ــن حماك م
الشــخص مــن رعايــا الدولــة، أو مســتوطنا فيهــا، أو عــى األقــل مقيــا، أو موجــودا بأرضهــا، أو خضــع 

باختيــاره لقضائهــا42.
أن االختصاص يف املسائل العينية املتعلقة بعقار يكون بمحكمة موقعه.	-
أن حماكــم أي دولــة تكــون خمتصــة باحلكــم عــى أي شــخص خيضــع باختيــاره الختصاصهــا. كأن يرفــع 	-

الدعــوى أمامهــا، أو يقبــل أن حيــرض أمامهــا ويرافــع يف دعــوى مرفوعــة ضــده، أو يقبــل يف عقــد مــن 
العقــود اختصــاص حمكمــة دولــة معينــة للنظــر فيــا ينشــأ مــن منازعــات بشــأن هــذا العقــد.

ــا ال يمكــن 	- ــه الفعــل املســبب للــرضر، وهن ــع في ــذي وق يف دعــاوي التعويــض أمــام حمكمــة املحــل ال
أن نطبــق االختيــار املنصــوص عليــه يف الفصــل 28 مــن قانــون املســطرة املدنيــة بإقامــة الدعــوى أمــام 
حمكمــة موطــن املدعــى عليــه، ألن حمكمــة حمــل وقــوع احلــادث هــي األقــدر مــن غرهــا عــى البحــث 
ــت يف  ــل الب ــة يف ظ ــع واحلقيق ــرب للواق ــا أق ــون حكمه ــكان فيك ــن امل ــة يف ع ــرة الالزم ــراء اخل وإج
مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة بســبب فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب تفــي جائحــة فــروس 

كورونــا.
يف الدعــاوى التجاريــة أمــام حمكمــة موطــن املدعــى عليــه وأمــام املحكمــة التــي يوجــد يف دائــرة نفوذهــا 	-

حمــل الوفــاء.
41  Décret némuro 1998-1231, date 28 décembre 1998, publiée en bulletin officielle de 30 mars 1999, N 30, p.436.

42  عبود: مرجع سابق، ص 330.



 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(188

ومــن القواعــد التــي ال تطبــق عــدم نظــر حمكمــة يف قضيــة معروضــة أمــام حمكمــة أخــرى، وهــو ما يســمى 
يف قواعــد االختصــاص الداخليــة "الدفــع بأســبقية رفــع الدعــوى أمــام حمكمــة أخــرى"، فقــد اســتقر الــرأي يف 

املحاكــم الفرنســية عــى عــدم تطبيــق هــذا الدفــع لتعارضــه مــع مبــدأ اســتقالل الــدول43.

وهــذا االجتهــاد قــد يــؤدي إىل صــدور حكمــن قــد يكونــان متناقضــن، ولكــن ليــس يف ذلــك صعوبــة 
ألنــه إذا أريــد احلصــول يف دولــة يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب جائحــة كورونــا عــى أمــر 
بتنفيــذ حكــم أجنبــي صــادر مــن حماكــم دولــة أخــرى، فإنــه ال يمكــن احلصــول عــى هــذا األمــر إذا كان هنــاك 
ــن  ــه م ــوع نفس ــادر يف املوض ــه ص ــي ب ــيء املق ــوة ال ــز لق ــا حائ ــة كورون ــار جائح ــل انتش ــادر قب ــم ص حك

حماكــم الدولــة عينهــا.

ــة،  ــم القطري ــبة إىل املحاك ــدويل بالنس ــي ال ــاص القضائ ــري االختص ــدين القط ــون امل ــم القان ــن نظ يف ح
ــي،  ــر األجنب ــة ذات العن ــات القانوني ــر يف العالق ــم قط ــق حماك ــه "تطب ــى أن ــه ع ــادة 32 من ــت امل ــث نص حي

ــري". ــون القط ــا القان ــي يقرره ــراءات الت ــة باإلج ــائل اخلاص ــع املس ــاص ومجي ــد االختص قواع

ــي الــدويل بالنســبة إىل املنازعــات املرتبطــة  أمــا املــرشع التونــي فقــد نظــم أحــكام االختصــاص القضائ
بالعقــود الدوليــة، فقــد نــص الفصــل اخلامــس مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص عــى أنــه "تنظــر املحاكــم 
ــالد التونســية إال إذا  ــذ بالب ــت الدعــوى متعلقــة بعقــد نفــذ، أو كان واجــب التنفي التونســية أيضــا: 2ـ إذا كان

تضمــن العقــد اتفاقــا عــى اختصــاص حمكمــة أجنبيــة".

ــاط  ــر ارتب ــن: عن ــن اثن ــية عنري ــم التونس ــاص املحاك ــد اختص ــي لتحدي ــرشع التون ــد امل ــد اعتم لق
العالقــة، أو املــال بالنظــام القانــوين التونــي مــن جهــة وعنــر الســيادة مــن جهــة أخــرى. وعنــر االرتبــاط 
ــق  ــس إذا كان احل ــزة بتون ــة متمرك ــر العالق ــس، وتعت ــة بتون ــة القانوني ــز العالق ــدى مترك ــن م ــتخلص م يس
موضــوع النــزاع )املــال املنقــول مثــال(، أو مصــدره )كالفعــل املوجــب للمســؤولية( متمركــزا هبــا؛ أي موجــودا 

وحصــل هبــا.

ــة"، أســند االختصــاص للمحاكــم  ــاط العالقــة، أو املــال بالنظــام القانــوين للدول ــار "ارتب وتطبيقــا للمعي
التونســية بالنظــر يف الدعــاوي املتعلقــة باملســؤولية التعاقديــة إذا كانــت تونــس مــكان تنفيــذ العقــد ســواء نفــذ 
هــذا العقــد بصــورة فعليــة )كليــا، أو جزئيــا(، أو كان واجــب التنفيــذ هبــا إمــا بطبيعتــه، أو بموجــب االتفــاق. 
ــا احلالتــن  ــة. ويف كلت ــة يمكــن لألطــراف أن يتفقــوا عــى إســناد االختصــاص ملحكمــة أجنبي ويف هــذه احلال

جيــب أال ينطــوي اتفاقهــم عــى إســناد االختصــاص للمحاكــم الوطنيــة، أو ســلبه منهــا عــى حتايــل.

واملــرشع املغــريب مدعــو بــأن يســند االختصــاص للمحاكــم املغربيــة بالنســبة إىل العقــود الدوليــة اخلاصــة 
يف أي قانــون دويل خــاص مغــريب مرتقــب، طبقــا ملــا هــو منصــوص عليــه يف جملــة القانــون الــدويل اخلــاص 

التونســية.

43  أرشف جابــر، "اإلصــالح الترشيعــي الفرنــي لنظريــة العقــد: صنيعــة قضائيــة وصياغــة ترشيعيــة- ملحــات يف بعــض املســتحدثات"، ج 2، ملحــق 
ــة، ع 2، 2017، ص 286. ــة العاملي ــون الكويتي ــة القان ــر، كلي ــاح والتطوي ــون أداة لإلص ــع لقان ــنوي الراب ــر الس ــاث املؤمت ــاص بأبح خ
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ونعتقــد بأنــه يف ظــل انتشــار جائحــة فــروس كورونــا جيــب إحلــاق النزاعــات املتعلقــة بالعقــود الدوليــة 
بالنزاعــات املتعلقــة بالقانــون العــام ونشــاط املصالــح العامــة املغربيــة، فإنــه جيــب اعتبــار اختصــاص املحاكــم 
املغربيــة يف هــذا اجلانــب قطعيــا ومانعــا أليــة جهــة قضائيــة أجنبيــة أن تصــدر حكــا يف املوضــوع، ألن القضايــا 
املرتبطــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة التــي يكــون أحــد أطرافهــا مغربيــا يف زمــن جائحــة فــروس كورونــا تعــد 
ــذي  ــة، الــيء ال ــن حيــث ســمو مصاحلهــا الوطني ــيادهتا، أو م ــن حيــث س ــا م ــة، إم ــة املغربي ــة بالدول لصيق
ــة  يمنــع هــذه املصالــح أن تتقبــل تنفيــذ هــذه العقــود التــي تــرض الطــرف املغــريب، وبذلــك ال تتقبــل مــن أي
جهــة االســتئثار بالنزاعــات املرتبطــة بالعقــود الدوليــة يف ظــل جائحــة فــروس كورونــا إال مــن جهــة القضــاء 
املغــريب املختــص لفــض النزاعــات املتعلقــة باملوضــوع مــن ذلــك الفصــل 219 مــن قانــون املســطرة املدنيــة، 
ــجل  ــا الس ــرة نفوذه ــود يف دائ ــة املوج ــاص املحكم ــع الختص ــد ح.م يرج ــالح عق ــى أن إص ــص ع ــذي ن ال

الرســمي املتضمــن لذلــك العقــد.

أمــا فيــا خيــص إصــالح عقــود احلالــة املدنيــة املتعلقــة باملغاربــة واملســجلة يف املراكــز الدبلوماســية والقضايا 
املغربيــة باخلــارج فرجــع االختصــاص يف شــأن إصالحهــا للمحكمــة االبتدائيــة بالربــاط طبــق الفصــل 7 مــن 

مرســوم 29 ينايــر 1970 44.

المطلــب الثانــي: دراســة نقديــة لبعــض األحــكام الخاصــة بالتنظيــم القضائــي الدولــي فــي 

زمــن جائحــة كورونــا

مل يضــع املــرشع املغــريب مقتضيــات خاصــة متعلقــة بعــدم االختصــاص يف الدعــاوى ذات الطابــع الــدويل 
ومــن ثــم يتعــن تطبيــق مقتضيــات القانــون الداخــي، وهــذا مأقــره فعــال االجتهــاد القضائــي يف الــدول التــي 
ــى  ــن ع ــة يتع ــطرة املدني ــون املس ــن قان ــل 16 م ــا للفص ــه طبق ــرب، وعلي ــع املغ ــي م ــا القضائ ــل تنظيمه يتاث
األطــراف الدفــع بعــدم اختصــاص املحاكــم املغربيــة قبــل كل دفــع، أو دفــاع، وعليــه طبــق الفقــرة الثالثــة مــن 
الفصــل 16 يتعــن عــى مــن يثــر الدفــع بعــدم االختصــاص أن يبــن املحكمــة التــي ترفــع إليهــا القضيــة وإال 

كان الطلــب غــر مقبــول.

وتطبيــق هــذا النــص عــى الصعيــد الــدويل يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب تفــي جائحــة 
فــروس كورونــا يــؤدي إىل طــرح تســاؤل: هــل جيــب تعيــن املحكمــة األجنبيــة عــى وجــه دقيــق، أو جيــب 

فقــط تعيــن جممــوع املحاكــم لدولــة حمــددة؟

ــه عــى الطــرف الــذي  لقــد ذهبــت حمكمــة النقــض الفرنســية يف قــرار هلــا بتاريــخ 12 ديســمر 1973 بأن
يثــر هــذا الدفــع أن يبــن أمــام أيــة حمكمــة بتدقيــق يتعــن أن تعــرض النازلــة45.

ــا عــى  ــادئ العدالــة وظــروف األشــخاص بســبب التداعيــات الســلبية جلائحــة فــروس كورون فمــن مب
التعاقــدات الدوليــة أنــه ال يمكــن إلــزام املتعاقديــن بمعرفــة التنظيــم القضائــي للدولــة التــي ســتفصل حماكمهــا 

44  مرسوم متعلق باختصاصات األعوان الدبلوماسين والقناصل العاملن باخلارج، املغرب، قانون رقم 29، تاريخ صدوره 29 يناير 1970.
45  André huet. 1981. Jurisclasseur de droit international, Fasc 581- I d némuro 82, p.11.
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بصفــة عامــة، إال أنــه يتعــن عــى مــن يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص املحاكــم املغربيــة أن يبــن ضمــن الطلــب 
حماكــم البلــد األجنبــي املختصــة.

واالختصــاص الــدويل للمحاكــم املغربيــة يعــد مــن االختصــاص الوظيفــي أي النوعــي إذ تكــون املحاكــم 
املغربيــة بصفــة كليــة خمتصــة، أو غــر خمتصــة، ولــذا يمكــن للقضــاة يف املحكمــة االبتدائيــة أن يثــروا تلقائيــا يف 

أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى عــدم اختصــاص املحكمــة يف النــزاع املعــروض عليهــا.

وطبقــا للفصلــن 49 و109 مــن قانــون املســطرة املدنيــة املغربيــة إذا كانــت دعوتــان رائجتــان بــن حمكمتــن 
ــى  ــراف ع ــل األط ــن أن حتي ــدى املحكمت ــن إلح ــراف أمك ــس األط ــن نف ــوع وب ــس املوض ــن يف نف خمتلفت
املحكمــة األخــرى بطلــب مــن اخلصــوم، أو مــن أحدهــم، فهــل يمكــن تطبيــق هــذه املقتضيــات عــى الصعيــد 

الــدويل؟

لقــد كان القضــاء الفرنــي يرفــض فكــرة ختــي حمكمــة فرنســية مــن اختصاصهــا لصالــح حمكمــة أجنبيــة 
إذا كانــت نفــس الدعــوى رائجــة، بــن حمكمتــن، لكــن بتاريــخ 26 نوفمــر 1974 أصــدرت حمكمــة النقــض 
الفرنســية قــرارا قبلــت فيــه ختــي القــايض الفرنــي عــن النظــر يف دعــوى نظــرا لوجــود دعــوى مماثلــة معروضة 

عــى قضــاء أجنبــي46.

ــا  ــوا هل ــل أن يتعرض ــن املحتم ــي م ــرة الت ــب الكث ــرا للمصائ ــن نظ ــة باملتعاقدي ــه رأف ــول بأن ــن الق ويمك
بســبب تفــي جائحــة كورونــا يف حالــة صــدور حكمــن متناقضــن يف نفــس املوضــوع أحدمهــا مــن املحكمــة 
املغربيــة واآلخــر مــن حمكمــة أجنبيــة، واســتحالة تنفيــذ أي مــن احلكمــن فــوق تــراب الدولــة األخــرى، ألنــه 
ــا يســتحيل تفضيــل  ــذ، وهن ــه مــن التنفي ــة ومعطــال ل ســيعتر منافســا للحكــم الصــادر عــن املحكمــة املحلي
ــر  ــط أكث ــدويل املرتب ــي ال ــاص القضائ ــل االختص ــب تفضي ــل جي ــي، ب ــم الوطن ــن احلك ــي ع ــم األجنب احلك

ــزاع املعــروض. بالن

وفيــا خيــص ترابــط الدعوتــان، ونعنــي بــه عــى الصعيــد الداخــي عندمــا تكــون عــدة قضايــا مرتبطــة فيــا 
بينهــا بشــكل دقيــق، بحيــث تكــون هنــاك فائــدة لبحثهــا يف جمموعهــا، وال مانــع مــن تطبيقهــا عــى الصعيــد 
الــدويل، أي يتخــى القــايض املغــريب عــن النظــر يف دعــوى معروضــة عليــه لصالــح قــاض أجنبــي معروضــة 
ــروس  ــة ف ــلبية جلائح ــرات الس ــل التأث ــه يف ظ ــر أن ــرى، غ ــوى األخ ــق بالدع ــاط وثي ــا ارتب ــة هل ــه قضي علي
ــال  ــود احت ــوى لوج ــر يف الدع ــن النظ ــي ع ــب التخ ــه ال جي ــد أن ــة نعتق ــود الدولي ــر العق ــى مص ــا ع كورون
اإلرضار بالطــرف املغــريب يف العقــد الــدويل، ألن االلتــزام هبــذا التطبيــق يلــزم التكهــن حــول مصــر احلكــم 
الــذي ســيصدر باخلــارج حــول إمكانيــة االعــراف بــه وتنفيــذه باملغــرب، وهــذا األمــر يصعــب التكهــن بــه يف 

ظــل جائحــة فــروس كورونــا.

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه جيــب تفعيــل التعــاون الــدويل بــن املحاكــم يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي 
ــا املســتجد )كوفيــد-19(، والــذي يقتــي أن متــد حماكــم كل  يمــر هبــا العــامل بســبب انتشــار فــروس كورون

46  Holleaux. Foyer de la pradelle.1987, droit international privé, 2eme ed., Dalloz, Paris, p.366.
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ــن  ــاون ع ــذا التع ــم ه ــة، ويت ــا القضائي ــذ مهمته ــوم بتنفي ــي تق ــرى لك ــة أخ ــم دول ــاعدة ملحاك ــد املس ــة ي دول
ــة. ــات القضائي ــق مــا يســمى باإلناب طري

فقــد حيتــاج األمــر يف دعــوى متعلقــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة املرفوعــة أمــام حماكــم دولــة مــا، يف ظــل 
فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب تفــي )كوفيــد-19(، الــذي منــع انتقــال األشــخاص مــن دولــة إىل 
دولــة أخــرى بســب غلــق حــدود الــدول الريــة والبحريــة واجلويــة، إىل اختــاذ بعــض اإلجــراءات القضائيــة 
ــة  ــم إىل املحكم ــذر انتقاهل ــن يتع ــهود الذي ــض الش ــهادة بع ــق، أو ســاع ش ــراء حتقي ــرى كإج ــة أخ ــل دول داخ

املعروضــة عليهــا يف الدولــة األخــرى، أو إنجــاز عمــل مــن أعــال اخلــرة.

ففــي مثــل هــذه األحــوال جيــب أن تلجــأ املحاكــم التــي تنظــر يف الدعــوى إىل إنابــة قناصــل دولتهــا إن كان 
ذلــك ممكنــا، أو إىل الســلطات القضائيــة املختصــة يف الدولــة املــراد إجــراء التحقيــق، أو اخلــرة فيهــا، وهــذه 
اإلنابــة تســمى باإلنابــة القضائيــة الدوليــة، والتــي جيــب اعتبارهــا يف ظــل غلــق حــدود الــدول بســبب فــرض 
حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب انتشــار وبــاء كورونــا إلزاميــة للســلطات األجنبيــة التــي توجــه إليهــا، إذ ال 
تســتطيع هــذه الســلطات أن ترفــض القيــام باملهمــة املطلوبــة، وخاصــة إذا كانــت بــن الدولتــن معاهــدة جتيــز 

مثــل هــذه اإلنابــات.

واملغــرب قــد أبــرم عــدة اتفاقيــات قضائيــة، منهــا واحــدة مــع فرنســا بتاريــخ 5 أكتوبــر 1957، وأخــرى 
ــا بتاريــخ 7 ديســمر   471962 ، وقــد تضمنــت هــذه  مــع تونــس بتاريــخ 30 مــارس 1959، وكذلــك مــع ليبي

املعاهــدات قواعــد خاصــة باإلنابــات القضائيــة عــى وجــه التبــادل.

المبحــث الثانــي: موانــع تطبيــق ظوابــط اإلســناد علــى العقــود فــي ظــل تنــازع التكييفــات 

حــول جائحــة كورونــا بيــن قصــور النــص القانونــي واجتهــاد المحاكــم

ــتبعاد  ــة باس ــة عام ــي بصف ــي تق ــباب الت ــا لألس ــة، أو ضمني ــار رصاح ــي املخت ــون األجنب ــتبعد القان يس
القانــون األجنبــي الــذي تعينــه قاعــدة اإلســناد، وعــالوة عــى ذلــك أنــه جيــب اســتبعاد القانــون األجنبــي متــى 
كانــت مقتضياتــه تتعــارض مــع النظــام العــام )املطلــب األول(، والتــي تتخــذ مــن القواعــد اآلمــرة يف القانــون 
اخلــاص حمــال هلــا، وذلــك أنــه توجــد يف القوانــن املغربيــة، ال ســيا يف قانــون االلتزامــات والعقــود، قواعــد 
تتصــف بصفــة األمــر والنهــي التــي ال يســوغ للمتعاقديــن أن يتهربــوا منهــا بإخضاعهــم العقــد املعــد إلنتــاج 
آثــاره يف املغــرب زمــن جائحــة كورونــا لقانــون أجنبــي خيالفهــا، كــا أنــه اليمكــن اســتعال أحــد املتعاقديــن 
ــار  ــن انتش ــة زم ــة الدولي ــه التعاقدي ــن التزامات ــص م ــن التمل ــن م ــرا ليتمك ــة ظاه ــائل املرشوع ــض الوس بع
فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، مل يكــن يســمح لــه بإنجازهــا القانــون املختــص فمــن ذلــك تغيــر 
ــب  ــون )املطل ــى القان ــل ع ــد التحاي ــن قص ــرض مع ــل غ ــن أج ــار م ــون املخت ــن، أو القان ــية، أو املوط اجلنس

الثــاين(.

www.adala.justice. :47  وزارة العــدل املغربيــة، "االتفاقيــات القضائيــة املرمــة بــن املغــرب وكل مــن فرنســا وتونــس وليبيــا"، متاحــة عــى الرابــط
ــارة: 2020/05/12. ــخ الزي gov.ma، تاري
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ــار فــي  المطلــب األول: آليــات اســتخدام النظــام العــام الســتبعاد القانــون المختــص المخت
مجــال العقــود الدوليــة فــي ظــل جائحــة كورونــا

قــد حيــدث للقــايض، حــن ترفــع إليــه قضيــة تتعلــق بالعقــود فيهــا عنــر أجنبــي ويســتفر بشــأهنا قاعدة 
ــا يعــرف  ــه هــذه القاعــدة، وهــذا م ــذي تعين ــي ال ــون األجنب ــق القان ــه تطبي ــة، أن يتعــذر علي اإلســناد الوطني
باســتبعاد القانــون األجنبــي ملخالفتــه للنظــام العــام، الــذي يتخــذ عــدة حمــددات ختتلــف مــن دولــة ألخــرى 
تبعــا الختــالف التيــارات الفكريــة واألوضــاع اخلاصــة بــكل واحــدة، وعــى اخلصــوص زمــن جائحــة كورونــا 
)الفــرع األول(، لينتــج جموعــة مــن اآلثــار عــى مســتوى مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة زمــن تفــي فــروس 

كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( )الفــرع الثــاين(.

ــة  ــة بســبب صعوب ــر العقــود الدولي ــر علــى مصي الفــرع األول: دور النظــام العــام فــي التأثي
ــا ــة كورون ــة لجائح ــة القانوني ــد الطبيع تحدي

منــذ ظهــور فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( وانتشــاره يف أغلــب دول العــامل، ثــار جــدل قانــوين 
ــا؟ وكل جــواب بطبيعــة  ــا طارئ ــوة قاهــرة أم ظرف ــا ق ــاره: هــل يعــد فــروس كورون ــون مث ــن رجــال القان ب
ــف  ــام إذا كان التكيي ــام الع ــتخدام للنظ ــل اس ــيكون حم ــة، س ــة الدولي ــات التعاقدي ــال العالق ــال يف جم احل
ــن  ــاك م ــرضور )أواًل(، وإذا كان هن ــدوره م ــر ب ــد اآلخ ــم أن املتعاق ــي رغ ــرضور الوطن ــد امل ــي املتعاق ال حيم
ــذ هــذه  ــر بشــدة لدرجــة أصبــح تنفي ــاك مــن تأث ــا، وهن ــر بســبب جائحــة كورون ــة مــن مل يتأث العقــود الدولي
العقــود مســتحيال، فكيــف عمــل القضــاء عــى محايــة هــذه العقــود يف ظــل هــذه اجلائحــة؟ وماهــو التكييــف 
القضائــي املحــدد هلــذه اجلائحــة؟ وكيــف اســتخدم القضــاء النظــام العــام الســتبعاد القانــون املختــص الــذي 

ــا(. قــد اســتخدم تكييفــا يــرض املتقاعــد الوطنــي؟ )ثاني

أواًل: استخدام النظام العام عىل عاقة جائحة كورونا بالقوة القاهرة والظروف الطارئة يف القانون

إذا كان مفهــوم النظــام العــام كــا جــاء يف املــادة السادســة مــن القانــون املــدين الفرنــي عــى أنــه "ال جيــوز 
للمتعاقديــن أن يتفقــوا عــى خمالفــة القوانــن التــي تتعلــق بالنظــام العــام واآلداب الســليمة"، ال يتضمــن أي 
تعريــف لــه ومل يعــن ماهيــة القوانــن التــي تتعلــق بــه، ممــا أدى إىل تطــور مفهومــه، حتــى انتهــى األمــر إىل قلب 
ــن  ــي ال جيــوز خمالفتهــا، أو مــا يســمى بالقوان ــن الت ــار النظــام العــام جمموعــة مــن القوان روح النــص واعتب

اآلمــرة وتقابلهــا القوانــن املفــرة48.

ــذ العقــود يف القانــون الداخــي املغــريب مــن  ــع تنفي وهبــذا املعنــى يمكــن أن نعتــر القواعــد املؤطــرة ملوان
النظــام العــام ألهنــا قواعــد آمــرة ال جيــوز خمالفتهــا، كالقــوة القاهــرة التــي عرفهــا املــرشع املغــريب يف الفصــل 
ــان  ــتطيع اإلنس ــر ال يس ــي كل أم ــرة ه ــوة القاه ــى أن "الق ــريب ع ــود املغ ــات والعق ــون االلتزام ــن قان 269 م
ــق واجلــراد( وغــارات العــدو  ــات واجلفــاف، والعواصــف واحلرائ ــة )الفيضان أن يتوقعــه، كالظواهــر الطبيعي

وفعــل الســلطة، ويكــون مــن شــأنه أن جيعــل تنفيــذ االلتــزام مســتحيال.

48  عبود، مرجع سابق، ص 231.
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وال يعتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة األمــر الــذي كان مــن املمكــن دفعــه، مــا مل يقــم املديــن الدليــل عــى 
أنــه بــذل كل العنايــة لدرئــه عــن نفســه. وكذلــك ال يعتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة الســبب الــذي ينتــج عــن 

خطــأ ســابق للمديــن".

وقــد جــاء يف حتفــة ابــن عاصــم األندلــي عــن القــوة القاهــرة وقــد ســاها باجلائحــة، "وكل مــا ال يســتطاع 
الدفــع لــه ** جائحــة مثل الريــاح املرســلة"49.

ــة عــى أن "القــوة القاهــرة هــي كل أمــر ال يســتطيع اإلنســان أن  ــرار ملحكمــة النقــض املغربي وجــاء يف ق
ــرة"50.  ــوة القاه ــن الق ــرض م ــر امل ــتحيال، وال يعت ــزام مس ــذ االلت ــل تنفي ــأنه أن جيع ــن ش ــون م ــه، ويك يتوقع
ــرة  ــوة قاه ــادث ق ــار احل ــرط العتب ــه "يش ــى أن ــه ع ــاء في ــة ج ــض املري ــة النق ــن حمكم ــادر ع ــرار ص ويف ق
عــدم إمــكان توقعــه واســتحالة دفعــه، فــإذا ختلــف أحــد هاذيــن الرشطــن انتفــت عــن احلــادث صفــة القــوة 

ــرة"51. القاه

نستخلص من خالل ما سبق أن رشوط القوة القاهرة تتجى فيا يي:

أن يكــون احلــادث غــر ممكــن توقعــه، يعنــي أال خيطــر يف احلســبان حصــول مثلــه عنــد وقــوع الفعــل 	-
ــه.  ــع بطبيعت ــر متوق ــال غ ــدث فع ــون احل ــب أن يك ــه جي ــة أن ــز القطري ــة التميي ــادت حمكم ــار، وأف الض
كــا أشــارت إىل أن العمــل التجــاري ينطــوي عــى عنــر مــن اخلطــر وعــى مســتقبل جمهــول، وجيــب 
ــام  ــريب ق ــرشع املغ ــتقبل52، وامل ــوادث يف املس ــوع ح ــة وق ــار إمكاني ــذ باالعتب ــن األخ ــى كال املتعاقدي ع
بتســليط الضــوء عــى أحــداث اســتثنائية عامــة ونــادرة عــى ســبيل املثــال ال احلــر كالظواهــر الطبيعيــة 

ــق واجلــراد( وغــارات العــدو وفعــل الســلطة. ــات واجلفــاف والعواصــف واحلرائ )الفيضان
ــاه عــدم القــدرة عــى الدفــع، وأشــار 	- رشط اســتحالة دفــع الــرضر الناشــئ عــن القــوة القاهــرة، ومعن

ــدم  ــع، أو ع ــتحالة الدف ــة اس ــدد معرف ــع بص ــب أن يتب ــذي جي ــار ال ــبة إىل املعي ــبور بالنس ــد الكش حمم
القــدرة عــى الدفــع بقولــه "إن املعياريــن: املوضوعــي والشــخي ليســا لوحدمهــا قادريــن عــى وضــع 
حــل ثابــت يف هــذه املســألة، وأضــاف أن تقديــر درجــة االســتحالة طبقــا للمعيــار املوضوعــي يرتــب 
ــا. كــا أن  ــًا جليًّ ــك ظل ــر ذل ــن، واعت ــة باملدي ــخصية املتعلق ــروف الش ــع الظ ــقاط مجي ــا إس ــه عملي علي
تقديــر هــذه احلالــة باالعتــاد عــى املعيــار الشــخي وحــده يــؤدي عمليــا إىل تعــدد احللــول الختــالف 
الظــروف الذاتيــة مــن مديــن آلخــر مؤكــدا أن بعــض الفقهــاء جــاؤوا بتطبيــق معيار وســط بــن املعيارين 
الســابقن وهــو معيــار الشــخص العــادي، ذلــك أن مــا يعجــز عــن القيــام به شــخص عــادي من أواســط 

49  حممــد بــن يوســف الــكايف، إحــكام األحــكام عــن حتفــة احلــكام، عــىل منظومــة أيب بكــر حممــد بــن عاصــم األندلــي الغرناطــي، فيــام يلــزم القضــاة 
ــروت، 1994، ص 142. ــة، ب ــب العلمي ــك، ط 1، دار الكت ــام مال ــب اإلم ــكام يف مذه ــن األح م

50  حمكمــة النقــض املغربيــة، نقــض مــدين، رقــم القــرار 1615، تاريــخ صــدوره 2015/11/14؛ انظــر: مجــال اخلــار، أحــكام املــراث يف الــزواج املختلــط 
– مقاربــة ترشيعيــة قضائيــة فقهيــة، ط 1، مطبعــة دار الســالم، الربــاط، 2014، ص 243. 

51  حمكمــة النقــض املريــة، نقــض مــدين، عــدد 321، صــادر بتاريــخ 1998/08/12. انظــر: إدريــس فائــق، القــوة القاهــرة يف عقــود التجــارة الدوليــة، 
دكتــوراه يف القانــون اخلــاص، جامعــة القــايض عيــاض، املغــرب، الســنة اجلامعيــة 2000/1999، ص 62، )غــر منشــورة(.

ــخ  ــط: www.sharqlawfirm.com، تاري ــى الراب ــاح ع ــو 2018، مت ــدوره 5 ماي ــخ ص ــم 257، تاري ــاري، رق ــز جت ــة، متيي ــز القطري ــة التميي 52  حمكم
.2020/5/10 الزيــارة: 
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النــاس بوســائله العاديــة يعتــر مســتحيال، ولــو كان ذلــك ممــا يعــد مرهقــا فقــط بالنســبة إىل غــره مــن 
املتقاضــن"53.

رشط أال يكون للمدين دخل يف إثارة القوة القاهرة.	-
ــون 	- ــن54، وأن يك ــن املدي ــي ع ــدر أجنب ــرة ذات مص ــوة القاه ــون الق ــاه أن تك ــة ومعن رشط اخلارجي

احلــادث عامــا، أي أنــه ال جيــب أن يؤثــر عــى املديــن فقــط، بــل جيــب أن يؤثــر عــى جمموعــة واســعة 
مــن األشــخاص، يف قــرار صــادر مــن حمكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء املغربيــة جــاء فيــه "أن الناقــل 
ــؤولية إال إذا  ــن املس ــى م ــن أن يعف ــه وال يمك ــالمة ركاب ــة لس ــات الرضوري ــاذ كل االحتياط ــزم باخت مل
ــا يكتــي هــذه الصبغــة، اجلــرح الــذي  أثبــت وجــود حــادث فجائــي وقــوة قاهــرة، وال يشــكل حادث
أصــاب راكبــا مــن جــراء حجــر داخــل غــى احلافلــة مــن نافذهتــا التــي بقيــت مفتوحــة"55. إضافــة إىل 
ــة مــا تواجــه  ــال، إذا كانــت الدول ــادرا. عــى ســبيل املث ــا ن ذلــك، جيــب أن يكــون ذلــك احلــدث حدث

ــادًرا. ــا ن ــار حــدث مــن هــذا القبيــل حدث حرائــق بشــكل ســنوي، ال يمكــن اعتب

ــل  ــن أج ــرة"، م ــوة القاه ــة "الق ــا نظري ــوم عليه ــي تق ــية الت ــز األساس ــن الركائ ــر م ــرشوط تعت ــذه ال فه
أن يتمكــن املديــن مــن إثارهتــا للتحلــل مــن التزاماتــه التعاقديــة الدوليــة، فإعــال قاعــدة اإلســناد مــن أجــل 
اختيــار القانــون املناســب يف العالقــات التعاقديــة الــدويل، قــد يدفــع أطــراف النــزاع هبــذا الشــأن بتفســر القوة 
ــل  ــن أج ــتجد م ــا املس ــروس كورون ــي ف ــل تف ــادي يف ظ ــام االقتص ــام الع ــعا، وبالنظ ــرا واس ــرة تفس القاه

اســتبعاد القانــون املختــص يف إطــار تنــازع القوانــن.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن القانــون املــدين القطــري نــص يف املــادة 188 عــى أنــه "يف العقــود امللزمــة للجانبــن، 
ــزام،  ــذا االلت ــى ه ــه، انق ــه في ــد ل ــي ال ي ــبب أجنب ــتحيال لس ــن مس ــد املتعاقدي ــزام أح ــذ الت ــح تنفي إذا أصب

وانقضــت معــه االلتزامــات املقابلــة لــه. وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه".

ووفقــا للــادة أعــاله، إذا اســتحال تنفيــذ التزامــات تعتــر أساســية لتنفيــذ العقد بشــكل عــام لســبب أجنبي 
ال يــد للمتعاقــد فيــه، يمكــن اعتبــار أنــه قــد تــم فســخ العقــد، يف حــال اســتحال تنفيــذ بعــض االلتزامــات فقط 
ــذ العقــد، نصــت  مــن االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف عقــد مــا، ومل تكــن تلــك االلتزامــات أساســية لتنفي
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 188 مــن القانــون املــدين القطــري عــى أنــه "2 ـ فــإذا كانــت االســتحالة جزئيــة جــاز 
ــخ  ــب فس ــذ، أو أن يطل ــن التنفي ــزام ممك ــن االلت ــي م ــا بق ــد في ــك بالعق ــوال أن يتمس ــب األح ــن بحس للدائ

العقــد".

53  حممــد الكشــبور، نظــام التعاقــد ونظريتــا القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة – دراســة مقارنــة مــن وحــي حــرب اخلليــج، ط 1، مطبعــة دار النجــاح 

ــاء، 1993، ص 35. ــدار البيض ــدة، ال اجلدي
54  أمينــة رضــوان، "مــدى مســامهة فــروس كورونــا يف اإلهنــاء للعالقــة الشــغلية"، جملــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، دار املنظومــة، ع 17، 

2020، ص 10.
ــون، منشــورات  ــة للقان ــة املغربي ــخ صــدوره 1984/10/23؛ املجل ــة، اســتئناف ســر، عــدد 3749، تاري ــدار البيضــاء املغربي 55  حمكمــة االســتئناف بال

ــريب، ع، 4، 1986، ص 272. ــى املغ ــس األع املجل
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ــن  ــف مع ــا ذا تعري ــس مصطلح ــرة لي ــوة القاه ــي، الق ــون الالتين ــع القان ــي تتب ــة الت ــس األنظم ــى عك ع
ــون  ــد القان ــع تقلي ــي تتب ــة الت ــة يف األنظم ــة خاص ــه أمهي ــس ل ــزي ولي ــون اإلنجلي ــب القان ــاص بموج خ
ــود  ــا العق ــا تعرهي ــادة م ــتثنائية ع ــداث اس ــف أح ــتخدم لوص ــارة تس ــرى عب ــو باألح ــوين، ه األنجلوسكس
التجاريــة، بأهنــا تعطــي األطــراف املتأثريــن هبــا احلــق بتجنــب املســؤولية النامجــة عــن عــدم التنفيــذ. إن البنــود 
ــود القــوة  ــر الناجــم عنهــا الــالزم عــى التزامــات األطــراف تســمى "بن ــة والتأث ــي حتــدد احلــوادث املعني الت

ــرة"56. القاه

ــة  ــى باحلال ــي تعن ــة، والت ــروف الطارئ ــى الظ ــة ع ــص رصاح ــريب مل ين ــرشع املغ ــارة إىل أن امل ــدر اإلش وجت
االســتثنائية التــي يطــرأ فيهــا بعــد إبــرام العقــد وقبــل تنفيــذه كحــادث مل يكــن متوقًعــا، مــن شــأنه أن يــؤدي إىل 
اختــالل التــوازن بــن التزامــات الطرفــن اختــالال فادحــا، إذ يصبــح االلتــزام امللقــى عــى عاتــق املديــن مرهقــا 

لــه إرهاقــا شــديدا وترتــب عــى تنفيــذه لــه خســارة فادحــة57.

ونظرية الظروف الطارئة تتضمن ثالثة رشوط، عى الشكل التايل:

- الــرشط األول: أن يكــون االلتــزام تعاقديــا، بمعنــى أن يكــون االلتــزام امللقــى عــى عاتــق املديــن ناشــئا 	
عــن العقــد، إذ إن كل التــزام ال ينشــأ عــن عقــد ال تــري عليــه أحــكام هــذه النظريــة58.

-  الــرشط الثــاين: أن يكــون احلــادث اســتثنائي، وهــو أن يطــرأ بعــد انعقــاد العقــد وقبــل تنفيــذه حــادث 	
اســتثنائي )كــا يقــع حاليــا مــن انتشــار واســع لفــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد-19"( غــر مألــوف 
جيعــل تنفيــذ املديــن لاللتــزام امللقــى عــى عاتقــه أمــرا مرهقــا، ويعــرف احلــادث االســتثنائي بأنــه األمــر 
الــذي ينــدر حدوثــه59، فهــو أمــر غــر متوقــع بحســب املألــوف يف احليــاة، كحــدوث زلــزال، أو فيضــان، 

أو حصــار، أو حــرب، أو حريــق، أو انتشــار اجلــراد، أو اجلوائــح.

ويشــرط يف احلــادث االســتثنائي أن يكــون عامــا، أمــا إذا كان خاصــا باملديــن فــال تنطبــق النظريــة مهــا 
ــده، أو حــدوث  ــاة ول ــن بمــرض، أو وف ــة املدي ــل إصاب ــن، مث ــزام املدي ــر هــذا احلــادث عــى الت كان أث
حريــق التهــم حمصولــه، فهــذا احلــادث الطــارئ مل يكــن عامــا، أي شــامال للمديــن وغــره مــن النــاس 
ــكل  ــامال ل ــا ش ــون عام ــرط أن يك ــة، ويش ــذه النظري ــن ه ــن م ــتفادة املدي ــك اس ــى ذل ــب ع ــال يرت ف

أجــزاء الوطــن.

وأن يكــون غــر متوقــع، ومل يكــن باإلمــكان توقعــه، شــأنه يف ذلــك شــأن القــوة القاهــرة، فــإذا أمكــن 
توقــع احلــادث، أو كان باإلمــكان توقعــه فــال تطبــق النظريــة، غــر أن توقــع احلــادث، أو عــدم توقعــه 
ــار  ــو املعي ــدد ه ــذا الص ــار هب ــر، واملعي ــخص آلخ ــن ش ــا م ــف تقديره ــي خيتل ــة الت ــور الذاتي ــن األم م
ــاع، أو  ــد كارتف ــت التعاق ــه وق ــاد أن يتوقع ــل املعت ــن للرج ــا يمك ــادث مم ــإذا كان احل ــي، ف املوضوع

ــتثنائيًّا. ــا اس ــكل حادًث ــال يش ــعار، ف ــن يف األس ــاض مألوف انخف
56  راشد السعد، "جائحة كورونا والقوة القاهرة"، متاح عى الرابط: www.sharqlawfirm.com، تاريخ الزيارة: 2020/5/10.

57  يارس باسم ذنون، "القوة القاهرة وأثرها يف أحكام قانون املرافعات املدنية"، جملة الرافدين للحقوق، جامعة املوصل، ع 36، 2008، ص 73.
58  عبد السالم الرمانيني، نظرية الظروف الطارئة، ط 1، دار الفكر، بروت، 1971، ص 170.

59  صالح الدين الناهي، مبادئ االلتزامات، ط 1، مطبعة سلان األعظم، بغداد، 1968، ص 149.
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- ــؤدي 	 ــة أن ي ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــرط لتطبي ــة، يش ــارة الفادح ــاق واخلس ــث: اإلره ــرشط الثال ال
ــزام املديــن مرهقــا، إذ هيــدده بخســارة جســيمة إذا نفــذ التزامــه كــا  احلــادث االســتثنائي إىل جعــل الت
هــو، لذلــك ال عــرة لتطبيــق النظريــة إذا كان مــن شــأن هــذه الظــروف أن جتعــل التــزام املديــن ثقيــال ال 

مرهقــا إرهاقــا كبــرا، فالعــرة هبــذا الصــدد هــو مــدى مــا يتحملــه املديــن مــن خســارة60.

وهذا نقص ترشيعي وجب عى املرشع املغريب ترميمه بالتنصيص رصاحة عى الظروف الطارئة.

ــة  ــات الدولي ــق يف العالق ــتخدم وتطب ــة تس ــات الداخلي ــود يف العالق ــة بالعق ــد املتعلق ــن القواع ــأي م ف
اخلاصــة الســتبعاد القانــون األجنبــي املختــص، إذا كان مــن شــأن تطبيــق قواعــده اإلرضار بالطــرف املغــريب يف 
جائحــة كورونــا، فيجــب إقــرار املســاواة العقديــة الدوليــة اخلاصــة مــن خــالل توزيــع اخلســارة بــن الطرفــن، 
ومنــح مهــل إضافيــة للتنفيــذ، رغــم أن ذلــك يعتــر عقــدا جديــدا ال يمــت بصلــة إىل العقــد األول الــذي حــدد 

فيــه الطرفــان املتعاقــدان القانــون املختــار.

فاســتخدام آليــة النظــام العــام أصبــح رضورة ملحــة يف زمــن جائحــة كورونــا، ألنــه مــن الســهل احلصــول 
عــى شــهادة القــوة القاهــرة مــن أجــل التملــص مــن تنفيــذ العقــود الدوليــة، فتحديــد القانــون املطبــق انطالقــا 
مــن قاعــدة اإلســناد مــن شــأنه اختيــار قانــون دولــة أجنبيــة حلكــم النــزاع وخاصــة الغنيــة منهــا التــي تفشــت 
فيهــا جائحــة كورونــا وفرضــت "حالــة الطــوارئ الصحيــة"، جتعــل تنفيــذ العقــد الــدويل صعبــا ومســتحيال 
ــراف  ــة األط ــا، معرض ــل منه ــة والتحل ــا الدولي ــذ التزاماهت ــن تنفي ــا م ــا ومقاوالهت ــة مواطنيه ــل محاي ــن أج م
املتعاقــدة املقابلــة التــي قــد تنتمــي إىل إحــدى الــدول الفقــرة دون محايــة، قــد تــؤدي هبــم خلســارة فادحــة وإىل 

اإلفــالس.

ــة املســتثمرة يف العــامل تشــرط اللجــوء إىل التحكيــم التجــاري الــدويل،  كــا أن أغلــب الــرشكات األجنبي
وحتــدد ســلفا االختصــاص القانــوين والقضائــي حــال وجــود منازعــة بــدل اللجــوء للقضــاء الوطنــي، فــرشط 
التحكيــم يمنــع عــرض النــزاع عــى القضــاء، وجيعلــه أمــام هيئــات غــر قضائيــة، فهــل ســتصمد القــرارات 

التحكيميــة أمــام جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(.

أعتقــد بأنــه ال جمــال لتطبيــق قــرارات املحكمــن أمــام انتشــار هــذا الوبــاء، لكــون االلتــزام ســيكون مرهقــا 
جــدا وربــا مســتحيال أمــام التداعيــات الســلبية جلائحــة كورونــا املســتجد، فمــن غــر املعقــول أن يتــم تنفيــذ 
ــا بنفــس الــرشوط واملبلــغ املحــدد يف العقــد بعــد  عقــد دويل متعلــق بصناعــة الكامــات قبــل جائحــة كورون
ــد األول يف  ــار يف العق ــون املخت ــتبعاد القان ــل اس ــن أج ــل م ــرضوري التدخ ــن ال ــا، فم ــة كورون ــي جائح تف
أي منازعــة واختيــار قانــون جديــد مــن طــرف القــايض، وأقــرح أن يكــون قانــون القــايض هــو املطبــق وهــو 
بمثابــة عقــد جديــد، وذلــك بــإالء اإلهتــام ملســألة توطــن االختصــاص الترشيعــي61، أي إســناد االختصــاص 
للقانــون املغــريب باالســم، أو مــن خــالل اعتــاد ضوابــط إســناد تزيــد مــن فرصــة تطبيــق القانــون املغــريب أمــام 

60  فاضل شاكر النعيمي، نظرية الظروف الطارئة بني الرشيعة والقانون، ط 1، مطبعة دار اجلاحظ، بغداد، 1969، ص 234.
61  عبــد النــارص زيــاد هياجنــه، "قــراءات نقديــة يف أحــكام تنــازع القوانــن يف القانــون املــدين القطــري"، املجلــة الدوليــة للقانــون، جامعــة قطــر، دار 

ــر، ع 2، 2019، ص 166. ــة قط ــرش جامع ن
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القضــاء املغــريب يف النزاعــات املتعلقــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة.

وعــى هــذا األســاس، تقتــي جائحــة كورونــا وطريقــة التعامــل مــع تداعياهتــا الســلبية واإلجيابيــة عــى 
ــد  ــة العق ــب طبيع ــر حس ــال والتغ ــة لالنتق ــة، أي القابل ــناد املتحرك ــروف اإلس ــد ظ ــة حتدي ــود الدولي العق
الــدويل، بغيــة حــر املجــال العقــدي الــدويل، ولذلــك أقــرح إضافــة قاعــدة دوليــة خاصــة جديــدة يف العقــود 
الدوليــة اقتضتهــا الظرفيــة العامليــة املتســمة بانتشــار وبــاء كورونــا تســمى "قواعــد اإلســناد الذكيــة"، بمعنــى 
تغــر القانــون املطبــق عــى العقــد الــدويل اخلــاص مــن طــرف القــايض املعــروض عليــه النــزاع بــا ينســجم مــع 
الظرفيــة العامليــة ومــا يقتضيــه النظــام العــام الــدويل، مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــا يمكــن أن ينتجــه العقــد 

الــدويل مــن ربــح وخســارة زمــن انتشــار جائحــة كورونــا مــن أطــراف العقــد.

ــة،  ــوص القانوني ــض النص ــر بع ــل اعت ــام، ب ــام الع ــدد النظ ــريب، مل حي ــرشع املغ ــارة إىل أن امل ــدر اإلش وجت
تدخــل يف صلــب النظــام العــام، كــا هــو منصــوص يف الفصــل 19 مــن ظهــر 30 يونيــو 1995 املتعلــق باألكرية 
املغربيــة62، ونصــه كــا يــي "إن مقتضيــات الفصــول مــن األول إىل 13 ومــن 15 إىل 18 مــن هــذا الظهــر هــي 
مــن النظــام العــام"، ويقصــد بذلــك أنــه ال جيــوز خمالفتهــا يف العقــود املرمــة بــن الطرفــن، واملــادة الرابعــة مــن 
ــة األشــخاص واألرسة والتعــاون  ــة الفرنســية املؤرخــة ب 10 أغســطس 1981 املتعلقــة بحال ــة املغربي االتفاقي
القضائــي، والتــي جــاء فيهــا "أن قانــون إحــدى الدولتــن املعنــي بمقتــى هــذه االتفاقيــة، ال جيــوز ملحاكــم 

الدولــة األخــرى أن تســتبعده، إال إذا كان يتنــاىف، بصفــة جليــة مــع النظــام العــام"63.

ومــا قضــت بــه املــادة الثانيــة مــن مــرشوع إصــالح ظهــر الوضعيــة املدنيــة لألجانــب لســنة 1981 الــذي مل 
يــر النــور حتــى اآلن، والتــي نصــت عــى مــا يــي: "ختضــع حالــة وأهليــة األجنبــي، املقيــم يف املغــرب لقانونــه 
الوطنــي بــرشط أال يكــون متعارضــا مــع النظــام العــام". وهــذا بخــالف بعــض الترشيعــات احلديثــة، التــي 
قــد خصصــت لفكــرة النظــام العــام نصــا رصحيــا يقــي باســتبعاد القوانــن األجنبيــة املختصــة، عندمــا تكــون 

معارضــة لألحــكام والتصــورات الســائدة يف قانــون القــايض املعــروض عليــه النــزاع.

ويف هــذا اإلطــار، قــررت املــادة 28 مــن التقنــن املــدين املــري الصــادر ســنة 1948 مــا يــي: "ال جيــوز 
تطبيــق أحــكام قانــون أجنبــي عينتــه النصــوص الســابقة، إذا كانــت هــذه األحــكام خمالفــة للنظــام العــام، أو 
اآلداب يف مــر". ونصــت كذلــك املــادة 38 مــن القانــون املــدين القطــري عــى أنــه "ال جيــوز تطبيــق أحــكام 
قانــون أجنــي عينتــه املــواد الســابقة إذا كانــت هــذه األحــكام ختالــف النظــام العــام، أو اآلداب يف قطــر، ويتعــن 

يف هــذه احلالــة تطيــق القانــون القطــري".

ــه ال  ــة، ألن ــة اخلاص ــة الدولي ــات التعاقدي ــام يف العالق ــام الع ــكام النظ ــن أح ــو لس ــريب مدع ــرشع املغ وامل

ـ30، تاريــخ صــدوره 1995/6/30، متــاح عــى الرابــط: www.adala.justice.gov.ma، تاريــخ الزيارة:  62  قانــون األكريــة املغربيــة، رقــم القانــون 02
.2020/06/12

63  االتفاقيــة املتعلقــة بحالــة األشــخاص واألرسة والتعــاون القضائــي املرمــة بــن اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة الفرنســية، منشــورة باجلريــدة الرســمية 
عــدد 3910، تاريــخ نرشهــا 1987/10/7، ص 300.
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يمكــن أن ال يتــم ســن هــذه األحــكام يف ظــل الوضعيــة الراهنــة التــي يعيشــها العــامل، والتــي تتســم بانتشــار 
ــرشع  ــل امل ــنا فع ــي، وحس ــور التكنولوج ــخاص والتط ــوال واألش ــعة لألم ــة واس ــات وحركي ــح واآلف اجلوائ
ــة خمالفــة النظــام العــام واآلداب يف  ــون األجنبــي املختــص يف حال القطــري، عندمــا نــص عــى اســتبعاد القان
قطــر، مــع إســناد االختصــاص للقانــون القطــري، وهلــذا املقتــى عــدة إجيابيــات يمكــن مــن خالهلــا حــل 
بعــض اإلشــكاالت املوجــودة يف القانــون املغــريب، فــإذا تــم إبــرام عقــد قــرض يتضمــن الفائــدة بــن مغــريب 
مســلم وفرنــي مســلم، فإنــه يف حالــة عــرض النــزاع عــى القــايض املغــريب، وكان العقــد ينــص عــى اختيــار 
ــريب  ــايض املغ ــر أن الق ــرشط، غ ــذا ال ــر هب ــر يق ــذا األخ ــة، فه ــود خصوم ــة وج ــي يف حال ــون الفرن القان
سيســتبعده ملخالفتــه للنظــام العــام يف املغــرب طبقــا للفصــل 870 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود املغــريب، 
الــذي يمنــع اشــراط الفائــدة بــن املســلمن، ولكــن املــرشع املغــريب مل حيــدد القانــون الــذي ســيتم الرجــوع 
إليــه يف حالــة اســتبعاد القانــون األجنبــي املخالــف للنظــام العــام املغــريب. ولذلــك فاملــرشع املغــريب مطالــب 
بســد هــذه الثغــرة القانونيــة، بالتنصيــص عــى نفــس التوجــه القانــوين القطــري، مــن خــالل النــص رصاحــة 
ــناد  ــع إس ــرب، م ــام واآلداب يف املغ ــام الع ــه النظ ــة خمالفت ــص يف حال ــي املخت ــون األجنب ــتبعاد القان ــى اس ع

ــريب. ــون املغ ــاص للقان االختص

وإذا كان النظــام العــام مــرن ونســبي فإنــه يتعــن عــى القــايض أن يقــدر مقتضيــات النظــام العــام يف دولتــه 
ــة  ــوين، أو العالق ــه القان ــأ في ــذي نش ــت ال ــس يف الوق ــزاع ولي ــه يف الن ــل في ــذي يفص ــت ال ــر إىل الوق بالنظ

ــة64. ــه بكــون فكــرة النظــام العــام فكــرة حالي ــة، وهــو مــا يعــر عن القانوني

ــة،  ــة اخلاص ــود الدولي ــال العق ــا يف جم ــة كورون ــار جائح ــع انتش ــجم م ــدة ال تنس ــذه القاع ــد أن ه ونعتق
فالعقــود املرمــة زمــن جائحــة كورونــا، هــي التــي ينطبــق عليهــا مــدى توافقهــا، أو عــدم توافقهــا مــع النظــام 
ــل  ــدول يف ظ ــب ال ــزاع، ألن أغل ــايض يف الن ــه الق ــت في ــذي يب ــت ال ــوع إىل الوق ــن الرج ــال يمك ــام، ف الع
ــة يف  ــود الدولي ــرام العق ــل إب ــي جتع ــل والت ــي جتع ــة، والت ــوارئ الصحي ــة الط ــت حال ــد طبق ــد-19( ق )كوفي

ــم النظــام العــام. ــن صمي ــك م ــن دون ش ــي م ــي ه ــوارئ، والت ــة الط ــرة مشــمولة بأحــكام حال ــذه الف ه

ــام  ــام الع ــن النظ ــدث ع ــا نتح ــة، أصبحن ــة الدولي ــود التجاري ــال العق ــه يف جم ــارة إىل أن ــدر اإلش وجت
االقتصــادي65، كــا جــاء يف قــرار صــادر عــن حمكمــة النقــض الفرنســية تاريــخ 3 يونيــو 2008 يف "نــزاع مرفــوع 
ــن  ــل موردي ــن قب ــليمة م ــة الس ــادة للمنافس ــا مض ــات تعتره ــن ممارس ــكو م ــاج تش ــة أفانت ــرف رشك ــن ط م
ـ0ـ105 الصــادر يف 5 ديســمر 2005، يعتــر ثابتــا،  وموزعــن ملنتجــات إلكرونيــة للجمهــور، يف قــرار رقــم 66
حســب القــرار املطعــون فيــه، أن عــدة رشكات منهــا رشكــة فليبــس فرانــس ورشكــة ســوين فرانــس خالفــت 
ــا  ــوىص هب ــعار م ــم ممارســة أس ــات هت ــى مقتضي ــص ع ــذي ن ــارة، وال ــون التج ــادة 420ـ1 مــن قان ــكام امل أح

64  بول دوكرو، القانون اخلاص، اجلزء الثاين، القانون الدويل اخلاص، ط 6، مطبعة الرباط وباريس، 1963، ص 126.
65  يف املقابــل بــدأت تظهــر بــوادر جديــدة للنظــام العــام يف ظــل فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( حتــت اســم "النظــام العــام اإلنســاين"، والــذي 
جيعــل مــن املحافظــة عــى صحــة اإلنســان مــن أهــم أولوياتــه؛ انظــر: مجــال اخلــار، "إمكانيــة تطبيــق مدونــة األرسة يف حالــة الطــوارئ الصحيــة"، 

ــو 2020، ص 120. ــة، منشــورات وورد بريــس، ع 4، يوني ــة والقضائي ــة للدراســات القانوني جملــة عدال
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عــى عــدد مــن املنتجــات اإللكرونيــة للجمهــور، وحكمــت بغرامــات ماليــة قدرهــا 16 مليــون أورو عــى كل 
منهــا.

حيــث إن القــرار، رفــض الطعــن املقــدم مــن هــذه الــرشكات ضــد قــرار املجلــس خلرقــه املادتــن 420ـ1 و 
ـ2 مــن قانــون التجــارة، ولكــون الغايــة مــن تأســيس هــذا املجلــس هــو محايــة النظــام العــام االقتصــادي،  420

والــذي يقتــي األخــذ بتســجيالت املكاملــات اهلاتفيــة بــدون إذن مســبق"66.

نستشــف بأنــه قــد أضيــف النظــام العــام االقتصــادي كآليــة حديثــة حلايــة املتعاقديــن الوطنيــن يف مواجهة 
املتعاقديــن األجانــب، وهــي آليــة يمكــن االســتعانة هبــا من أجــل اســتبعاد القانــون األجنبــي الواجــب التطبيق، 
ــا يف منــح شــواهد  ــة لالقتصــاد، كــا حيــدث حالي ــون مــع األســس اجلوهري إذا تعــارض مضمــون هــذا القان
القــوة القاهــرة بســبب جائحــة كورونــا، فهــذا اإلجــراء املتخــذ مــن طــرف بعــض الــدول قــد يتعــارض مــع 
دول أخــرى، والتــي تريــد كذلــك محايــة املتعاقــد الوطنــي يف مواجهــة املتعاقــد األجنبــي صاحــب شــهادة القوة 
القاهــرة، وذلــك باإلســتناد للنظــام العــام االقتصــادي الســتبعاد هــذه الشــواهد، التــي قــد تــرض باالقتصــاد 

الوطنــي بمجملــه وليــس بأحــد املتعاقديــن فقــط.

ــدويل إال بوجــود مــرر جــدي عــى تــرضر  ــزام العقــدي ال ــه ال جيــب التملــص مــن االلت يف اعتقــادي أن
ــة  ــة الدولي ــات العقدي ــاء بااللتزام ــة للوف ــرف الدول ــن ط ــم م ــود الدع ــدم وج ــة، وع ــبب اجلائح ــد بس املتعاق
ــات  ــه آف ــينجم عن ــا س ــا، مم ــايل اهنياره ــة، وبالت ــة اخلاص ــالت الدولي ــة يف املعام ــد الثق ــى ال تفتق ــة، حت اخلاص

ــرة. ــة خط اجتاعي

ثانيا: استخدام النظام العام عىل عاقة جائحة كورونا بالقوة القاهرة والظروف الطارئة يف القضاء

النظــام العــام مفهــوم واســع ومطــاط يتغــر بتغــر الزمــان واملــكان ويصعــب حــره يف جمــال دون آخــر، 
ــة  ــات الدولي ــه يف العالق ــالف مفهوم ــن اخت ــادة ع ــة، زي ــات الدولي ــه يف العالق ــالف مفهوم ــن اخت ــال ع فض
يف دولــة القــايض، لــذا عــادة مــا يتــم التمييــز بــن النظــام العــام الداخــي الــذي هــو جمموعــة مــن القواعــد 
القانونيــة التــي ال جيــوز االتفــاق عــى خمالفتهــا بواســطة الترفــات القانونيــة، كإســقاط حالــة القــوة القاهــرة 
ــي  ــي والت ــام الداخ ــام الع ــن النظ ــرة م ــوة القاه ــث إن الق ــذ، حي ــة التنفي ــاص يف حال ــدويل اخل ــد ال ــى العق ع
ال جيــوز أبــدا إســقاطها عــى العقــد بصفــة عامــة، فتبنــي الفكــرة القانونيــة واالجتهــاد القضائــي عــر العــامل 
ــا، األوىل  ــة كورون ــل جائح ــدويل يف ظ ــد ال ــذ العق ــن تنفي ــع م ــي متن ــائل الت ــن الوس ــران م ــن تعت ــذ آليت يتخ
مرتبطــة بفكــرة "النظــام العــام االقتصــادي"، والثانيــة متعلقــة بحالــة" القــوة القاهــرة"67 يف ظــل فــرض حالــة 

ــة. الطــوارئ الصحي

ــى  ــاح ع ــدوره 2008/6/3، مت ــخ ص ـ07ـ17196، تاري ــن 07ـ17147 ــم الطع ــاري، رق ــض جت ــية، نق ــض الفرنس ــة النق ــة بمحكم ــة التجاري 66  الغرف
الزيــارة: 2020/6/5. تاريــخ   ،www.jurifrance.fr الرابــط: 

67  خامــوش عمــر عبــد اهلل، تأثــر قوانــني الطــوارئ عــىل حريــات األفــراد يف الدســاتر – دراســة مقارنــة، ط 1، منشــورات مركــز كردســتان للدراســات 
ــليانية، 2007، ص 212. ــراتيجية، الس االس
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فهاتــن القاعدتــن تدخــالن يف صميــم "النظــام العــام الداخــي" وجتــدان أساســها يف قانــون االلتزامــات 
والعقــود املغــريب68، الــذي ينــص عــى أنــه ال تكليــف بمســتحيل، أو ال تكليــف بــا يتجــاوز الطاقــة العاديــة 
لإلنســان، فعبــارة النظــام العــام دخلــت عــى الترشيعــات احلديثــة عــن طريــق القانــون املــدين الفرنــي الــذي 
نــص يف مادتــه السادســة عــى أنــه "ال جيــوز للمتعاقديــن أن يتفقــوا عــى خمالفــة القوانــن التــي تتعلــق بالنظــام 

العــام واآلداب الســليمة".

ومــادام القانــون واالقتصــاد كتلــة واحــدة، فجميــع القواعــد املحيطــة هبــا ومنهــا العقــود الدوليــة اخلاصــة 
ــأن  ــي ب ــة تق ــة التقليدي ــد العام ــث إن القواع ــادي. حي ــام االقتص ــام الع ــم النظ ــل يف صمي ــة تدخ االقتصادي
العقــد رشيعــة املتعاقديــن، وأن املديــن ملــزم بالوفــاء طاملــا مل يصبــح التزامــه مســتحيال اســتحالة مطلقــة69، وال 
منــاص مــن اجبــاره عــى الوفــاء مهــا ســبب لــه ذلــك مــن خســارة، أمــا العدالــة فتقتــي مراعــاة مــا تغــر 
مــن الظــروف وتعديــل التزامــات املديــن بــا يتناســب مــع هــذا التغيــر كــا هــو احلــال مــع نظريــة الظــروف 

الطارئــة، أو إهنــاء االلتــزام املرهــق كــا هــو احلــال مــع نظريــة القــوة القاهــرة.

ــباب  ــد األس ــر بأح ــذا األخ ــك ه ــا متس ــن، إذا م ــا املدي ــى منه ــد يعف ــذه ق ــة ه ــؤولية العقدي ــر أن املس غ
ــن  ــي يمكــن للمدي ــة الت ــة، أو القانوني ــع املادي ــل يف جوهرهــا كل الظــروف والوقائ ــي متث ــه، والت ــة عن األجنبي
ــة لذلــك  ــا هــو نتيجــة حتمي ــه وإن ــه في ــه وال دخــل ل أن يســتند إليهــا، لكــي يثبــت أن الــرضر ال ينســب إلي
الســبب، ومتثــل القــوة القاهــرة أهــم صــور هــذا الســبب األجنبــي70، والتــي تعتــر مــن صميــم النظــام العــام 
االقتصــادي، والتــي جيــب إثارهتــا يف أي نــزاع متعلــق بالتاطــل يف تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة. ولذلــك 
فالنظــام العــام االقتصــادي الــذي يتمثــل يف املبــادئ االقتصاديــة التــي ال يمكــن خمالفتهــا، خيتلــف عــن النظــام 
ــن  ــي ال يمك ــة، الت ــية واالجتاعي ــة والسياس ــادئ الديني ــي واملب ــعور الوطن ــق بالش ــذي يتعل ــدويل ال ــام ال الع

ــا71. خمالفته

ــا املســتجد مــن النظــام العــام  ــة الطــوارئ الصحيــة زمــن تفــي فــروس كورون وأعتقــد أن إعــالن حال
ــة محايتهــم مــن التداعيــات  ــة صحــة مواطنيهــا وبالتبعي ــة التدابــر حلاي ــة احلــق يف اختــاذ كاف الــدويل، وللدول
االقتصاديــة الســلبية الناجتــة عــن عــدم تنفيــذ العقــود الدوليــة، بحيــث إن العديــد مــن املقــاوالت قــد دفعــت 
ــة، وبســبب هــذه اجلائحــة توقــف  ــة، وخاصــة مــع املقــاوالت الصيني ــة مهمــة حملهــا عقــود دولي ــغ مالي مبال
ــد عــن النظــام  ــدا خطــرا للنظــام العــام االقتصــادي الــذي تول ــذ هــذه العقــود، وهــذا مــا يشــكل هتدي تنفي
العــام الــدويل املغــريب، ألن الكثــر مــن املقــاوالت املغربيــة معرضــة لإلفــالس بســبب امتنــاع هــذه األخــرة 

ــخ  ــمية، ع 5980، بتاري ــدة الرس ــور باجلري ــادر يف 8/17/ 2011، منش ــم 1.11.140، ص ــف رق ــر رشي ــريب، ظه ــود املغ ــات والعق ــون االلتزام 68  قان
2011/9/22،ص4678.

69 Florian maume. 2015. Essai critique sur la protection du consentement de la partie en matière contractuelle, Thèse 
pour l’obtention du grade de docteur en droit, Université d’evry –val-d’Essonne, présentée et soutenue publiquement le 
première juillet, p.123. 

70  اخلرضاوي، مرجع سابق. 
71  احلسن بلحساين، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ط 4، مطبعة اجلسور، وجدة، 2003، ص 115.
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عــن تنفيــذ هــذه العقــود72. فعندمــا نصــل مرحلــة تطبيــق القانــون األجنبــي، كــا أرشنــا إىل ذلــك يف املبحــث 
ــزاع  ــه الن ــروض علي ــايض املع ــون الق ــررة يف قان ــناد املق ــدة اإلس ــرض أن قاع ــث، نف ــذا البح ــن ه األول م
قــد قضــت بتطبيــق قانــون أجنبــي معــن، وأنــه مل يكــن هنــاك أي ســبب يقتــي اســتبعاد القانــون األجنبــي 

املختــص.
فــإذا أثــر نــزاع متعلــق بعــدم تنفيــذ العقــد الــدويل اخلــاص بــن مغــريب وفرنــي عــى ســبيل املثــال زمــن 
ــة اخلاصــة  ــة يف جمــال العقــود الدولي ــد قضــت قواعــد اإلســناد املغربي ــا املســتجد، وق تفــي فــروس كورون
ــزاع مــن طــرف القــايض املغــريب، مــامل  ــق عــى الن ــون املــدين الفرنــي يطب ــون الفرنــي، فالقان ــق القان بتطبي
يوجــد ســبب يقــي باســتبعاد القانــون املــدين الفرنــي املختــص، إذا كان خمالفــا للنظــام العــام االقتصــادي 
املغــريب، كإمكانيــة التأثــر عــى حالــة الطــوارئ الصحيــة املعلنــة مــن طــرف املغــرب، وأن تطبيــق مقتضيــات 
القانــون املــدين الفرنــي يف جمــال العقــود مــن شــأنه إثقــال مديونيــة املغــريب عــى حســاب الطــرف الفرنــي.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن القانــون املــدين الفرنــي نــص عــى جمموعــة مــن املقتضيــات التــي تعــر عــن أن 
العقــد رشيعــة املتعاقديــن، فــإذا أنشــأ العقــد صحيحــا ملزمــا فالواجــب تنفيــذه يف مجيــع مــا اشــتمل عليــه، 
ويطبــق القــايض العقــد كــا لــو كان يطبــق قانونــا، ألن العقــد يقــوم مقــام القانــون يف تنظيــم العالقــة التعاقديــة 
بــن أطرافــه، فــإذا تــوىل املتعاقــدان بإرادهتــا تنظيــم الرابطــة التعاقديــة فيــا بينهــا كان هــذا العقــد هــو القانــون 

الــذي يــري عليهــا فــال جيــوز نقضــه، أو تعديلــه إال باتفــاق الطرفــن.
ــة،  ــل تقتضيهــا العدال كــا ال جيــوز للقــايض أن يعــدل العقــد، أو ينقضــه بدعــوى أن النقــض، أو التعدي
فالعدالــة تكمــل إرادة املتعاقديــن وال تفســخها. وقــد أصــدرت الغرفــة 6 ملحكمــة االســتئناف كوملــار حكــا 
صــادًرا بتاريــخ 12 مــارس 732020 بخصــوص تكييــف وبــاء كورونــا بأنــه قــوة قاهــرة، وهــذا القــرار ســيكون 
ــن التزاماهتــا  ــة اخلاصــة، بحيــث ســتتحلل الــرشكات الفرنســية م ــات خطــرة عــى العقــود الدولي ــه تداعي ل

املرتبــة عــن تنفيــذ العقــود الدوليــة بحســن النيــة. 

ــه،  ــدي رغبت ــي، أن يب ــاول األجنب ــوز للمق ــه جي ــي أن ــة، ه ــكام القضائي ــذه األح ــن ه ــد م ــرة األش املخاط
للحــد مــن نطــاق مواصلتــه التنفيــذ، بــأن يقــوم بالتنصــل مــن العقــد بموجــب قانونــه الوطنــي، وقــد تكــون 

التبعــات املاليــة الناجتــة عــن ذلــك خطــرة للغايــة74.

ــون  ــادة 1195مــن القان ــة، بموجــب امل ــة الظــروف الطارئ ــون الفرنــي كــرس نظري بالرغــم مــن أن القان
ــه  ــوازن لعقــد اختــل توازن ــة75، وإعــادة الت ــة العقدي ــق العدال املــدين الفرنــي باعتبارهــا أداة مــن أدوات حتقي

www.ar.telquel. :72  غيتــا غوبينــاث، "احلــد مــن التداعيــات االقتصاديــة لفــروس كورونــا بوضــع سياســات موجهــة كبــرة"، متــاح عــى الرابــط
ــارة: 2020/4/20. ــخ الزي ma، تاري

73  Cour d’appel colmar, France, N’20/1098,12/3/2020.
74  وهــذا بخــالف العقــود الوطنيــة الداخليــة، حيــث ذهبــت حمكمــة باريــس يف حكــم هلــا بتاريــخ 2020/6/10 إىل أن إغــالق املحــل بســبب اإلجراءات 

االحرازيــة املفروضــة مــن طــرف الســلطات العامــة، ال تعفــي املكــري مــن وجــوب أداء الواجبــات الكرائيــة للمكــري.
- Jugement de la 18 chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, RG n 20/04516 DU 10 juillet 2020. Site electronique: 
www.cabinetcostas.net, daté: 29/07/2020.
75 Sandra Dumond, La date et le contrat, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit de l’université Lyon 3, Disci-

pline: Droit privé et sciences criminelle, Le 17 décembre, p.123. 
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اختــالاًل كبــًرا نتيجــة ظــروف مل تكــن متوقعــة، ومل يكــن يف الوســع توقعهــا، عنــد إبــرام العقــد76، وفضــل بدال 
منهــا نظريــة القــوة القاهــرة، ربــا عــى أســاس أن نــص املــادة املذكــورة أعــاله والتــي جــاء فيهــا "إذا حــدث 
تغــر يف الظــروف، غــر ممكــن التوقــع، عنــد إبــرام العقــد، ترتــب عليــه أن صــار التنفيــذ باهــظ الكلفــة بالنســبة 
إىل أحــد األطــراف، الــذي مل يقبــل حتمــل تبعــة هــذا التغيــر، يمكــن هلــذا األخــر أن يطلــب مــن املتعاقــد معــه 
إعــادة التفــاوض عــى العقــد، عــى أن يســتمر يف تنفيــذ التزاماتــه، أثنــاء إعــادة التفــاوض. يف حالــة رفــض، 
أو فشــل إعــادة التفــاوض جيــوز لألطــراف االتفــاق عــى فســخ العقــد اعتبــارا مــن التاريــخ ووفــق الــرشوط 
التــي حيدداهنــا، أو يقــوم بتطويــع العقــد، يف حالــة عــدم االتفــاق، خــالل مــدة معقولــة، يمكــن للقــايض، بنــاء 
عــى طلــب أحــد األطــراف، تعديــل العقــد، أو إهنائــه، اعتبــاًرا مــن التاريــخ ووفــق الــرشوط التــي حيددهــا" 
ــن  ــر م ــي تعت ــرة الت ــوة القاه ــة الق ــس نظري ــا عك ــوز خمالفته ــي جي ــام، والت ــام الع ــن النظ ــت م ــة وليس مكمل
صلــب النظــام العــام، عــى أســاس أن بنودهــا توفــر حلــوال مدروســة وواقعيــة مــن الناحيــة التجاريــة ملشــكلة 

التنفيــذ املتوقــف، لكوهنــا تنــص عــى رشوط أســهل للحصــول عــى اإلعفــاء مــن الوفــاء.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك اختــالف بــن القــوة القاهــرة التــي تعــدم العقــد، والظــروف الطارئــة التــي 
هلــا آثــار خمففــة عــى العقــد، فقــد يتعــرض املديــن، إذا مل يكــن العقــد واجــب النفــاذ حــال انعقــاده إىل احتــال 
تغيــر ظــروف التعاقــد عنــد التنفيــذ عــا كانــت عليــه وقــت االنعقــاد، وهــذا االحتــال قــد يكــون نافعــا لــه 
وقــد يكــون ضــارا لــه، فمثــال لــو كان العقــد مــن عقــود توريــد معقــات اليــد فارتفعــت األســعار لظــروف 
ــن  ــزم م ــلعة املل ــى الس ــال ع ــريب مث ــن املغ ــه املدي ــل ب ــذي حيص ــعر ال ــح الس ــا، إذ أصب ــاء كورون ــار وب انتش
توريدهــا مــن األمريكــي أكــر مــن الســعر الــذي يبيــع بــه يف عقــد التوريــد، وينطبــق ذلــك عــى الدائــن، كــا 
لــو كان العقــد مــن عقــود النقــل الــدويل وارتفعــت تكلفــة النقــل بفعــل جائحــة كورونــا فأصبــح الثمــن املتفــق 
عليــه ال يكفــي لتغطيــة مصاريــف النقــل، لذلــك ومــن أجــل مواجهــة هــذا التغــر احلاصــل يف ظــل اجلوائــح، 

ومــن أجــل املحافظــة عــى التــوازن بــن التزامــات األطــراف املتعاقــدة، وجــدت نظريــة الظــروف الطارئــة.

وتقــوم هــذه النظريــة عــى أنــه قــد تتغــر الظــروف التــي أبــرم خالهلــا العقــد عــى إثــر حــادث طــارئ 
ــن ال  ــق املدي ــى عات ــاة ع ــات امللق ــاء بااللتزام ــح الوف ــد، فيصب ــرام العق ــد إب ــه عن ــن توقع ــن املمك ــن م مل يك
مســتحيال اســتحالة مطلقــة بمقتــى االلتــزام، وإنــا يصبــح االلتــزام مرهقــا للمديــن بســبب حــدوث الظــرف 

ــارئ77. الط

ــدويل اخلــاص، ومتســك  ــن الفرنــي بالقــوة امللزمــة للعقــد ال ــبث الدائ ــاًل، إذا تش ــذه احلــاالت مث ويف ه
بمطالبــة املديــن املغــريب مثــال بالوفــاء بالتزاماتــه كاملــة، متجاهــال مــا حــدث مــن تغــر للظــروف بســبب تفي 
ــن املغــريب  ــذ، وحيــاول املدي ــن املغــريب مــن خســارة، أو أكــره عــى التنفي ــا، ومــا يلحــق باملدي جائحــة كورون
التمســك بــا طــرأ عليــه مــن ظــروف )نتيجــة إغــالق املقاولــة بســبب فــرض إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة 

76 Jean-Pascal chazal, De la puissance économique en droit des obligations, Thèse pour l’obtention du doctorat en droit, 
Nouveau régime, Université Pierre men des Frances, Faculté de droit U.F.R, Renoble II, Présentée et soutenue publique-
ment le 27 mars 1996, p.231.

77  مصطفى العوجي، القانون املدين، العقد، ج 1، ط 4، منشورات احللبي، سوريا، 2007، ص 11.
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يف املغــرب(، باعتبــار أهنــا جتعــل الوفــاء متعــذرا تعــذرا يقــرب مــن االســتحالة القهريــة التــي تــؤدي إىل انقضاء 
االلتــزام.

هــل جيــر املديــن عــى الوفــاء بالتزاماتــه مهــا أصابــه بســبب ذلــك مــن إرهــاق، أو يعفــى مــن التزاماتــه 
كــا جــاء يف حالــة االســتحالة الناشــئة عــن القــوة القاهــرة؟

ويمكــن القــول إن وبــاء كورونــا ليــس بقــوة قاهــرة وإنــا هــو ظــرف طــارئ، وإن كان اجلامــع بينهــا هــو 
صفــة التوقــع واملفاجــأة، إذ إن كليهــا ال يمكــن توقعــه وال يســتطاع دفعــه، إال أن الفــارق بينهــا أن الظــرف 
الطــارئ ال يــؤدي إىل اســتحالة تنفيــذ االلتــزام، بــل إىل جعلــه مرهقــا للمديــن، لذلــك يكــون اجلــزاء فيــه رد 
االلتــزام إىل احلــد املعقــول، أمــا القــوة القاهــرة فمــن أثرهــا اســتحالة تنفيــذ االلتــزام امللقــى عــى عاتــق املديــن 
وانقضائــه تبعــا لذلــك، وال يتحمــل املديــن تبعــة عــدم تنفيــذ التزامــه، وألن أغلــب الــدول كانــت عــى علــم 
ــرام أي عقــد  ــاع االحتياطــات الالزمــة الواجــب اتباعهــا قبــل اإلقــدام عــى إب ــاء، فمــن الــرضوري اتب بالوب
ــاك توقــع لوصــول هــذه  دويل، وألن فرنســا وغرهــا مــن الــدول كانــت عــى علــم هبــذه اجلائحــة، وكان هن
األخــرة، أمــا بالنســبة إىل الدولــة الصينيــة فيمكــن أن يكيــف وبــاء كورونــا الــذي أصاهبــا أول مــرة بأنــه قــوة 
قاهــرة، ألهنــا أول مــن أصاهبــا الفــروس، ومل تكــن عــى علــم بــه ومل يكــن متوقعــا وكان فجائيــا وخســارته 
فادحــة، وبالفعــل أصــدرت احلكومــة الصينيــة "شــهادات القــوة القاهــرة"78 للعديــد مــن الــرشكات الصينيــة 
بعــد79 تفــي فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، وبالتــايل هــذه الشــهادات تبقــى هــي املرجــع فيــا إذا 
ــكل  ــا، ل ــى إطالقه ــهادات ع ــذه الش ــح ه ــب أن متن ــه ال جي ــد بأن ــرة أم ال، وأعتق ــوة قاه ــدث ق ــاك ح كان هن
ــاك  ــث إن هن ــة، حي ــا الدولي ــن التزاماهت ــص م ــل التمل ــن أج ــة م ــرة ذريع ــذه األخ ــا ه ــرشكات، لتتخذه ال
رشكات اســتفادت مــن هــذه اجلائحــة وخاصــة تلــك التــي تقــدم خدماهتــا عــن بعــد، ولذلــك جيــب أن ترفــق 

هــذه الشــهادات بمســتندات ووثائــق تــرر القــوة القاهــرة.

ــه ظــرف طــارئ،  ــا املســتجد )كوفيــد-19( عــى أن ــه جيــب تكييــف فــروس كورون والــرأي فيــا أرى أن
ــد  ــق إىل احل ــزام املره ــرد االلت ــن أن ي ــة الطرف ــن مصلح ــة ب ــد املوازن ــروف وبع ــا للظ ــايض تبع ــوز للق فيج
املعقــول، أي عــى القــايض الــذي أســند إليــه النــزاع أن يقــوم بتعديــل وحتقيــق التــوازن بــن التزامــات الطرفــن 
وتوزيــع اخلســارة بينهــا، أمــا يف حالــة املخالفــة فيجــب عــى القــايض املغــريب الدفــع بالنظــام العــام، وبالتــايل 
االمتنــاع عــن تذييــل األحــكام القضائيــة، أو قــرارات املحكمــن بالصيغــة التنفيذيــة. والقــايض عندمــا يقــوم 
ــارة  ــن اخلس ــد م ــل للح ــذا التعدي ــوم هب ــا يق ــن، وإن ــق املدي ــي تلح ــارة الت ــل كل اخلس ــل ال يزي ــذا التعدي هب

78  وهــي تعطــى للــرشكات واألفــراد التــي تأثــرت أوضاعهــم املاديــة بالظــروف الطارئــة التــي خلفهــا تفــي وبــاء كورونــا املســتجد 19، للحــد مــن 
اخلســائر الفادحــة التــي أخلــت بالتــوازن العقــدي، وتتضمــن إبــراء األطــراف مــن مســؤولياهتم العقديــة التــي يصعــب الوفــاء هبــا بســبب جائحــة 
فــروس كورونــا، باعتبارهــا ظرًفــا طارًئــا، وقــوة قاهــرة ال يمكــن دفعهــا؛ انظــر: مريــم أمحــد الكنــدري، "أثــر نظريــة الظــروف الطارئــة عــى عقــود 
املــدة يف ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا املســتجد )Covid-19( – دراســة فقهيــة مقارنــة بالقانــون الكويتــي"، جملــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية، 

جامعــة الكويــت، جملــس النــرش العلمــي، العــدد خــاص، 2020.
79  بلــغ عــدد شــهادات "القــوة القاهــرة" التــي أصدرهتــا الصــن حتــى 2020/3/3، مــا يصــل 4811 شــهادًة، منحــت للــرشكات املتــرضرة مــن فــروس 
ــرة  ــوة القاه ــق الق ــر لـــ)يس إن يب يس(، إىل أن وثائ ــار تقري ــار دوالر. وأش ــوايل 53.79 ملي ــا حل ــل قيمته ــود تص ــات عق ــن تبع ــا م ــا حلايته كورون
ستســاعد الــرشكات يف نزاعــات فيــا بينهــا يف الصــن، لكنهــا ال يعتــد هبــا عــى املســتوى الــدويل بحســب مؤسســة املحامــاة )هوملانفينويــك ويــالن(. 

ــارة: 2020/5/11. ــخ الزي ــط: http://amp-arabhic-arabainbussiness-org، تاري ــى الراب ــاح ع مت
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الفادحــة التــي تصيــب املديــن. فمثــل هــذا احلكــم القضائــي الفرنــي املشــار إليــه أعــاله نعتقــد أنــه هيــدف إىل 
محايــة املقــاوالت الفرنســية املرمــة للعقــود الدوليــة للتحلــل مــن التزاماهتــا.

ــان  ــام اوري ــد فره ــي دي ض ــورز الت ــس كونراكت ــة دايف ــزي يف قضي ــاء اإلنجلي ــدد القض ــن تش يف ح
ــذا  ــاء يف ه ــث ج ــتثنائي، حي ــرف اس ــود ظ ــذ لوج ــتحالة التنفي ــة اس ــذ بنظري ــيل80 باألخ ــريكت كاونس ديس
ــر  ــون غ ــن تك ــح ل ــى األرج ــارص ع ــي عن ــر ه ــى التأخ ــة وحت ــارة املالي ــقة واخلس ــن أن املش ــم "تب احلك
ــه رشكــة  ــرم الطرفــان عقــدا تقــوم بموجب ــة، حيــث أب ــذ يف هــذه القضي ــة لفســخ عقــد الســتحالة التنفي كافي
دايفــس كونراكتــورز ببنــاء 78 منــزال خــالل 8 أشــهر مقابــل ســعر ثابــت. بســبب نقــص العالــة املختصــة يف 
الســوق )وبســبب نقــص يف املــواد( أخــذت فــرة البنــاء 22 شــهرا وختطــت الكلفــة قيمــة العقــد بشــكل كبــر. 
زعمــت رشكــة دايفــس كونراكتــورز بفســخ العقــد الســتحالة التنفيــذ وبأنــه عــى هــذا األســاس يتوجــب هلــا 
الســداد بقــدر مــا نفذتــه مــن األعــال أي بموجــب مبــدأ "كوانتيــم مريــت". يف هــذه القضيــة حكمــت اللجنــة 
القضائيــة يف جملــس اللــوردات اإلنجليــزي أن العقــد مل يكــن خاضعــا للفســخ الســتحالة التنفيــذ، وبــأن كــون 
العمــل قــد أصبــح أكثــر إرهاقــا وكلفــة ليــس ســببا كافيــا للحكــم بفســخ العقــد الســتحالة التنفيــذ، وقــال 
اللــورد ريــد )تبــن أن العمــل أصبــح أكثــر إرهاقــا ولكنــه مل يصبــح قــط عمــال مــن نــوع خمتلــف عــن ذلــك 

املتفــق عليــه يف العقــد".

ــز القطريــة81 عندمــا قــررت أن الفقــرة األوىل مــن املــادة 188 مــن القانــون  وحســنا فعلــت حمكمــة التميي
ــد  ــذ العق ــتحالة تنفي ــي إىل اس ــبب خارج ــال أدى س ــط يف ح ــة فق ــات املتبادل ــخ االتفاقي ــؤدي إىل فس ــدين ت امل
اســتحالة مطلقــة. وأن عــبء اإلثبــات يقــع عــى املديــن. وأن احلــدث غــر املتوقــع يقــع بمجــرد أن يصبــح 
تنفيــذ العقــد أكثــر إرهاقــا. وعنــد وقــوع حــدث غــر متوقــع، جيــوز للقــايض حتقيــق املوازنــة بــن مصلحــة 
املتعاقديــن آخــذا باالعتبــار الظــروف الســائدة للتخفيــف مــن املشــقة إىل حــد معقــول وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة 171 مــن القانــون املــدين82. فمــن خــالل هــذا احلكــم يمكــن اســتنتاج نقطتــن مهمتــن، األوىل أن الفقــرة 
األوىل مــن املــادة 188 تــؤدي إىل الفســخ الفــوري لاللتزامــات التعاقديــة الرتباطهــا بالقــوة القاهــرة. النقطــة 

الثانيــة وهــي أن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 171 جتيــز للمحكمــة تغيــر رشوط العقــد لكوهنــا ظرًفــا طارًئــا.

نعتقــد بأنــه جيــب عــدم التفريــط يف قاعــدة عــدم جــواز تعديــل العقــد إذا طــرأت ظــروف اســتثنائية كــا 
هــو احلــال مــع انتشــار فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، ألن هــذه القاعــدة تعــد يف ظــل هــذه الظرفيــة 

www.shar- :80  حكــم اللجنــة القضائيــة يف جملــس اللــوردات اإلنجليــزي، طعــن جتــاري، ع 123، تاريــخ صــدوره 2020/3/12، متــاح عــى الرابــط
ــارة: 2020/5/10. ــخ الزي qlawfirm.com، تاري

 ،www.sharqlawfirm.com :81  حمكمــة التمييــز القطريــة، متييــز جتــاري، رقــم 257، تاريــخ صــدوره: 2018/5/5، متييــز جتــاري، متــاح عــى الرابــط
ــارة: 2020/5/10. ــخ الزي تاري

82  تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 171، مــن القانــون املــدين القطــري، عــى أنــه "2ـ ومــع ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة مل يكــن يف الوســع 
توقعهــا وترتــب عــى حدوثهــا أن تنفيــذ االلتــزام التعاقــدي، وإن مل يصبــح مســتحياًل، صــار مرهًقــا للمديــن بحيــث هيــدده خســارة فادحــة، جــاز 
للقــايض، تبًعــا للظــروف، وبعــد املوازنــة بــن مصلحــة الطرفــن، أن يــرد االلتــزام املرهــق إىل حــد املعقــول، ويقــع باطــاًل كل اتفــاق عــى خــالف 

ذلك".
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االســتثنائية العامــة متصلــة بالنظــام العــام، ولذلــك ال جيــوز للمتعاقديــن االتفــاق عــى اســتبعادها مقدمــا83، أو 
البــت باســتبعادها قضائيــا حلايــة أحــد األطــراف.

ومــادام أنــه ال توجــد آليــة دوليــة حلايــة األشــخاص الطبيعيــن واملعنويــن يف ظــل الكــوارث واحلــروب 
فيــا خيــص االلتزامــات املرتبطــة بالعقــود الدوليــة، يبقــى إعــال آليــة "املعاملــة باملثــل" احلــل املناســب يف ظــل 
هــذه اجلائحــة لضــان تنفيــذ، أو عــدم تنفيــذ العقــود الدوليــة، وقــد جــاء يف نظــام االســتثار التعدينــي املغــريب 
ـ يف املــادة 28 منــه، عــى أنــه "إذا منعــت قــوة قاهــرة، أو عاقــت، أو أخــرت قيــام املرخــص بــه  لعــام 1425هــ
بــأي مــن التزاماتــه يف الوقــت املحــدد، فــإن التعطيــل، أو التأخــر الناتــج عــن ذلــك ال يعــد إمهــاال، أو تقصــرا 
يف العمــل، أو األداء، وجيــب أن متــدد الفــرة التــي كانــت حمــددة للعمــل الــذي توقــف، أو تعطــل ملــدة ال تقــل 

عــن فــرة القــوة القاهــرة، بعــد موافقــة الوزيــر عــى ذلــك كتابــة".

وقــد جلــأ الفقهــاء84 إىل فكــرة النظــام العــام لصياغــة قواعــد اإلســناد، وذلــك بوضــع أســاس لالســتثناء 
ــة أن  ــايض85، وخاص ــون الق ــاص قان ــر اختص ــا لتري ــا، وإم ــول هب ــن يق ــد م ــن عن ــداد القوان ــدة امت ــن قاع م
تطبيــق القــايض لقاعــدة اإلســناد يعــد تطبيقــا جلــزء ال يتجــزأ مــن قانونــه الوطنــي، فيخضــع القــايض يف ذلــك 
لرقابــة هيئــة النقــض، فــإذا أخطــأ القــايض يف حتديــد مضمــون الفكــرة املســندة، أو يف تفســر ظــرف اإلســناد، 
أو يف حتديــد نطــاق القانــون املختــص، بــأن قبــل اإلحالــة يف الوقــت الــذي يتعــن عليــه رفضهــا، أو أخطــأ يف 
حتديــد القانــون املختــص، بــأن اســتخدم ظــرف إســناد غــر الــذي تضمنتــه قاعــدة اإلســناد، كــا إذا أخضــع 
العقــد يف منقــول لقاعــدة موطــن املنقــول ال لقانــون املحــدد يف العقــد طبقــا ملبــدأ ســلطان اإلرادة مثــال. ففــي 

مجيــع هــذه األحــوال التــي خيطــئ فيهــا القــايض يف تطبيــق قاعــدة اإلســناد، خيضــع لرقابــة املحكمــة العليــا.

الفــرع الثانــي: آثــار الدفــع بالنظــام العــام فــي القانــون الســتبعاد العقــود الدوليــة فــي زمــن 

جائحــة كورونــا

ال ريــب أن الدفــع بالنظــام العــام يمكــن التمســك بــه أمــام القضــاء يف املجــال التعاقــدي، ولتحديــد اآلثــار 
املرتبــة عــى الدفــع بالنظــام العــام، يتعــن التمييــز بــن مســألتن، أوالمهــا تتعلــق باحلــاالت التــي يثــار فيهــا 
النظــام العــام بمناســبة إنشــاء عقــد يف دولــة القــايض )أواًل(، أمــا الثانيــة، فتهــم احلــاالت التــي يتدخــل فيهــا 

النظــام العــام بصــدد تنفيــذ عقــد نشــأ يف اخلــارج )ثانيــا(.

83  جــاء يف صــك صــادر عــن حمكمــة االســتئناف الســعودية أن "... موكلتــه اشــرطت عــى املدعــى عليهــا بأهنــا غــر مســؤولة عــن أي ظــرف مــن 
الظــروف القاهــرة، وأن تســتلم العقــار بعــد العقــد بحالــة ســليمة وجيــدة، وهــذا الدفــع ال أثــر لــه؛ ألن كل عقــد اقتــى الــرشع ضانــة مل تغــره 
ــه – صــى اهلل  ــه، ولقول ــه ال الضــان بــرشط نفي ــا ومــا جيــب ضان ــه ال يصــره الــرشط مضموًن الــرشوط وعكســه بعكســه، وألن مــا ال جيــب ضان
عليــه وســلم – )مــا كان مــن رشط ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل وإن كان مائــة رشط، قضــاء اهلل أحــق، ورشط اهلل أوثــق، وإنــا الــوالء ملــن أعتــق(، 
رواه البخــاري مــن حديــث عائشــة – ريض اهلل عنهــا – برقــم 2060"؛ انظــر: حمكمــة االســتئناف الســعودية، صــك اســتئنايف، رقــم الصــك 241425، 
تارخيــه: 1434/1/17هـــ، رقــم الدعــوى 201581109، رقــم التصديــق عــى حمكمــة االســتئناف 247251، تارخيــه: 1434/03/8 هـــ؛ وانظــر كذلــك: 

جملــة حقوقــي، جامعــة امللــك ســعود، منشــورات جموعــة األحــكام القضائيــة، ع 3، 1434 هـــ، ص 319.
84  عبود، مرجع سابق، ص 129؛ بلحساين، مرجع سابق، ص 176.

85  أمحد زوكاغي، أحكام التنازع بني القوانني يف الترشيع املغريب، ط 1، مطبعة الرباط، 2002، ص 321.
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أواًل: أثر الدفع بالنظام العام بمناسبة إنشاء عقد يف دولة القايض

ــون  ــة ك ــأ نتيج ــا أن ينش ــايض، إم ــة الق ــام يف دول ــام الع ــي والنظ ــون األجنب ــن القان ــا ب ــارض م إن التع
القانــون األجنبــي جييــز أمــًرا يمنعــه قانــون القــايض، فمــن حيــث التعاقــد يالحــظ مــن جهــة أن الفصــل 13 
مــن قانــون الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب نــص يف الدرجــة األوىل عــى مبــدأ ســلطان اإلرادة، حيــث 
جــاء فيــه "تعيــن الــرشوط اجلوهريــة للعقــود وآثارهــا بمقتــى القانــون الــذي قصــد األطــراف رصاحــة، أو 
ضمنيــا اخلضــوع لــه"، ويف الدرجــة الثانيــة قوانــن أخــرى أجنبيــة يمكــن تطبيقهــا، لكنــه يالحــظ مــن جهــة 

أخــرى، أن قانــون االلتزامــات والعقــود تضمــن جمموعــة مــن القواعــد الناهيــة.

ــد  ــك القواع ــة تل ــر إىل خمالف ــالف الذك ــل 13 الس ــه الفص ــذي يعين ــي ال ــون األجنب ــق القان ــإذا أدى تطبي ف
ــد  ــرب تؤك ــة يف املغ ــا مرفوع ــدة قضاي ــدرت ع ــد ص ــي، وق ــون األجنب ــك القان ــتبعاد ذل ــب اس ــة، وج الناهي
ذلــك، منهــا حكــم 29 أبريــل 1998 بشــأن عقــد اتفــق فيــه املتعاقــدان عــى األداء بالعملــة اإلنجليزيــة اســتنادا 
إىل مبــدأ احلريــة املقــررة يف الفصــل 13 املذكــور ســابقا، الــذي اعتــر هــذا العقــد خمالفــا للفصــل 2 مــن ظهــر 
ــادر يف  ــر ص ــم آخ ــاري86، ويف حك ــرواج اإلجب ــة ال ــرب صف ــك املغ ــى أوراق بن ــذي أعط ــو 1920 ال 21 يوني
ــون املــدين الفرنــي  ــن أن حييــال عــى الفصــل 1592 مــن القان ــه ال جيــوز للمتعاقدي ــو 2003 قــى "أن 2 يولي
)الــذي يســمح هلــا بإســناد أمــر تعيــن الثمــن إىل حكــم(، بحجــة أن تطبيــق هــذا القانــون خيالــف الفصــل 
487 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود املغــريب الــذي ينــص عــى أنــه ال جيــوز أن يــرك لشــخص ثالــث أمــر 

تعيــن الثمــن"87.

ونعتقــد بــأن جائحــة كورونــا ومــا ترتــب عنهــا مــن آثــار ســلبية عــى املســتوى التعاقــدي الــدويل، وخاصة 
بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة جتعــل هــذه العقــود حبيســة النظــام العــام يف دولــة القــايض، الــذي قــد 
يكــون عامــا وشــامال، وقــد يكــون جزئًيــا، لــو فرضنــا أن القــايض املغــريب ُعــِرض عليــه نــزاٌع حملــه عقــد دويل 
ــون  ــا يف قان ــوص عليه ــد املنص ــرشوط العق ــة ل ــات خمالف ــن مقتضي ــا، يتضم ــة كورون ــن جائح ــاص يف زم خ
االلتزامــات والعقــود املغــريب كاشــراط إســقاط القــوة القاهــرة حــال وقوعهــا، فــإن القــايض يســتبعد القانــون 
األجنبــي الــذي يقــي بصحــة العقــد، ويطبــق بــدال منــه القانــون املغــريب الــذي يقــرر فســخ العقــد الــدويل 
لوجــود القــوة القاهــرة، وهنــا يكتــي اســتبعاد القانــون األجنبــي صبغــة عامــة وشــاملة، أي أن النظــام العــام 

املغــريب يقتــي أال يقــوم عقــد باســتبعاد القــوة القاهــرة.

ــٍد  ــوص عق ــزاع بخص ــا ن ــة كورون ــن جائح ــة يف زم ــم املغربي ــدى املحاك ــى إح ــرح ع ــو ط ــل، ل ويف املقاب
يضــم رشط الوفــاء بالذهــب مــن أجــل الضــان الفعــي زمــن اجلوائــح، وكان القانــون األجنبــي الــذي حيكــم 
ــون  ــة يتعــن عليهــا أن تســتبعد حكــم القان ــإن املحكمــة املغربي ــز رشط األداء بالذهــب، ف هــذا التــرف جيي
ــة  ــن، جمموع ــد احلس ــر: القي ــخ 1998/4/29؛ وانظ ــادر بتاري ــم 97/124، الص ــف رق ــاري، ع 432، مل ــي جت ــاط، ابتدائ ــة بالرب ــة االبتدائي 86  املحكم

ــدة، 1999، ص 23. ــة، وج ــرش الرشقي ــة دار الن ــاص، ط 1، مطبع ــدويل اخل ــون ال ــادة القان ــادات يف م االجته
87  املحكمــة االبتدائيــة بالــدار البيضــاء، ابتدائــي مــدين، عــدد 124، ملــف رقــم 01/54، الصــادر بتاريــخ 2003/6/2؛ أورده: زوكاغــي، مرجــع ســابق، 

ص 124.
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املختــص املتعلــق بــرشط الذهــب، وحينئــذ تطبــق القانــون املغــريب، فتحكــم ببطــالن الــرشط وفيــا عــدا ذلــك 
يظــل العقــد صحيحــا وخاضعــا للقانــون املغــريب.

ثانيا: أثر الدفع بالنظام العام يف شأن العقد املنشإ يف اخلارج

قــد يكــون اهلــدف مــن النــزاع املعــروض عــى القــايض هــو االحتجــاج بتنفيــذ عقــد نشــأ يف اخلــارج، أو 
عــدم تنفيــذه، واألمــر الــذي جيــب بحثــه هــو هــل يمكــن االحتجــاج هبــذا التنفيــذ يف زمــن جائحــة كورونــا؛ 

أي هــل التمســك بآثــاره يتعــارض مــع النظــام العــام يف املغــرب أم ال؟

ــام  ــام الع ــات النظ ــٌف ملقتضي ــا، خمال ــة كورون ــن جائح ــرب( يف زم ــايض )املغ ــة الق ــد يف دول ــذ العق فتنفي
ــة  ــة الطــوارئ الصحي ــه إجــراءات التنفيــذ رغــم فــرض حال فيهــا، كعــدم اعتــداده بالقــوة القاهــرة ومواصلت
ــايض  ــد الق ــام يف بل ــام الع ــي والنظ ــون األجنب ــن القان ــارض ب ــون التع ــه، يك ــا. وعلي ــة كورون ــة جائح نتيج
)املغــرب(، غــر أننــا نعتقــد أنــه يف ظــل هــذه اجلائحــة جيــب معاملــة تنفيــذ العقــود الدوليــة باملعاملــة باملثــل 
مــن طــرف الــدول األخــرى، وأن يســمح بالتنفيــذ اجلزئــي للعقــد واالعــراف ببعــض أثــاره وعــدم رفضــه 
ــة  ــار املرتب ــز بعــض اآلث ــة للمتعاقــد تســمح بذلــك، وجتي ــة األجنبي مجلــة وتفصيــال، وذلــك إذا كانــت الدول

ــا. عــن العقــد الــدويل إذا كان أحــد أطرافــه مغربي

وهكــذا، يمكــن االســتعانة "باألثــر املخفــف" للنظــام العــام لتنفيــذ العقــود الدوليــة زمــن تفــي فــروس 
كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، ومــن ثــم، فليــس مــن املعقــول أن يتجاهلهــا القضــاء، بدعــوى تعارضهــا مــع 
النظــام العــام يف دولتــه، وخاصــة أن بعــض األطــراف قــد اســتفادت مــن هــذه اجلائحــة وتضاعفــت أرباحهــا.

المطلــب الثانــي: الدفــع باالحتيــال علــى القانــون المطبــق علــى العقــود الدوليــة الخاصــة 

فــي زمــن جائحــة كورونــا

االحتيــال عــى القانــون، أو الغــش نحــو القانــون هــو عبــارة عــن االســتعال اإلرادي لوســائل مرشوعــة 
يف حــد ذاهتــا، بغيــة الوصــول إىل أغــراض ختالــف أوامــر القانــون ونواهيــه88. كــا يمكــن تصــور االحتيــال عى 
القانــون كلــا متــت ممارســة عمــل بقصــد إخراجــه مــن نطــاق تطبيــق القواعــد القانونيــة التــي قصــد املــرشع 
ــا  ــي يتخذه ــائل الت ــر يف الوس ــون ينح ــى القان ــال ع ــأن االحتي ــول ب ــن الق ــل ويمك ــا89، ب ــه هل إىل إخضاع
ــد  ــتخدام القواع ــد، باس ــذه القواع ــب ه ــة، لتجن ــرة، أو ناهي ــة آم ــد قانوني ــون لقواع ــخاص اخلاضع األش

ــة األخــرى التــي يتوقــف تطبيقهــا عــى إرادهتــم مــع االنحــراف هبــا عــن معناهــا احلقيقــي90. القانوني

ويتضــح مــن التعاريــف املتقدمــة أن االحتيــال، أو الغــش نحــو القانــون يتحقــق يف األحــوال التــي يعمــد 

88  جان ديبوا، القضاء الفرني واالحتيال عىل القانون، ط 1، مطبعة باريس، 1924، ص 11.
89  فالري ابراموفيتش موسن، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ط 2، مطبعة باريس، 1947، ص 412.

90 Fatna sarehane, Les conflits de lois relatives aux rapports entre epoux en droit international privé Marocain et Tunisien, 
Thése pour le doctorat d’atat en droit, Université de droit d’economie et de sciences socialses de Paris, présentée et 
soutenue publiquement le septembre 1984, p.126.
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فيهــا أطــراف العالقــة القانونيــة إىل إدخــال تغيــر مــا عــى ضابــط اإلســناد بغيــة االنحــراف بقاعــدة اإلســناد 
ــن  ــوة م ــة املرج ــم املصلح ــق هل ــذي حيق ــون ال ــل إىل القان ــاص ينتق ــل االختص ــا، وجع ــا وغايته ــن غرضه ع
عملهــم. وقــد يعمــد أحــد املتعاقديــن يف العقــد الــدويل زمــن جائحــة كورونــا إىل تغيــر جنســيته مــن أجــل 
التملــص مــن تنفيــذ العقــد، إذا كان قانونــه الوطنــي ال يعتــد بالقــوة القاهــرة مــن أجل التحلــل مــن االلتزامات 
ــه األصليــة شــهادات القــوة القاهــرة زمــن اآلفــات واجلوائــح، فيكتســب  ــة الدوليــة، وال متنــح دولت التعاقدي
ــك،  ــهولة. كذل ــكل س ــرة ب ــوة القاه ــهادات الق ــح ش ــرة ومتن ــوة القاه ــى الق ــص ع ــرى، تن ــة أخ ــية دول جنس
ــون  ــكام قان ــن أح ــا م ــدويل، هترب ــد ال ــال للعق ــول إذا كان حم ــع املنق ــر موق ــد إىل تغي ــراف العق ــد أط ــد يعم ق
ــتجد  ــا املس ــروس كورون ــي ف ــن تف ــة ع ــة النامج ــوارئ الصحي ــة الط ــه حال ــت في ــذي فرض ــع األول ال املوق
)كوفيــد-19(، وســعيا وراء تطبيــق قانــون آخــر أكثــر وأســهل حتقيقــا ملآرهبــم كهولنــدا التــي مل تفــرض حالــة 

الطــوارئ الصحيــة أو هنــج سياســة التباعــد االجتاعــي بســبب انتشــار )كوفيــد-19(.

ــون  ــون قان ــا أن يك ــه، إم ــن أحكام ــرب م ــراد إىل الته ــي األف ــذي يرم ــون ال ــان أن القان ــن البي ــي ع وغن
ــة  ــه صل ــدويل ل ــاره أطــراف العقــد ال ــون الــذي جيــب أن خيت ــا، فالقان ــا أجنبي القــايض، وإمــا أن يكــون قانوًن
فعليــة بالعقــد، ألن اختيارهــم قانونــا ال صلــة لــه بموضــوع العقــد ال يعــد إال حتايــاًل عــى القانــون الواجــب 

ــق. التطبي

ــا  ــروس كورون ــل ف ــدويل يف ظ ــد ال ــون بالعق ــراد املرتبط ــه األف ــوم ب ــذي يق ــر ال ــظ، أن التغي واملالح
املســتجد فيــا خيــص ضابــط اإلســناد مل يقصــد لذاتــه، وإنــا قصــد بــه أساســا اإلفــالت مــن أحــكام قانــون 
معــن، وبالتــايل، فعــى الرغــم مــن مرشوعيــة الوســيلة املســتخدمة يف هــذا املضــار، مثــل تغيــر اجلنســية، أو 
ــون  ــل عــى قان ــل يف التحاي ــة املنشــودة تكتــي صبغــة غــر مرشوعــة، تتمث ــإن الغاي ــر موقــع املنقــول، ف تغي

ــه. ــه ومقتضيات ــن أحكام ــرب م ــد الته ــن، قص مع

وجتــدر اإلشــارة، إىل أنــه يشــرط إلمــكان الدفــع باالحتيــال عــى القانــون يف احلــاالت العاديــة ويف زمــن 
انتشــار اجلوائــح، رشطــان ومهــا عــى التــوايل:

- الــرشط األول مــادي، ويتمثــل يف التغيــر اإلرادي يف ضابــط اإلســناد: فعندمــا يضــع املــرشع قواعــد 	
اإلســناد فإنــه يقيمهــا عــى أســاس ضوابــط، أي نقــط ارتــكاز تتحقــق معهــا الصلــة مــا بــن العالقــة 
القانونيــة والقانــون الواجــب تطبيقــه عليــه، مثــل جنســية األطــراف، أو موطنهــم، أو إرادهتــم، ومثــل 
مــكان موضــوع العالقــة، كموقــع العالقــة، وحمــل انجــاز العالقــة القانونيــة91، كــا هــو الشــأن بالنســبة 
ــارص  ــا عن ــط، بوصفه ــذه الضواب ــن ه ــرا م ــح أن كث ــن الواض ــدويل، وم ــد ال ــرام العق ــكان إب إىل م
ــون  ــر القان ــل لتغي ــراد التدخ ــه لألف ــن مع ــذي يمك ــر ال ــراد، األم ــإرادة األف ــدد ب ــناد، تتح يف اإلس
الواجــب التطبيــق باســتخدام قواعــد اإلســناد يف جمــال العقــود، ال ســيا أن فــروس كورونــا املســتجد 

91  زوكاغي: مرجع سابق، ص 342.
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ــة،  ــة اخلاص ــود الدولي ــذ العق ــتوى تنفي ــى مس ــات ع ــن التحدي ــة م ــرز جمموع ــد أف ــد-19(، ق )كوفي
بحيــث إن معظــم املتعاقديــن يســعون مــن أجــل التملــص مــن هــذا التنفيــذ، لتقليــص اخلســارات.

فــإذا كنــا أمــام العقــود الدوليــة اخلاصــة، عــى ســبيل املثــال، فإنــه يتحــدد حمــل إبــرام التــرف بــإرادة 
املتعاقديــن، فيتعــن تبعــا لذلــك القانــون املحــي، كــا قــد يكــون لألطــراف أن خيتــاروا مــن بــن أكثــر 
ــد  ــه دور اإلرادة يف حتدي ــح مع ــذي يتض ــر ال ــرف. األم ــكل الت ــق بش ــا يتعل ــًدا في ــون واح ــن قان م
ــدد  ــرف يتح ــوع الت ــم موض ــذي حيك ــون ال ــم إن القان ــرف، ث ــكل الت ــم ش ــذي حيك ــون ال القان

بــاإلرادة.
ــا، بقصــد نقــل االختصــاص إىل  ولذلــك نعتقــد أن اســتعال قاعــدة اإلســناد يف ظــل جائحــة كورون
ــى  ــل ع ــع بالتحاي ــة، للدف ــورة فعلي ــاص بص ــال االختص ــه انتق ــب علي ــب أن يرت ــر، جي ــون آخ قان
القانــون يف مجيــع احلــاالت دون أي قيــد، أو اســتثناء، فــإذا أرادت رشكــة، مثــال التهــرب مــن تنفيــذ 
عقــد دويل يف قانــون القــايض لكونــه ال يعتــد بالقــوة القاهــرة لعــدم فرضــه حالــة الطــوارئ الصحيــة 
ــا  ــون مركــز إداراهتــا الرئيــي الفعــي، فاختــذت مركــزا صوري ــا، بوصفــه قان يف ظــل جائحــة كورون
ــون القــايض، فــإن  ــا مــن أحــكام قان ــة، هترب ــون تلــك الدول ــة أخــرى، لتخضــع لقان لــإلدارة يف دول
ــوي  ــخص املعن ــوين للش ــام القان ــد النظ ــرة يف حتدي ــة، ألن الع ــذه احلال ــل يف ه ــاص ال ينتق االختص
بمركــز إدارتــه الرئيــي الفعــي، فــال يكــون أمــام القــايض إال أن يتحايــل عــى هــذا الوضــع الظاهــر، 
ــه عــى خمالفــة أحكامــه. ــي يفرضهــا قانون ــق خمتلــف اجلــزاءات الت ــد بالوضــع احلقيقــي، فيطب وأن يعت

- الــرشط الثــاين معنــوي، وهــو املتمثــل يف نيــة التحايــل، أو الغــش نحــو القانــون: إلعــال الدفــع بالغش 	
ــر، أي  ــون آلخ ــن قان ــاص م ــل االختص ــادف لنق ــايل اهل ــد االحتي ــر القص ــب تواف ــون، جي ــو القان نح
ــل  ــى العم ــث ع ــرة إذن بالباع ــق، فالع ــب التطبي ــون الواج ــرة يف القان ــكام اآلم ــب األح ــد جتن قص
املنطــوي عــى الغــش، بمعنــى أنــه إذا مل يتوافــر هــذا الباعــث، وكان تغيــر القانــون الواجــب تطبيقــه 
جمــرد نتيجــة لتغيــر عنــر مــن عنــارص العالقــة القانونيــة، فــال يكــون هنالــك حينئــذ حمــل للغــش 

نحــو القانــون92.

ونعتقــد بــأن الظرفيــة احلاليــة املتســمة بانتشــار جائحــة كورونــا، وتداعياهتــا الســلبية عــى تنفيــذ العقود 
الدوليــة، قــد يتخذهــا البعــض ســببا مــن أجــل التهــرب مــن تنفيــذ هــذا العقــد، لذلــك جيــب اعتبــار 
الباعــث مفرضــا يف حالــة نقــل االختصــاص مــن قانــون آلخــر، لوجــود النيــة االحتياليــة لوقــوع هــذا 

النقــل يف حالــة فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(.

92  بلحساين: مرجع سابق، ص 163.
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ــة  ــير جائح ــن تفس ــة ع ــلبية الناجم ــار الس ــن األث ــد م ــة للح ــر المقترح ــع: التدابي ــث الراب المبح

ــة  ــود الدولي ــر العق ــى مصي ــة عل ــا القانوني كورون

إن العالقــة القانونيــة املرتبــة عــى إبــرام عقــد يتضمــن عنــرا أجنبيــا مــن عنارصهــا، يتطلــب حــال خاصا 
ــد-19(،  ــتجد )كوفي ــا املس ــروس كورون ــعا لف ــارا واس ــرف انتش ــايل يع ــت احل ــا أن الوق ــاره، وب ــة آث ملعاجل
ــة  ــر مرتبط ــذه التداب ــر، وه ــذا االخ ــلبية هل ــات الس ــاليف التداعي ــتباقية لت ــول اس ــاذ حل ــرض اخت ــذي يف وال
ــب  ــة )املطل ــة اخلاص ــة الدولي ــات التعاقدي ــة بااللتزام ــة ذات الصل ــات القانوني ــط والتنظي ــف الرواب بمختل
األول(، وكذلــك باختــاذ حلــول دوليــة ملواجهــة اآلثــار الســلبية جلائحــة كورونــا عــى مصــر العقــود الدوليــة 

ــاين(. اخلاصــة )املطلــب الث

المطلــب األول: تفعيــل بعــض القواعــد الدوليــة الخاصــة فــي مجــال العقــود فــي ظــل 

صعوبــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة لجائحــة كورونــا والنقــص التشــريعي 

ــث إن إرادة  ــون اإلرادة، حي ــدويل لقان ــد ال ــوع العق ــدويل خض ــون ال ــتقرة يف القان ــادئ املس ــم املب ــن أه م
األطــراف هــي ضابــط اإلســناد يف قاعــدة التنــازع املتعلقــة بالعقــود الدوليــة، أمــا يف حالــة عــدم تعبــر أطــراف 
العقــد عــن اإلرادة الرحيــة، فــإن عــى القــايض أن يطبــق قانونــه الوطنــي، كــا أنــه عندمــا يصــدر القــايض 
األجنبــي احلكــم يف جمــال العقــود الدوليــة، فــإن مصــره مرتبــط بإمكانيــة تنفيــذه يف دولــة أخــرى، والــذي جيب 
أن يأخــذ القــايض بعــن االعتبــار يف منــح اإلذن بالصيغــة التنفيذيــة يف ظــل تفــي جائحــة كورونا ملبــدأ "املعاملة 
باملثــل" )الفــرع األول(، ويظهــر أن تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة بحســن النيــة مــن املبــادئ األساســية التــي 
جيــب مراعاهتــا ملواجهــة اآلثــار الســلبية جلائحــة كورونــا، مــن خــالل تبنــي هــذا املبــدأ للحفــاظ عــى بعــض 
املكتســبات الناجتــة عــن العقــود الدوليــة اخلاصــة، للتخفيــف مــن اخلســائر الكبــرة النامجــة عــن عــدم تنفيــذ 

هــذه العقــود )الفــرع الثــاين(.

الفرع األول: المعاملة بالمثل كأساس لتنفيذ العقود الدولية في ظل جائحة كورونا

إذا كان تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة حمفوفــا باملخاطــر يف زمــن انتشــار جائحــة كورونــا بســبب فــرض 
بعــض دول العــامل حلالــة الطــوارئ الصحيــة وهنــج سياســة التباعــد االجتاعــي، التــي تقتــي اتبــاع قواعــد 
صارمــة ملنــع التجمعــات وتقنــن اإلنتاجيــة لــدى املقــاوالت، وغرهــا مــن التدابــر، التــي قــد تنعكــس ســلبا 
عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، فقــد ال يتمكــن املنفــذ عليهــم مــن التعهــد بالتزاماهتــم جتــاه املنفذيــن، 
اللذيــن قــد دفعــوا أمــواال طائلــة نظــر هــذه العقــود الدوليــة، يف حــن املنفــذ عليــه قــد يكــون حصــل عــى 
شــهادة القــوة القاهــرة93، والتــي قــد تعفيــه مــن أي التــزام، ممــا يتحتــم معــه تبنــي مبــدأ املعاملــة باملثــل يف ظــل 

جائحــة كورونــا.

93  بلــغ عــدد شــهادات "القــوة القاهــرة" التــي أصدرهتــا الصــن حتــى 2020/3/3، حــوايل 4811 شــهادًة، منحــت للــرشكات املتــرضرة مــن فــروس 
 ،www.arabic.china.org.cn :ــط ــى الراب ــاح ع ــار دوالر، مت ــوايل 79،53 ملي ــا إىل ح ــل قيمته ــة، تص ــود دولي ــات عق ــن تبع ــا م ــا؛ حلايته كورون

ــارة: 2020/06/10. ــخ الزي تاري
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ــة  ــكام القضائي ــذ األح ــل بتنفي ــة تقب ــة األجنبي ــك الدول ــت تل ــه إذا كان ــي بأن ــة تق ــدة املهم ــذه القاع وه
ــب اإلذن  ــت طل ــا رفض ــل تنفيذه ــت ال تقب ــذه، وإن كان ــة بتنفي ــة املغري ــت املحكم ــا، أذن ــوق تراهب ــة ف املغربي
ــذ  ــز تنفي ــن ركائ ــر م ــة تعت ــة اخلاص ــدة الدولي ــذه القاع ــرى، وه ــه األخ ــائر رشوط ــرت س ــو توف ــذ ول بالتنفي
األحــكام األجنبيــة الدوليــة اخلاصــة يف جمــال العقــود الدوليــة، فــال يمكــن تصــور تنفيــذ حكــم قضائــي أجنبي 
ــة  ــذ األحــكام القضائي ــن ترفــض تنفي ــي ينتمــي إليهــا أحــد املتعاقدي ــة الت ــة األجنبي يف املغــرب، وهــذه الدول
املغربيــة، وبالتــايل هــذه القاعــدة مهمــة إلجبــار الــدول عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة يف الفــرة احلاليــة 

التــي تتســم بتفــي جائحــة كورونــا.

ــص  ــذا نق ــة، وه ــة اخلاص ــه الدولي ــدة يف منظومت ــذه القاع ــل ه ــن مث ــريب ال يتضم ــع املغ وإذا كان الترشي
ــة  ــار جائح ــلبية النتش ــار الس ــة باآلث ــات املتعلق ــة التحدي ــت ملواجه ــرب وق ــه يف أق ــب ترميم ــي وج ترشيع
ــه  ــرض علي ــذي يع ــريب ال ــايض املغ ــى الق ــإن ع ــة، ف ــة اخلاص ــود الدولي ــال العق ــى جم ــه ع ــا، وتداعيات كورون
طلــب تذييــل حكــم أجنبــي، أو عقــد دويل، عليــه أن يأخــذ بعــن االعتبــار هــذا املبــدأ للمســامهة يف التخفيــف 
مــن اآلثــار الســلبية لفــروس كورونــا )كوفيــد-19( عــى االلتزامــات التعاقديــة الدوليــة، وإلجبــار الطــرف 

األجنبــي عــى التنفيــذ.

عــى عكــس املــرشع املغــريب، نصــت جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونســية يف الفصلــن 11 و 14عــى 
مبــدأ "املعاملــة باملثــل"، الــذي يعتــر مــن أهــم الركائــز لتنفيــذ األحــكام األجنبيــة والعقــود الدوليــة اخلاصــة 
ــع  ــن م ــين املرتبط ــن التونس ــى املواطن ــه ع ــرض محايت ــي، لف ــايض التون ــا الق ــد عليه ــب أن يعتم ــي جي الت
األجانــب بعقــود دوليــة خاصــة، حيــث نــص هــذا الفصــل 11 عــى أنــه "أن تكــون الدولــة التــي صــدر فيهــا 
احلكــم األجنبــي تــأذن بتنفيــذ األحــكام والعقــود التــي تصدرهــا املحاكــم التونســية فــوق تراهبــا وذلــك عــى 
ــع  ــادر برف ــرص أن يب ــرف األح ــن للط ــه "يمك ــى أن ــل 14 ع ــص الفص ــن ن ــل"، يف ح ــة باملث ــاس املعامل أس
دعــوى يف طلــب اإلذن بالتنفيــذ، أو يف طلــب التريــح بعــدم احلجيــة، وهــي دعــوى مضــادة لدعــوى طلــب 

اإلذن بالتنفيــذ يمكــن تقديمهــا يف صــورة طلــب أصــي، أو يف شــكل دفــع".

ويطــرح التســاؤل حــول مــا إذا كانــت املعاملــة باملثــل يف ظــل جائحــة كورونــا تقتــي أن تتوخــى املحاكــم 
ــكام  ــة واألح ــود األجنبي ــذ العق ــإلذن بتنفي ــة ل ــم األجنبي ــه املحاك ــذي تتبع ــة ال ــام املراقب ــس نظ ــة نف املغربي
ــادام  ــة، وم ــم األجنبي ــه املحاك ــذي تتبع ــة ال ــام املراقب ــا كان نظ ــاالت ومه ــع يف كل احل ــا تتب ــة، أم أهن األجنبي
ال يتضمــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب املغــريب الــذي هــو بمثابــة قانــون دويل خــاص أي 
ــأن األمــر يتعلــق بإجــراءات  ــا نعتقــد ب ــه، فإنن ــة ل ــل وال باإلجــراءات املصاحب ــة باملث مقتــى متعلــق باملعامل
ــا أن  ــي عليه ــل ينبغ ــراءات، ب ــذه اإلج ــر ه ــة أن تغ ــم املغربي ــس للمحاك ــريب، ولي ــي مغ ــق عموم ــر مرف س
تتوخــى لرقابــة العقــد األجنبــي واحلكــم األجنبــي، يف ظــل فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( يف صــورة 

ثبــوت وجــود املعاملــة باملثــل، نظــام الرقابــة الــذي نــص عليــه الترشيــع الوطنــي.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن املعاملــة باملثــل قــد تكــون منصوًصــا عليهــا بالترشيــع الــدويل، مثلــا جــاء يف املــادة 
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ــادة  ــا يف م ــة وتنفيذه ــررات القضائي ــراف باملق ــة باالع ــة94 املتعلق ــة البلجيكي ــة املغربي ــن االتفاقي ــة م السادس
االلتــزام بالنفقــة لســنة 26 يونيــو 2002 )والتــي مل يصــادق عليهــا الرملــان البلجيكــي حلــد الســاعة(95، وطبقــا 
للفصلــن 27 و34 مــن االتفاقيــة التونســية األملانيــة املتعلقــة باحلايــة والتعــاون القضائــي واالعــراف باألحكام 
املرمــة ببــون األملانيــة يف 1965/07/19 96،، وتنفيذهــا، وإمــا أن تكــون املعاملــة باملثــل بمجــرد واقــع متبــادل 
عــن طريــق جريــان املحاكــم بالبلــد األجنبــي بــاإلذن بتنفيــذ العقــود واألحــكام القضائيــة املغربيــة فــوق ترابــه، 

والتــي جيــب األخــذ هبــا يف زمــن انتشــار جائحــة كورونــا97.

ــق  ــل تطبي ــن حم ــه إذا مل يك ــة ل ــي ال قيم ــون األجنب ــل بالقان ــة باملث ــدأ املعامل ــى مب ــص ع ــا أن التنصي ك
فعــي مــن قبــل حماكــم ذلــك البلــد، وهلــذا فــإن املعاملــة باملثــل الواقعيــة هــي التــي جيــب أن يعتــد هبــا لــإلذن 
بتنفيــذ عقــد دويل خــاص، أو حكــم قضائــي أجنبــي حملــه عقــد يف ظــل جائحــة كورونــا يف املغــرب، بحيــث 
ــد،  ــذا العق ــا ه ــادر هب ــة الص ــه أن الدول ــت لدي ــذا اإلذن إذا ثب ــاء ه ــض إعط ــريب رف ــايض املغ ــى الق ــب ع جي
أو احلكــم األجنبــي ال حتــرم قواعــد املعاملــة باملثــل بصــورة فعليــة وقــت انتشــار فــروس كورونــا املســتجد 

ــا. ــد تقره ــن قواع ــا يتضم ــو كان ترشيعه ــد-19(، ول )كوفي

إن ورود املعاملــة باملثــل كأســاس لتنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، أو القــرارات األجنبيــة يف ظــل جائحــة 
كورونــا، يقتــي إثارتــه مــن قبــل القــايض املغــريب بصــورة تلقائيــة وإثباتــه مــن قبــل املتقــايض )طالــب اإلذن 
بالتنفيــذ(، لكــن بــا أن إثبــات املعاملــة باملثــل ليــس إال إثباتــا ملضمــون القانــون األجنبــي، فــال مانــع مــن إقامــة 
الدليــل عــى حمتــوى القانــون األجنبــي املعنــي بقاعــدة اإلســناد يف حــدود علمــه بــه مــن قبــل القــايض املغــريب 

بصفــة تلقائيــة.

ــد  ــناد لتحدي ــدة إس ــة كقاع ــن املقارن ــار يف القوان ــع االنتش ــر واس ــاًرا غ ــل معي ــة باملث ــت املعامل ــا دام وم
االختصــاص القضائــي الــدويل، فإنــه حــان الوقــت لــرد االعتبــار هلــذا املعيــار، نظــرا لآلثــار الســلبية النامجــة 
عــن هنــج سياســة التباعــد االجتاعــي وفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا يف 
العــامل عــى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، حيــث إن شــطرا كبــرا مــن هــذه األخــرة متوقــف، أو معطــل، أو 
يف طــور الفســخ، فاعتــاد هــذا املعيــار ســيمكننا مــن جتنــب خســائر فادحــة جــراء عــدم تنفيــذ العقــود الدوليــة 
ــأذون  ــدويل امل ــد ال ــه العق ــون حمل ــذي يك ــي ال ــم األجنب ــع احلك ــد يرتف ــرة98، فق ــوة القاه ــود الق ــة وج بحج
94  اتفاقيــة االعــراف باملقــررات القضائيــة وتنفيذهــا يف مــادة االلتــزام بالنفقــة، املرمــة بــن اململكــة املغربيــة واململكــة البلجيكيــة، تاريــخ صدورهــا 

ــارة: 2020/06/12. ــخ الزي ــط: www.justice.gov.ma، تاري ــى الراب ــة ع 2002/6/26، متاح
ــة  ــكا، ماجســتر، جامعــة حممــد األول، وجــدة، املغــرب، الســنة اجلامعي ــة املقيمــة ببلجي ــة املغربي 95  مجــال اخلــار: نظــام األحــوال الشــخصية للجالي

2006-2007، ص 231، )غــر منشــورة(.
96  اتفاقيــة احلايــة والتعــاون القضائــي واالعــراف باألحــكام وتنفيذهــا، املوقعــة بــن تونــس وأملانيــا، تاريــخ صدورهــا 19 يوليــو 1965، متاحــة عــى 

ــارة: 2020/06/16. ــخ الزي ــط: www.books.google.co.ma، تاري الراب
97  ولقــد ســبق ملحكمــة التعقيــب التونســية أن فــرت املعاملــة باملثــل الــواردة بالفصــل 318 مــن جملــة املعامــالت املدنيــة والتجاريــة الــذي ألغتــه جملــة 
القانــون الــدويل اخلــاص، بأهنــا املعاملــة الترشيعيــة، أي املنصــوص عليهــا بترشيــع البلــد األجنبــي الــذي أصــدرت حماكمــه احلكــم املعــروض عــى 
القضــاء التونــي لــإلذن بتنفيــذه، وعللــت رأهيــا بــأن قاعــدة املعاملــة باملثــل إنــا هــي مســتمدة أصــال مــن توافــق قانــون كل مــن البلديــن، أو عــى 
األقــل مــن تقارهبــا ال مــن فقــه قضائهــا الــذي خيتلــف رأيــا حســب األحــوال الطارئــة مســتبعدة بذلــك املعاملــة باملثــل الفعليــة. انظــر: حمكمــة 
 ،www.euromed-justice.eu :التعقيــب التونســية، تعقيــب دويل خــاص، عــدد 764/343، بتاريــخ صــدوره 1996/09/12، متــاح عــى الرابــط

ــارة: 2020/05/13. تاريــخ الزي
رغم أن الكثر من الفقهاء قد وجهوا انتقادات لرشط املعاملة باملثل لتنفيذ العقود واألحكام القضائية األجنبية عى أساس:  98
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بتنفيــذه مــن قبــل املحاكــم املغربيــة إىل مرتبــة احلكــم الوطنــي، وينفــذ وفــق القانــون املغــريب بــرشط املعاملــة 
باملثــل مــن قبــل الدولــة الصــادر هبــا احلكــم.

الفرع الثاني: تنفيذ العقود الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا بحسن النية

ــار  ــبب انتش ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــل ف ــة يف ظ ــن الني ــة بحس ــود الدولي ــذ العق ــدأ تنفي إن مب
ــا  ــك هب ــة التمس ــن الني ــد حس ــن للمتعاق ــي يمك ــية الت ــادئ األساس ــن املب ــى م ــا يبق ــروس كورون ــة ف جائح
ــود  ــدم وج ــة، أو ع ــن الني ــود حس ــن وج ــد م ــاء للتأك ــل القض ــرر تدخ ــا ي ــو م ــة، وه ــود الدولي ــذ العق لتنفي
ــأن  ــه بش ــبل إعال ــهيل س ــؤدي إىل تس ــب أن ي ــدات جي ــال التعاق ــان يف جم ــتقرار، أو األم ــة، فاالس ــن الني حس
العقــود الدوليــة. فمبــدأ حســن النيــة يتيــح للمتعاقديــن مزايــا جديــدة تســمح هلــم بتجنــب املنازعــات املتعلقــة 
بالعقــود الدوليــة، أو حلهــا دون اللجــوء إىل القضــاء مواكبــة القتصــاد العوملــة دائــم التطــور، كــا أن العدالــة 
العقديــة الدوليــة ال يمكــن حتقيقهــا إال مــن خــالل إيــالء مبــدأ حســن النيــة املكانــة املالئمــة لتنفيــذ العقــود 

ــة. الدولي

فقــد نــص الفصــل 231 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود املغــريب عــى أن"كل تعهــد جيــب تنفيــذه بحســن 
النيــة وهــو ال يلــزم مــا وقــع التريــح بــه فحســب، بــل أيضــا بــكل ملحقــات االلتــزام التــي يقررهــا القانــون، 
أو العــرف، أو االنصــاف وفقــا ملــا تقتضيــه طبيعتــه". يف حــن نصــت املــادة 1104 مــن القانــون املــدين الفرنــي 

عــى هــذا املقتــى99 بأنــه يوجــب أن يكــون التفــاوض عــى العقــد وإبرامــه وتنفيــذه بحســن نيــة.

وبذلــك أصبــح االلتــزام بحســن النيــة واجبــا منــذ مرحلــة التفــاوض عــى العقــد إىل حــن تنفيــذه مــرورا 
بمرحلــة إبرامــه100، خللــق الفعاليــة االقتصاديــة للقانــون، مــن خــالل مــا أتاحــه للمتعاقديــن مــن مزايــا جديــدة 

تســمح هلــم بتجنــب املنازعــات املتعلقــة بالعقــد، أو حلهــا دون حاجــة للجــوء إىل القضــاء101.

بخصــوص مبــدأ حســن النية عى مســتوى القانــون اإلنجليــزي، فقانــون 1993 املتعلــق بالرشوط التعســفية 

أنــه مبــدأ يقــوم عــى فكــرة املجاملــة الدوليــة، وهــي فكــرة سياســية تقتــي بالــرضورة تبــادل املعاملــة، وأداء العدالــة ينبغــي أال خيضــع ملجــرد  1-
دواعــي املنفعــة، أو العتبــارات سياســية.

ــزال  2- ــر زل ــة إث ــدة األمريكي ــات املتح ــل بالوالي ــا حص ــل م ــى التحاي ــال ع ــه كمث ــدون ل ــدم املنتق ــه، ويق ــل علي ــدول أن تتحاي ــكان ال ــه بإم أن
ســان فرانسيســكو ســنة 1906، فقــد رفــع املتــرضرون مــن ذلــك الزلــزال دعــاوى ضــد رشكات التأمــن أمــام القضــاء األمريكــي فقــى هلــم 
ــاين  ــاء األمل ــدم للقض ــم إىل التق ــوم هل ــن املحك ــر م ــر الكث ــة فاضط ــا رشكات أملاني ــوم عليه ــن املحك ــن رشكات التأم ــن ب ــض، وكان م بالتعوي
طالبــن اإلذن بتنفيــذ مــا بؤيدهيــم مــن أحــكام، وملــا كان املــرشع األملــاين ال جييــز تنفيــذ األحــكام األجنبيــة إال بــرشط املعاملــة باملثــل، فقــد عمــد 
املــرشع األمريكــي إىل التنصيــص عــى رشط املعاملــة بترشيعــه بقصــد التحايــل عــى القضــاء األملــاين، فاضطــر هــذا األخــر ملنــع التحايــل إىل 
اســتخدام فكــرة النظــام العــام إزاء التحايــل األمريكــي عليــه، رغــم أن اســتخدام النظــام العــام يف هــذا االطــار ينطــوي عــى تفكــر ســيايس، 

ــة املتعلقــة بحقــوق األفــراد. ومــن حســن القضــاء إبعــاد األفــكار السياســية عــن الروابــط القانوني
ــوال  3- ــون موك ــل فيك ــة باملث ــاس املعامل ــى أس ــا، ع ــاص حماكمه ــد اختص ــة يف حتدي ــق كل دول ــيادة وح ــدأ الس ــارض ومب ــل تتع ــة باملث أن املعامل

ــا. ــه عنه ــاء منع ــا وإن ش ــه هل ــاء منح ــي إن ش ــرشع األجنب للم
ـ هشام صادق، تنازع االختصاص الدويل، ط 6، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2006، ص 344.

ـ فؤاد رياض: القيمة الدولية لألحكام األجنبية يف القانون املقارن، دكتوراه، جامعة باريس، فرنسا، 1955، ص 15.
99  مرســوم بشــأن تعديــل قانــون العقــود واألحــكام العامــة لاللتزامــات واالثبــات، رقــم 2016ـ 131، الصــادر بتاريــخ 2016/04/10، نــرش باجلريــدة 

ــخ 2016/02/11، ص 232. ــدد 0035، بتاري ــية، الع ــة الفرنس ــمية للجمهوري الرس
100  حممد حسن قاسم، قانون العقود الفرني، ط 1، منشورات احللبي احلقوقية، بروت، 2018، ص 16.

101 Benjamin moron-puech, contrat ou acte juridique, Thèse pour le doctorat en droit (Arrêté du 7 août 2006), Université 
panthéon-assas, école doctorale de droit privé, Version éditée le 13 novembre 2016, p.203. 
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يف إبــرام عقــود االســتهالك نجــده أورد مصطلــح حســن النيــة دون الوقــوف عنــد تعريــف لــه، غــر أن هــذا 
املبــدأ مل يضمــن رصاحــة، وبذلــك يــرى اللــورد هوفمــن أن فــرض واجــب، أو التــزام ضمنــي عــن حســن النية 
ســوف يــؤدي إىل إدخــال نــوع مــن عــدم اليقــن يف قانــون العقــد، إذ إن الطرفــن قــد ضمــن عقدمهــا رشوطــا 
يعلــان أهنــا ســوف تطبــق قــرا، وليــس هنــاك ســلطة تقديريــة غــر معروفــة عــى أســاس حســن النيــة قــد 
ــؤدي إىل  ــع، أو تعطــل، أو تعــدل مــن تلــك الــرشوط، والقــول بغــر ذلــك ســيكون أمــرا غــر معقــول ي متن
عــدم اليقــن102. وبالتــايل يمكــن القــول إن حســن النيــة كمبــدأ، يعتــر غــر معــروف يف القانــون اإلنجليــزي 
ــة  ــن الني ــات بحس ــتمرار يف املفاوض ــب االس ــوم واج ــر أن مفه ــث اعت ــايض Ackner بحي ــر الق ــب تعب حس
هــو منبــوذ بطبيعتــه، فااللتــزام بالتفــاوض بحســن النيــة ال جيــد تطبيقــا يف الواقــع العمــي نظــرا لتعارضــه مــع 

موقــف الطــرف املتفــاوض معــه103.

فوجــوب تأويــل االتفاقــات يتــم عمــال بحســن النيــة مــع إعطــاء هــذا األخــر دورا تصحيحيــا يف املجــال 
التعاقــدي104، فحســن النيــة يقتــي أال يكتفــي املديــن بااللتــزام بتقديــم املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالعقــد 
الــدويل فحســب، بــل جيــب عليــه كذلــك أن يقــوم بتحذيــر الطــرف اآلخــر يف ظــل التداعيــات الســلبية جلائحة 
فــروس كورونــا، وأن يلفــت انتباهــه إىل احتــال وجــود خطــورة ماديــة، أو قانونيــة ناجتــة عــن تنفيــذ العقــد 
ــبة  ــة املناس ــاع الوقائي ــر األوض ــرف اآلخ ــذ الط ــى يتخ ــك حت ــا، وذل ــة كورون ــي جائح ــن تف ــدويل يف زم ال

لتفــادي مثــل هــذه اخلطــورة.

وإذا كان العقــد الــدويل اخلــاص ال خيــرج مــن هــذا اإلطــار، فهــو مــن أهــم صــور العقــد يف الترشيعــات 
الوطنيــة، ولكونــه لــه ارتبــاط بتــداول الثــروات بــن األشــخاص يف جمــال العالقــات املدنيــة والتجاريــة ذات 
العنــر األجنبــي، وملــا كان العقــد ينعقــد بوجــه عــام كــا أرشنــا إىل ذلــك ســابقا بمجــرد تطابــق إرادة أطرافــه 
هبــدف إحــداث أثــر قانــوين معــن، وهــو مــا يتطلــب رضورة وجــود الرضــا، واملحــل والســبب، باعتبارهــا 
ــزام يقــع عــى عاتــق طرفــن، فاملديــن  ــة، وهــو الت ــذ بحســن الني ــم التنفي ــة للعقــد، وأن يت األركان املوضوعي

يلتــزم بحســن النيــة يف تنفيــذ التزامــه، والدائــن يلتــزم بحســن النيــة يف املطالبــة بالتزامــه.

ونظــرا للظــروف االســتثنائية التــي متــر هبــا معظــم دول املعمــورة، والناجتــة عــن التداعيــات االقتصاديــة 
ــن  ــة بحس ــة اخلاص ــود الدولي ــذ العق ــى تنفي ــلبية ع ــاهتا الس ــا وانعكاس ــروس كورون ــة ف ــة جلائح واالجتاعي
ــة، أو  ــا القانوني ــل أثاره ــن تعطي ــاز ال يمك ــيادية بامتي ــرارات س ــدة ق ــدول105 ع ــن ال ــد م ــنت العدي ــة، س الني

102  Sophie Vigneron.2008. Le rejet de la bonne foi en droit anglais, Kent Academic Repository-Kent Law school, p.1.
103  Sophie vigneron, OP.cit, p.2.
104 Dumas (A). 1972. histoire des obligations dans l’ancien droit français aix en provence, publications du centre d’histoire 

institutionnelle et économique de l’antiquité romaine, p.15.
105  جلــأ املغــرب إىل إحــداث الصنــدوق اخلــاص بتدبــر جائحــة فــروس كورونــا "كوفيــد-19" للتخفيــف مــن بعــض هــذه اآلثــار الســلبية، رغــم أن 
هــذا الصنــدوق موجــه لدعــم االقتصــاد الوطنــي وضــان التاســك االجتاعــي، لكــن جتســيدا لــروح التضامــن التــي عــر عنهــا الشــعب املغــريب 
ــة،  ــع أن يتحمــل، بصفــة تضامني ــه "عــى اجلمي ملواجهــة هــذه اجلائحــة، وتنزيــال ألحــكام الفصــل 40 مــن الدســتور املغــريب الــذي ينــص عــى أن
وبشــكل يتناســب مــع الوســائل التــي يتوفــرون عليهــا، التكاليــف التــي تتطلبهــا تنميــة البــالد، وكــذا تلــك الناجتــة عــن األعبــاء النامجــة عــن اآلفــات 

والكــوارث الطبيعيــة التــي تصيــب البــالد".
كــا جلــأ املغــرب إىل إعــال الفصــل 81 مــن الدســتور، حيــث صــادق هــذا األخــر عــى مرســوم رقــم 2.20.29 مــؤرخ يف 24 مــارس 2020 والــذي 
ــة باملغــرب، كــا صادقــت عــى مرســوم 2.20.293 مــؤرخ يف 24 مــارس 2020 الــذي أعلنــت بواســطته  ــة الطــوارئ الصحي يؤهلهــا إلعــالن حال



215  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

اخلــروج عــن مقتضياهتــا إال يف احلــاالت التــي يقررهــا احلظــر نفســه، أو قــرارات الحقــة متخــذة مــن الســلطة 
املختصــة106، كــا ذهــب إىل ذلــك قــرار صــادر مــن حمكمــة االســتئناف اإلداريــة بالربــاط املغربيــة بتاريــخ 26 
ــدره  ــذي أص ــتعجايل ال ــر االس ــاط األم ــة بالرب ــتئناف اإلداري ــة االس ــه حمكم ــت في ــي ألغ ــارس 2020، والت م
ــة عندمــا  ــة الطــوارئ الصحي ــدار البيضــاء، والــذي ســمح بخــرق إعــالن حال ــة بال رئيــس املحكمــة اإلداري
أذن ألجنبــي بالدخــول للمغــرب107. فمــن خــالل هــذا احلكــم القضائــي والتدابــر الترشيعيــة وتظافــر اجلهــود 
ــار  ــن اآلث ــد م ــن، للح ــة الرضوريت ــة والفعالي ــة بالنجاع ــذه األزم ــر ه ــن تدب ــن م ــة، يمك ــة والدولي الوطني
الســلبية لعــدم تنفيــذ العقــود الدوليــة عــى املقــاوالت عــن طريــق تنفيــذ العقــد بحســن النيــة، والتــي تقتــي 
أن ينفــذ املديــن التزامــه عــى نحــو يطابــق نيــة الطرفــن عنــد التعاقــد، وبطــرق ال تفــوت مــا قصــده الدائــن 

مــن مصلحــة عنــد إبــرام العقــد، أو جتعلهــا أكثــر كلفــة دون مــرر108.

فــإذا كان مــن املســتحيل تنفيــذ العقــود واحــرام العهــود يف ظــل تفــي فــروس كورونــا املســتجد، فإنــه 
ــن؛ ألن كليهــا مــرضور يف طــل  ــن املتعاقدي ــزام بالتعــاون ب ــة والنزاهــة، وااللت ــزام باألمان مــن املمكــن االلت
هــذه اجلائحــة، ومنــح مهــل قضائيــة مــن أجــل تأجيــل تنفيــذ العقــود الدوليــة، حيــث نصــت املــادة 149 مــن 
قانــون محايــة املســتهلك109، والــذي جــاء فيــه "بالرغــم مــن أحــكام الفقــرة 2 مــن الفصــل 243 مــن الظهــر 
ــن، ال  ــود، يمك ــات والعق ــون االلتزام ــة قان ــطس 1913( بمثاب ــان 1331 )2 أغس ــادر يف 9 رمض ــف الص الرشي
ســيا يف حالــة الفصــل عــن العمــل، أو حالــة اجتاعيــة غــر متوقعــة، أن توقــف تنفيــذ التــزام املديــن بأمــر مــن 
رئيــس املحكمــة املختصــة، ويمكــن أن يقــرر يف األمــر عــى أن املبالــغ املســتحقة ال ترتــب عليهــا فائــدة طيلــة 

مــدة املهلــة القضائيــة.

جيــوز للقــايض، عــالوة عــى ذلــك أن حيــدد يف األمــر الصــادر عنــه كيفيــات أداء املبالــغ املســتحقة عنــد 
انتهــاء أجــل وقــف التنفيــذ، دون أن تتجــاوز الدفعــة األخــرة األجــل األصــي املقــرر لتســديد القــرض بأكثــر 
مــن ســنتن، غــر أن لــه أن يؤجــل البــت يف كيفيــات التســديد املذكــور إىل حــن انتهــاء أجــل وقــف التنفيــذ".

حالــة الطــوارئ الصحيــة يف املغــرب، حتيينــا للمرســوم امللكــي رقــم 554. 65 الصــادر يف 17 مــن ربيــع األول 1387 )26 يونيــو 1967( بمثابــة قانــون 
يتعلــق بوجــوب التريــح ببعــض األمــراض واختــاذ تدابــر وقائيــة للقضــاء عليهــا.

  وقــد تــم متديــد مــدة رسيــان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بمرســوم رقــم 2.20.330 الصــادر بتاريــخ 18 أبريــل 2020، حيــث جــاء يف املــادة 
ــه أعــاله رقــم 2.20.292 الصــادر يف 28 مــن رجــب 1441 )23  ــون املشــار إلي ــة مــن املرســوم بقان ــادة الثاني ــة بامل ــه" تطبيقــا للفقــرة الثاني األوىل من
مــارس 2020(، متــدد مــن يــوم 20 أبريــل 2020 يف الســاعة السادســة مســاء إىل غايــة يــوم 20 مــاي 2020 يف الســاعة السادســة مســاء، مــدة رسيــان 
مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي، املعلــن عنهــا بموجــب املرســوم رقــم 2.20.293 الصــادر يف 29 رجــب 1441 )24 

مــارس 2020( بإعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي ملواجهــة تفــي فــروس كورونــا كوفيــد-19".
106  وبنــاء عــى مقتضيــات املرســوم بقانــون 2.20.292 الصــادر بتاريــخ 23 مــارس 2020 بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات 
اإلعــالن عنهــا. ســيا املادتــن اخلامســة والسادســة منــه، والــذي جــاء يف املــادة اخلامســة منــه "جيــوز للحكومــة، إذا اقتضــت الــرضورة القصــوى 
ذلــك، أن تتخــذ، بصفــة اســتثنائية، أي إجــراء ذي طابــع اقتصــادي، أو مــايل، أو اجتاعــي، أو بيئــي يكتــي صبغــة االســتعجال، والــذي مــن شــأنه 
ــادة  ــن امل ــرة األوىل م ــا الفق ــورة"، أم ــة املذك ــوارئ الصحي ــة الط ــالن حال ــى إع ــة ع ــلبية املرتب ــار الس ــة اآلث ــارشة، يف مواجه ــة مب ــهام، بكيفي االس
السادســة منــه فجــاء فيهــا عــى أنــه "يوقــف رسيــان مفعــول مجيــع اآلجــال املنصــوص عليهــا يف النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة اجلــاري هبــا العمــل 

خــالل فــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة املعلــن عنهــا، ويســتأنف احتســاهبا ابتــداء مــن اليــوم املــوايل ليــوم رفــع حالــة الطــوارئ املذكــورة".
107  حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، املغرب، قرار إداري، عدد 2020/7202/422، الصادر بتاريخ 2020/03/26.

ــة العامــة لاللتزامــات، مصــادر االلتــزام، دراســة يف القانــون املــدين األردين، واملــري والفرنــي"، جملــة األحــكام  108  أمحــد حممــد منصــور، "النظري
ــع، األردن، ع 3، 2006، ص 171. ــرش والتوزي ــة للن ــز، دار الثقاف ــض والتميي ــي النق ــة ملحكمت ــات القضائي ــع التطبيق ــامي م ــه اإلس ــة والفق العدلي

109  قانون محاية املستهلك املغريب، عدد 5932، تاريخ صدوره 7 أبريل 2011.
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فاعتــاد هــذا النــص يف ظــل هــذه اجلائحــة، مــن املمكــن تطبيقــه وإســقاطه عــى العقــود الدوليــة اخلاصــة 
ــد  ــب قواع ــره حس ــريب، أو لغ ــون املغ ــاص للقان ــند االختص ــواء أس ــا س ــا مغربي ــد أطرافه ــون أح ــذي يك ال
تنــازع القوانــن وذلــك باالســتناد آلليــة النظــام العــام، وذلــك بتكييــف وبــاء كورونــا عــى أســاس أنــه ظــرف 
طــارئ إذا مل يتــرضر املنفــذ عليــه رضرا كبــرا، جيعــل تنفيــذ العقــد الــدويل مســتحيال، لكــي يتــم متكــن املديــن 
مــن اإلمهــال القضائــي مــن طــرف رئيــس املحكمــة، وأن يتــم وقــف التنفيــذ وليــس اســتبعاده يف حالــة القــوة 

قاهــرة.

كــا أنــه جيــب التمييــز بــن العقــد الــدويل املــرم قبــل اجلائحــة وبعدهــا، فــإذا كان قــد أبــرم قبــل اجلائحــة 
ــن  ــايل م ــم امل ــة، والدع ــة املرهق ــود الدولي ــذ العق ــل تنفي ــة لتأجي ــل القضائي ــن امله ــتفادة م ــن االس ــه يمك فإن
طــرف الدولــة لكونــه ال علــم لــه بــا ســيقع، أمــا بعــد تفــي الوبــاء يف اعتقــادي فيجــب عــى املنفــذ عليــه 
الــذي مل يتــرضر رضرا بالغــا بســبب جائحــة كورونــا، وبإمكانــه تنفيــذ العقــد الــدويل رغــم كونــه مرهقــا أن 
يفــي بالتزامــه ألنــه عــى علــم بــا ســيقع، وعليــه اختــاذ كافــة االحتياطــات ملواجهــة التدابــر الســلبية جلائحــة 
كورونــا، وهــو مــا كانــت قــد قررتــه حمكمــة النقــض الفرنســية بتاريــخ 2009/12/22 بمناســبة قضيــة تتعلــق 
ــخ  ــرر فس ــذي ي ــع" ال ــدم التوق ــرة أن رشط "ع ــر 2006، معت ــهر يناي ــر ش ــذي ظه ــاء )Chukunguny( ال بوب

العقــد مل يتحقــق مــادام أن االتفــاق تــم شــهر أغشــت ســنة 2006، أي بعــد ظهــور الوبــاء بأشــهر110.

وهكــذا يظهــر أن مرحلــة التنفيــذ هــي املرحلــة اهلامــة يف حيــاة العقــد الــدويل، ألن العقــود تنشــأ للتنفيــذ، 
فيلعــب حســن النيــة دورا هامــا يف هــذه املرحلــة املتســمة بانتشــار جائحــة فــروس كورونــا، ألن كل متعاقــد 
ينتظــر حتقيــق األهــداف والغايــات كــا توخاهــا عنــد إبــرام العقــد وعــدم حتويــل العقــد لغــر هــذه الوجهــة 

املبتغــاة111.

ــر  ــى مصي ــا عل ــروس كورون ــة في ــر جائح ــة لتأثي ــة المقترح ــول الدولي ــي: الحل ــب الثان المطل
ــب ــيين واألجان ــة للفرنس ــة المدني ــر الوضعي ــوص ظهي ــل نك ــي ظ ــة ف ــود الدولي العق

يف ظــل قصــور الترشيــع املحــي املتعلــق بالقانــون الــدويل اخلــاص ملواجهــة الظــروف املســتجدة يف جمــال 
ــى  ــة، يبق ــود الدولي ــر العق ــى مص ــلبية ع ــا الس ــا وتأثراهت ــروس كورون ــة ف ــول جائح ــات ح ــازع التكييف تن
ــح  ــن اجلوائ ــة يف زم ــة اخلاص ــود الدولي ــر العق ــدف لتدب ــي هت ــة الت ــات الدولي ــع يف االتفاقي ــراط الواس االنخ
ــم  ــن )الفــرع األول(. يف ظــل تراجــع التحكي ــة املرضوري ــا حلاي والكــوارث واآلفــات وغرهــا أمــرا رضوري
ــازع  ــبب تن ــا بس ــة كورون ــن جائح ــة يف زم ــة اخلاص ــود الدولي ــة بالعق ــات املرتبط ــت يف املنازع ــدويل للب ال

ــاين(. ــرع الث ــة )الف ــذه اجلائح ــول ه ــة ح ــات القانوني التكييف

110  أورده حممد اخلرضاوي، املرجع السابق.
111  فهــذه اجلائحــة مل تســتثن أي دولــة فهــي عامــة عــى كل بلــدان العــامل، ولذلــك تلجــأ هــذه الــدول الختــاذ تدابــر محائيــة فرضتهــا حالــة الطــوارئ 
الصحيــة والتدابــر االحرازيــة ملواجهــة جائحــة كورونــا، ممــا جيعــل مصــر تنفيــذ العقــود الدوليــة يف مهــب الريــاح، وهــذه مناســبة إلعــادة النظــر يف 
القواعــد الدوليــة اخلاصــة، وســن مقتضيــات ومبــادئ وقواعــد جديــدة يف جمــال تدبــر العقــود الدوليــة يف ظــل األزمــات العامليــة وانتشــار األوبئــة 

واحلــروب والفيضانــات.
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الفــرع األول: تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا 
علــى مصيــر العقــود الدوليــة الخاصــة

ــدويل يف  ــدي ال ــوازن العق ــادة الت ــة بإع ــات كفيل ــذه اآلف ــل ه ــدروا يف مث ــادئ اليوني ــرار مب ــأن إق ــد ب نعتق
ــة، ووضــع  ــة الدولي ــادئ العقــود التجاري املجــال التجــاري، فهــذه األخــرة هتــدف إىل التوســع يف إعــداد مب
جمموعــة متوازنــة مــن القواعــد املعــدة للتطبيــق يف مجيــع أنحــاء العــامل بغــض النظــر عــن التقاليــد القانونيــة، أو 
الظــروف االقتصاديــة والسياســية للبلــدان التــي ســوف تطبــق فيهــا، وقــد اتســمت مبــادئ اليونيــدروا بمرونــة 
كافيــة عــى نحــو يتــالءم مــع الظــروف املســتمرة الناجتــة عــن التغــر الــذي تشــأ عــن التطــورات التكنولوجيــة 
واالقتصاديــة املؤثــرة عــى مزاولــة التجــارة العابــرة للحــدود، ويف نفــس الوقــت حرصــت املبــادئ عــى كفالــة 
العدالــة يف جمــال العالقــات التجاريــة الدوليــة بإشــارة رصحيــة إىل واجــب عــام بالتــرف وفقــا ملبــدأ حســن 

النيــة وأمانــة التعامــل، ويف عــدد مــن احلــاالت اخلاصــة فرضــت معايــر للســلوك املعقــول112.

ــة  ــن الني ــه حس ــا يقتضي ــا مل ــرف وفق ــأن يت ــرف ب ــزم كل ط ــه "1ـ يلت ــى أن ــادة 7-1 ع ــت امل ــث نص حي
ــة. ــارة الدولي ــل يف التج ــة التعام وأمان

2ـ ال جيــوز لألطــراف اســتبعاد هــذا االلتــزام، أو تقييــده". وينطبــق هــذا املقتــى، كذلــك مــع األحــكام 
ــة  ــات الثنائي ــرم املغــرب جمموعــة مــن االتفاقي ــة، حيــث أب ــذ العقــود الدولي ــة الصــادرة يف جمــال تنفي القضائي
مــع عــدة دول تصــب يف جمــال تنفيــذ العقــود الدوليــة بــن املتعاقــد املغــريب واملتعاقديــن األجانــب األطــراف 
يف هــذه االتفاقيــة، كــا هــو احلــال مــع االتفاقيــة املغربيــة الفرنســية بشــأن التعــاون القضائــي وتنفيــذ األحــكام 
ــة يف 30  ــية املؤرخ ــة التونس ــة املغربي ــر 1957، واالتفاقي ــخ 5 أكتوب ــة بتاري ــن املرم ــليم املجرم ــة وتس األجنبي

ــة الليبيــة املؤرخــة يف 11 فرايــر1131963. مــارس 1959، ثــم االتفاقيــة املغربي

حيــث نــص الفصــل 17 مــن االتفاقيــة املغربيــة الفرنســية بشــأن التعــاون القضائــي املشــار إليهــا أعــاله، 
ــة  ــة الصــادرة مــن املحاكــم القائمــة يف كل مــن فرنســا واملغــرب يف الشــؤون املدني عــى أن األحــكام القضائي
والتجاريــة ال يمكنهــا أن تــؤدي إىل تنفيــذ إجبــاري مــن طــرف ســلطات الدولــة األخــرى، وال أن تكــون مــن 
جانــب هــذه الســلطات نفســها موضــوع أي إجــراء رســمي كالتســجيل يف الســجالت العموميــة أو نســخها يف 
هــذه الســجالت، أو تصحيحهــا فيهــا، إال بعــد أن يعلــن عــن اعتبارهــا نافــذة يف تلــك الدولــة بواســطة األمــر 
بالتنفيــذ، ويمنــح األمــر بالتنفيــذ بنــاء عــى طلــب اجلانــب الــذي لــه مصلحــة يف التنفيــذ، وتصــدر هــذا األمــر 
الســلطة املختصــة حســب قوانــن الدولــة التــي يطلــب فيهــا طبقــا للفصــل 18 مــن هــذه االتفاقيــة. فتفعيــل 
مثــل هــذه االتفاقيــات يمكنهــا التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية جلائحــة كورونــا عــى تنفيــذ األحــكام القضائيــة 
املتعلقــة بتنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، مــا مل يتــم تفعيــل آليــة النظــام العــام يف الدولــة التــي يطلــب تنفيــذه 
ــون  ــة، وأال يك ــك الدول ــة يف تل ــام املطبق ــدويل الع ــون ال ــادئ القان ــف مب ــا خيال ــم م ــن احلك ــا، وال يتضم فيه

112  النــص الكامــل الرســمي ملبــادئ العقــود التجاريــة الدوليــة لعــام 2004، التــي نرشهــا معهــد يونيــدروا، ط 2، مطبعــة دار النهضــة العربيــة، بــروت، 
2008، ص 12.

113  وهذه االتفاقيات منشورة بموقع وزارة العدل املغربية، متاحة عى الرابط: www.adala.justice.gov.ma، تاريخ الزيارة: 2020/05/23.
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مضــادا حلكــم قضائــي صــدر يف تلــك الدولــة أواكتســب فيهــا قــوة القضيــة املقضيــة.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن االســتعانة بمبــادئ اليونيــدروا مــن طــرف املغــرب وغرهــا مــن دول العــامل حلــل 
املشــاكل املرتبــة عــن تنفيــذ العقــود الدوليــة يف ظــل فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، يمكــن أيضــا 
أن تســتخدم كدليــل لصياغــة العقــود يف ظــل هــذه اجلائحــة، حيــث أشــارت املــادة 2/1/1 مــن هــذه املبــادئ 
عــى ســبيل املثــال، عــى أنــه "يــرم العقــد إمــا بواســطة قبــول عــرض وإمــا بواســطة ســلوك األطــراف املعــر 
ــادة تبلــغ يف صياغتهــا مــن الســعة مــا يكفــي لتغطــي، أيضــا، مــا يســمى  بوضــوح عــن اتفاقهــم"، فهــذه امل
بالتعاقــد "املؤمتــت"، أي عندمــا يتفــق األطــراف عــى اســتخدام نظــام معلومــايت قــادر عــى التعبــر إلكرونيــا 

عــن إبــرام عقــد بــدون تدخــل مــن شــخص طبيعــي، وأيضــا يمكــن اعتبــاره كبديــل للقانــون املغــريب.

كــا أهنــا تضمنــت مقتضيــات مهمــة مالئمــة ملنــع انتشــار فــروس كورونــا بــن الــدول، كــا هــو احلــال يف 
املــادة 1/10، عندمــا نصــت عــى اإلخطــار اإللكــروين، وهــذه مرونــة تضمنتهــا مبــادئ اليونيــدروا باســتغالل 
خمتلــف وســائل االتصــال احلديثــة وإمــكان االعتــاد عليهــا، وقــد خصــت املــادة 5/1/25 عــى أنــه "يراعــى يف 
حتديــد مــا إذا كان االلتــزام التزامــا ببــذل عنايــة، أو التزامــا بتحقيــق نتيجــة عــدة عنــارص مــن بينهــا: ج- درجــة 
ــى  ــوي ع ــدويل ينط ــد ال ــإذا كان العق ــة"، ف ــة املطلوب ــق النتيج ــادة- حتقي ــا – ع ــوي عليه ــي ينط ــرة الت املخاط
درجــة عاليــة مــن املخاطــرة، وهــي واردة حاليــا بســبب تفــي جائحــة كورونــا، فمــن املتوقــع بوجــه عــام أال 

ينــرف قصــد هــذا الطــرف إىل ضــان حتقيــق نتيجــة، كــا أن الطــرف األخــر ال يتوقــع هــذا الضــان.

ــة،  ــود الدولي ــذ العق ــال تنفي ــة يف جم ــد املهم ــن القواع ــة م ــى جمموع ــدروا ع ــادئ اليوني ــا مب ــت أيض ونص
فقــد أوردت يف املــادة 2/1/2 قاعــدة عامــة تــري عــي مجيــع العقــود الدوليــة، وهــي أنــه "يلتــزم كل طــرف 
بتنفيــذ التزاماتــه دفعــة واحــدة إذا كان ذلــك ممكنــا، مــا مل تــدل الظــروف عــى غــر ذلــك"، وهــذه الظــروف 
ــى  ــاين ع ــث الث ــت يف املبح ــث نص ــد-19(، حي ــا )كوفي ــروس كورون ــي ف ــة بتف ــة احلالي ــة يف املرحل متعلق
ــا  مــا يســمى بالظــروف الشــاقة وهــي مرادفــة للظــروف الطارئــة التــي يمكــن أن يتســم هبــا فــروس كورون
املســتجد )كوفيــد-19(، وقــد جــاء يف املــادة 6/2/1 عــى أنــه "عندمــا يصبــح تنفيــذ العقــد أكثــر كلفة بالنســبة إىل 
أحــد األطــراف، يظــل هــذا الطــرف، ملتزمــا بتنفيــذ التزاماتــه وفقــا لألحــكام الــواردة أدنــاه يف شــأن الظــروف 
ــه يف أي حــدث يمكــن أن خيــل  ــد صورت الشــاقة"، فهــذه األخــرة عرفــت الظــرف الشــاق مــن خــالل حتدي
بصــورة جوهريــة بتــوازن العقــد إمــا برفــع تكاليــف التنفيــذ عــى أحــد األطــراف، وإمــا بخفــض قيمــة مــا 
ــة الظــروف الشــاقة، حيــق للطــرف  ــه "1ـ يف حال ــادة 3/6/2 عــى أن يتلقــاه أحــد األطــراف، حيــث نصــت امل
الــذي تعــرض هلــا طلــب إعــادة التفــاوض. ويتعــن توجيــه هــذا الطلــب مســببا دون تأخــر غــر مــرر. 2ـ 
ال خيــول طلــب إعــادة التفــاوض، يف حــد ذاتــه للطــرف املــرضور مــن الظــرف الشــاق احلــق يف االمتنــاع عــن 
التنفيــذ. 3ـ إذا مل يتــم التوصــل إىل اتفــاق خــالل مــدة معقولــة، فيحــق ألي مــن الطرفــن اللجــوء إىل القضــاء. 
4ـ إذا توصلــت املحكمــة إىل توافــر الظــروف الشــاقة، فيمكــن هلــا أن تقــي، مــادام معقــواًل، بــأيٍّ ممــا يــي: 
"أـ إهنــاء العقــد يف التاريــخ ووفقــا للــرشوط التــي يتــم حتديدهــا. ب ـ تطويــع العقــد بالتعديــل هبــدف إعــادة 



219  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

التــوازن لــألداءات".

كــا أن املــادة 7/1/7 مــن مبــادئ يونيــدروا نصــت عــى كيفيــة التعامــل مــع القــوة القاهــرة التــي يمكــن 
ــذ، إذا  ــن مــن املســؤولية عــن عــدم التنفي ــا، حيــث جــاء فيهــا "1ـ يعفــى املدي أن تكيــف هبــا جائحــة كورون
أثبــت أن عــدم التنفيــذ يرجــع إىل حــادث ال ســيطرة لــه عليــه، وكان مــن غــر املعقــول أن يدخلــه يف حســاباته 
عنــد ابــرام العقــد، أو كان ال يســتطيع جتنــب وقوعــه، أو تفاديــه، أو جتــاوز نتائجــه. 2ـ إذا كان احلــادث مؤقتــا 
فحســب، فيظــل اإلعفــاء منتجــا ألثــره خــالل مــدة معقولــة يراعــى فيهــا آثــر احلــادث عــى تنفيــذ العقــد. 3ـ 
يلتــزم املديــن بــأن خيطــر الدائــن بوجــود احلــادث ونتائجــه عــى قدرتــه عــى التنفيــذ، فــإذا مل يتســلم الطــرف 
اآلخــر اإلخطــار خــالل مــدة معقولــة بعــد أن يكــون املديــن قــد علــم باحلــادث، أو كان يف وســعه العلــم بــه، 
فيســأل عــن التعويضــات املرتبــة عــى عــدم تســلم اإلخطــار. 4ـ ليــس يف هــذه املــادة مــا يمنــع أي طــرف مــن 

ممارســة احلــق يف إهنــاء العقــد، أو التوقــف عــن التنفيــذ، أو املطالبــة بفوائــد عــن املبالــغ املســتحقة".

وقــد نصــت كذلــك اتفاقيــة اجلــات الدوليــة لســنة 1141994 يف املــادة 7 عــى األثــر املعفــي مــن املســؤولية، 
ومنهــا وقــوع كــوارث طبيعيــة، أو توقــف النقــل، أو قــوة قاهــرة أخــرى تؤثــر بصــورة كبــرة عــى املنتجــات 
املتاحــة للتصديــر، وعاجلــت مبــادئ العهــد الــدويل لتوحيــد قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص 115حــال وقــوع 
ــه "حيــق للطــرف املتــرضر أن يطلــب التفــاوض مــن الطــرف اآلخــر عــى  ــادة 6 عــى أن القــوة القاهــرة يف امل
ــة التفــاوض،  ــذ العقــد الــدويل، أمــا إذا فشــلت عملي تعديــل بنــود العقــد فــإن قبلهــا األخــر يســتمر يف تنفي
ــا  ــذا م ــض"، وه ــة بالتعوي ــه يف املطالب ــرضر بحق ــرف املت ــاظ الط ــع احتف ــد م ــخ العق ــوى فس ــبيل س ــال س ف
أكــدت عليــه اتفاقيــة فيينــا لســنة 1980 بشــأن عقــود البيــع الــدويل للبضائــع116، حيــث نصــت املــادة 81 عــى 
ــأي  ــه "بفســخ العقــد يصبــح الطرفــان يف حــل مــن االلتزامــات التــي يرتبهــا العقــد مــع عــدم اإلخــالل ب أن

تعويــض مســتحق".

ــادات  ــم االقتص ــة لدع ــة الوطني ــراءات املحلي ــدروا واإلج ــادئ اليوني ــى مب ــروف تبق ــذه الظ ــل ه ويف ظ
الوطنيــة كفيلــة لضــان بعــض التدابــر احلائيــة رغــم حمدوديتهــا، كــا هــو الشــأن بالنســبة إىل التدابــر التــي 
ـ19، قصــد  اختذهــا املغــرب مــن خــالل إحــداث الصنــدوق اخلــاص بتدبــر جائحــة فــروس كورونــا كوفيــد
ــبب  ــرضر بس ــد تت ــي ق ــات الت ــع الفئ ــة مجي ــرة ومحاي ــذه الف ــالد يف ه ــا الب ــي تعرفه ــوالت الت ــة التح مواكب
اإلجــراءات االحرازيــة وإعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة بمقتــى القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 لقانــون 

ــة117. ــة املغربي املالي

114  متاحة عى الرابط: www.unctad.org، تاريخ الزيارة: 2020/06/20.

115  متاحة عى الرابط: www.undocs.org، تاريخ الزيارة: 2020/06/20.
116  متاحة عى الرابط: www.unictral.org، تاريخ الزيارة: 2020/06/13.

ــب  ــاء 22 رج ــوم الثالث ــدوره ي ــخ ص ــم 2.20.269، تاري ــوم رق ــرب، مرس ــد-19، املغ ــا كوفي ــروس كورون ــة ف ــر جائح ــاص بتدب ــدوق اخل 117  الصن
ــالدي. ــارس 2020 مي ــق ل 17 م ــري، املواف 1441هج
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فهــذا الصنــدوق تفرضــه ظــروف طارئــة118 بســبب فــروس كورونــا، ممــا جيعــل مبــدأ القــوة امللزمــة للعقــد 
املنصــوص عليهــا ضمــن الفصــل 230 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود املغــريب119، والقــوة امللزمــة لـ"قاعــدة 
اإلســناد" مســتبعدة، والتــي قــد تعيــق تنفيــد العقــود بصفــة عامــة أي ســواء كانــت وطنيــة، أو دوليــة، فهــذا 
الصنــدوق وجــد مــن أجــل التخفيــف مــن التطبيــق الصــارم للقاعدتــن، مــادام الدعــم جــاء عامــا مطلقــا دون 

قيــود.
ــا  ــة كورون ــن جائح ــة بي ــي العالق ــت ف ــل الب ــن أج ــي م ــم الدول ــع التحكي ــي: موق ــرع الثان الف

ــة ــود الدولي ــال العق ــي مج ــة ف ــروف الطارئ ــرة والظ ــوة القاه بالق

ــم – املحتملــة بــن أطــراف التعاقــد،  ــم اللجــوء إىل التحكيــم كوســيلة حلــل اخلالفــات – رشط التحكي يت
وقــد يكــون يف صــورة اتفــاق الحــق – مشــارطة التحكيــم- عــى اللجــوء يف املنازعــات القائمــة بينهــم بالفعــل 

إىل التحكيــم للفصــل فيهــا120.

وقــد يتخــذ التحكيــم شــكال دوليــا، إذا كان حمــل عمــل أطــراف اتفاقيــة التحكيــم زمــن انعقادهــا واقعــا 
يف دولتــن خمتلفتــن، أو إذا كان مــكان التحكيــم، أو أي مــكان ينفــذ فيــه جــزًءا هاًمــا مــن االلتزامــات الناشــئة 
عــن العالقــة، أو املــكان الــذي يكــون ملوضــوع النــزاع أوثــق صلــة بــه يقــع خــارج الدولــة التــي فيهــا حمــل 
عمــل األطــراف، أو إذا اتفــق األطــراف رصاحــة عــى أن موضــوع اتفاقيــة التحكيــم متعلــق بأكثــر مــن دولــة، 
وبصفــة عامــة يكــون التحكيــم دوليــا إذا تعلــق بالتجــارة الدوليــة، وأًيــا كان شــكل اتفــاق التحكيــم الــدويل، 
فإنــه ال بــد أن تســبقه مفاوضــات بــن األطــراف املعنيــة يتــم فيهــا التفــاوض عــى نقــط اخلــالف الرئيســية التــي 
ســوف يقــوم املحكمــون بمناقشــتها يف حــال قيامهــا، أو يف اخلالفــات القائمــة فعــال، ويتــم يف هــذه املفاوضــات 
ــق،  ــب التطبي ــون الواج ــن، والقان ــدد املحكم ــزاع، وع ــر يف الن ــة بالنظ ــم املختص ــة التحكي ــى هيئ ــاق ع االتف
ــة  ــف اإلداري ــم واملصاري ــراء التحكي ــدد إلج ــن املح ــم، والزم ــة للتحكي ــائل القابل ــوع املس ــراءات ون واإلج

ووســيلة االتصــال وتبــادل املســتندات، وغرهــا مــن األمــور اجلوهريــة121.

ــة  ــبب جائح ــذ بس ــة التنفي ــى موقوف ــدويل، تبق ــم ال ــار التحكي ــذة يف إط ــر املتخ ــذه التداب ــر أن كل ه غ
ــي،  ــد االجتاع ــة التباع ــج سياس ــة، وهن ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــة بف ــروف املرتبط ــرا للظ ــا، نظ كورون
فالتحكيــم الــوارد يف العقــد الــدويل، غــر قابــل للتنفيــذ، ألن املــرشع املغــريب نــص يف الفصــل 306 مــن قانــون 
املســطرة املدنيــة عــى أنــه "ال يــؤذن بتنفيــذ القــرارات التحكيميــة األجنبيــة إال بحســب الــرشوط: أال يكــون 
خمالًفــا للنظــام العــام"، ومادامــت الدولــة املغربيــة فرضــت حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب فــروس كورونــا 

118  عبــد املغيــث احلاكــم، "دور القانــون والقضــاء يف احلــد مــن تأثــر فــروس كورونــا عــى العالقــات التعاقديــة"، جملــة الباحــث للدراســات واألبحــاث 
القانونيــة والقضائيــة املغربيــة، ع17، 2020، ص 37.

119  ينــص الفصــل 230 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود عــى أن" االلتزامــات التعاقديــة املنشــأة عــى وجــه صحيــح تقــوم مقــام القانــون بالنســبة إىل 
منشــئيها، وال جيــوز إلغاؤهــا إال برضامهــا معــا، أو يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف القانــون".

www. :ــة، متــاح عــى الرابــط ــة وإجــراءات التحكيــم اإللكــروين كوســيلة لفــض منازعــات التجــارة اإللكروني 120  توجــان فيضــل الرشيــدة: ماهي
iefpedia.com، تاريــخ الزيــارة: 2020/06/12.

121  متاح عى الرابط: www.international-arbritation-attorny.com، تاريخ الزيارة: 2020/06/12.
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املســتجد )كوفيــد-19(، فــإن كل قــرار حتكيمــي يتضمــن التزامــات ماليــة عــى حســاب الطــرف املغــريب دون 
الطــرف األجنبــي ســيكون مآلــه الرفــض ملخالفــة النظــام العــام، وخاصــة إذا كانــت الدولــة التــي صــدر هبــا 
القــرار التحكيمــي ال حتــرم قواعــد املعاملــة باملثــل، فــال يكتســى احلكــم اإلذن بالتنفيــذ بالصيغــة التنفيذيــة.

وهــي نفــس املقتضيــات الــواردة يف املــادة 79 مــن جملــة التحكيــم التونســية122، والتــي جــاء فيهــا "وإذا كان 
القــرار التحكيمــي دوليــا فإنــه ال جيــوز اإلذن بتنفيــذه بتونــس إال إذا توفــرت فيــه الــرشوط التاليــة: أال يكــون 
خمالفــا للنظــام العــام بمفهومــه الــوارد يف القانــون الــدويل اخلــاص التونــي. وأن تكــون الدولــة التــي صــدر 

هبــا القــرار التحكيمــي حتــرم قواعــد املعاملــة باملثــل".

فــإدراج رشط التحكيــم يف العقــود الدوليــة اخلاصــة، الــذي مــن خاللــه يتــم إخضــاع األطــراف يف العقــد 
ــل  ــة الفص ــم مهم ــندون إليه ــم ويس ــا بينه ــاق في ــم باالتف ــخاص يعينوه ــدة أش ــخص، أو ع ــى ش ــا ع نزاعه
ــدول  ــل ال ــا، ألن ج ــة كورون ــل جائح ــتبعد يف ظ ــة123، يس ــم القضائي ــه للمحاك ــن إخضاع ــدال م ــزاع ب يف الن
تتحلــل مــن التزاماهتــا الدوليــة وباألحــرى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة، حتــى أن هنــاك مــن الــدول مــن 
ــا واحلــد  ــدات يف األســعار حين ــق املزاي ــة شــحنات األقنعــة )الكامــات(124، عــن طري ــات قرصن يقــوم بعملي
مــن التصديــر أحيانــا، حيــث يتــم حتويــل الطلبــات يف املطــارات )الصينيــة خاصــة( عــن طريــق رشاء البضائــع 

نقــدا وبأســعار أعــى بأربعــة أضعــاف125.

كــا أن معظــم الــرشكات واملؤسســات يف دول العــامل تعتمــد عــى نظــام العمــل عــن بعــد يف ظــل جائحــة 
كورونــا )كوفيــد-19(، لكــن مــع تزايــد االعتــاد عــى األدوات الرقميــة، أصبــح اإلنرنــت بمثابــة بيئــة جاذبــة 
ــق مكاســب شــخصية  ــة لتحقي ــة إلكروني ــات اخــراق وقرصن ــام بعملي ــة املعلومــات للقي ــر مــن قراصن لكث
حاليــة ومســتقبلية، وبالتــايل أصبحــت البرشيــة تواجــه خطــر فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، وخطــر 

فروســات الكمبيوتــر126.

ــارطة  ــم ومش ــرشط التحكي ــة ل ــة املتضمن ــة اخلاص ــود الدولي ــت يف العق ــوع للب ــب الرج ــه جي ــه، فإن وعلي
ــم. ــة يف التحكي ــاب احلوكم ــا لغي ــة كورون ــار جائح ــن انتش ــي يف زم ــايض الوطن ــم للق التحكي

وجتــدر اإلشــارة إىل أن القضــاء يبقــى هــو املعــول عليــه ملواجهــة بعــض اآلثــار الســلبية املرتبطــة بالقــرارات 
التحكيميــة، كــا هوالشــأن بالنــزاع املعــروف بقضيــة اخلــرايف ضــد ليبيــا املشــار إليــه ســابقا، وهــو احلكــم الذي 

122  جملة التحكيم التونسية، قانون عدد 42، تاريخ صدوره 26 أبريل 1993، منشور بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 4 ماي 1993، ص 324.
123  حســن اهلــداوي، القانــون الــدويل اخلــاص، تنــازع القوانــني، املبــادئ العامــة واحللــول الوضعيــة يف القانــون األردين، ط 3، مكتبــة دار الثقافــة للنــرش 

ــع، عــان، 1997، ص 173. والتوزي
ــارة:  ــة الكامــات، متــاح عــى الرابــط: www.sputniknews.com، تاريــخ الزي 124  حســن أســن، يف مشــهد غــر مســبوق دول كــرى متــارس قرصن

.2020/04/03
125  أحيــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة قانــون اإلنتــاج الدفاعــي، الــذي أقــره الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يعقــد الوضــع املتعلــق بالقرصنــة، 
ــار  ــك إجب ــة، وكذل ــدات الطبي ــاج املع ــى إنت ــي ع ــاع الصناع ــار القط ــس بإجب ــمح للرئي ــة ويس ــرب الكوري ــن احل ــود إىل زم ــون يع ــذا القان ألن ه
الــرشكات األمريكيــة عــى التوقــف عــن بيعهــا للخــارج. انظــر: "أمريــكا تفعــل اإلنتــاج الدفاعــي لصنــع الكامــات بمواجهــة كورونــا"، متــاح عــى 

ــارة: 2020/05/10. ــخ الزي ــط: www.aljazeera.net، تاري الراب
www.zah- :ــط ــى الراب ــاح ع ــر، مت ــر الكمبيوت ــة لتدم ــج خبيث ــرة برام ــتجد لبعث ــا املس ــروس كورون ــتغلون ف ــرز يس ــي، هاك ــة الصليب 126  نايل

.2020/05/10 الزيــارة:  تاريــخ   ،ratalkhaleej.ae
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صــدر يف القاهــرة بتاريــخ 2013/03/22 وفقــا لالتفاقيــة املوحــدة الســتثار رؤوس األمــوال العربيــة يف الــدول 
العربيــة، والــذي أثــار جــدال قانونيــا طويــال، وهــو حكــم غــر قابــل للطعــن وفقــا للــادة 1 )8( مــن االتفاقيــة 
املوحــدة الســتثار رؤوس األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة، وقــد طالــب الطــرف الليبــي وهــو عضــو يف 
االتفاقيــة املوحــدة، بإبطــال احلكــم أمــام حمكمــة االســتئناف بالقاهــرة فــرد الطلــب عمــال باالتفاقيــة املوحــدة، 
ثــم عــرض أمــام حمكمــة النقــض املريــة، التــي قضــت بإبطــال الفقــرة الثامنــة مــن املــادة األوىل مــن االتفاقيــة 
املوحــدة، والتــي تنــص عــى أن األحــكام التحكيميــة الصــادرة وفقــا هلــذه االتفاقيــة ال تقبــل أي طريــق مــن 

طــرق الطعــن، واعتــرت احلكــم التحكيمــي قابــال لإلبطــال.

وحســنا فعلــت حمكمــة النقــض املريــة، عــى أســاس أن حكــم التحكيــم ينفــذ فــور صــدوره وال جيــوز 
ــه ال يمكــن حرمــان أي جهــة مهــا  ــا نقــص ترشيعــي، ألن اســتئنافه أمــام أي جهــة، وهــذا مــن وجهــة نظرن
كانــت مــن القاعــدة املســطرية التــي تعتــر مــن صلــب النظــام العــام التــي تنــص عــى "مبــدأ التقــايض عــى 
درجتــن"، ألنــه مــن قواعــد العدالــة أن متنــح للطــرف املتــرضر فرصــة ثانيــة للتقــايض، وال يمكــن أن نعتــد 
ــن  ــة يف زم ــرارات وخاص ــذه الق ــل ه ــدار مث ــام، ألن إص ــام الع ــن النظ ــه م ــدأ ألن ــذا املب ــن ه ــه ع ــدا بتنازل أب
ــو  ــا ه ــه، ك ــذ علي ــكات املنف ــى ممتل ــز ع ــاع احلج ــري، بإيق ــذ اجل ــارشة التنفي ــتغالله ملب ــن اس ــح، يمك اجلوائ
حاصــل يف هــذا القــرار التحكيمــي، حيــث إنــه بمجــرد صــدوره بــادرت رشكــة اخلــرايف، يف إيقــاع حجــز عــى 

أمــوال وممتلــكات ليبيــة يف أوروبــا للحصــول عــى مبلــغ احلكــم.

ــود  ــال العق ــت يف جم ــي يف الب ــاء الوطن ــة ودور القض ــا أمهي ــفت لن ــد كش ــة ق ــذه القضي ــإن ه ــك، ف ولذل
ــا، إىل جانــب ذلــك  ــي جيــب أن يبــت فيهــا القضــاء حري ــرة، والت ــة كب ــغ مالي ــي تتضمــن مبال ــة الت الدولي
حــر االختصــاص للبــت يف املنازعــات املرتبطــة بالعقــود الدوليــة يف ظــل فــرض احلاالت االســتثنائية بســبب 

ــاالت. ــذه احل ــم يف كل ه ــتبعاد التحكي ــع اس ــي، م ــاء الوطن ــا للقض ــزالزل وغره ــات وال ــة واآلف األوبئ

المبحــث الخامــس: مــآل األحــكام األجنبيــة الصــادرة فــي مجــال العقــود فــي ظــل الصعوبــات 
المترتبــة عــن جائحــة كورونــا القانونيــة وتقهقــر القانــون الدولــي الخــاص المغربــي

عندمــا نصــل مرحلــة تطبيــق القانــون األجنبــي بســبب وجــود منازعــة قضائية لعــدم تنفيــذ العقــود الدولية 
اخلاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا، والــذي قــد يدعــي أحــد أطــراف العقــد األجنبــي بوجــود القــوة القاهــرة 
ــذي  ــايض، ال ــون الق ــررة يف قان ــناد املق ــدة اإلس ــه قاع ــذي نفرض ــة، وال ــن جه ــد م ــذا العق ــن ه ــل م للتحل
عــرض عليــه النــزاع، وقضــت بتطبيــق قانــون أجنبــي معــن، وأنــه مل يكــن هنــاك أي ســبب يقتــي اســتبعاد 
ــة  ــة الوطني ــوص الترشيعي ــع النص ــا م ــبب تنافيه ــادي بس ــام االقتص ــام الع ــص كالنظ ــي املخت ــون األجنب القان
التــي تعتــر جائحــة كورونــا ظرًفــا طارًئــا فقــط مــن جهــة أخــرى، أو عندمــا يــراد تنفيــذ حكــم متعلــق بعقــد 
صــادر مــن دولــة أجنبيــة يــراد تنفيــذه يف املغــرب، ففــي ظــل إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب جائحــة 
كورونــا يبقــى مصــر هــذا احلكــم جمهــوال )املطلــب األول(، لكــون كل دولــة هلــا احلــق يف حتديــد اآلثــار التــي 
تــرى إعطائهــا لألحــكام األجنبيــة كــا أن للســلطات القضائيــة املختصــة فيهــا حــق اإلرشاف عــى األحــكام 

األجنبيــة، أو مراجعتهــا بالقــدر الــذي يعينــه ترشيــع الدولــة )املطلــب الثــاين(.
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المطلــب األول: تنفيــذ األحــكام األجنبيــة المتعلقــة بالعقــود فــي ظــل إعــالن حالــة الطــوارئ 

الصحيــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا

ــي املختــص بمقتــى قاعــدة اإلســناد  ــون األجنب ــد طبيعــة القان ــة127 يف حتدي اختلفــت االجتاهــات الفقهي
ــون األجنبــي  ــق القان ــاك اجتــاه يــرى أن أســاس تطبي ــزاع، فهن ــه الن ــون القــايض املعــروض علي املقــررة يف قان
يتمثــل يف فكــرة احلقــوق املكتســبة، وهنــاك اجتــاه يعتــره كامنــا يف فكــرة التلقــي، أو اإلدمــاج128 يف حــن يعتقــد 

اجتــاه ثالــث بوجــود إنابــة، أو تفويــض صــادر عــن املــرشع الوطنــي129.

وبالتــايل عندمــا نكــون أمــام قاعــدة تنــازع القوانــن وإمكانيــة تطبيــق القانــون األجنبــي، نبحــث عــن آثــار 
األحــكام األجنبيــة والتــي نقصــد هبــا تذييلهــا بالصيغــة التنفيذيــة، فقــد يصــدر حكــم قضائــي فرنــي يف نــزاع 
متعلــق بتنفيــذ العقــد الــدويل عــى املتعاقــد املغــريب املوجــود يف املغــرب يف زمــن جائحــة كورونــا، أو بعدهــا، 
ألهنــا متعلقــة يف الواقــع باحــرام احلقــوق املكتســبة، ألن التمســك يف بــالد املغــرب بحكــم فرنــي عــى ســبيل 
املثــال هــو عبــارة عــن التمســك بحــق مكتســب يف اخلــارج، وعــى ذلــك يمكــن إىل حــد مــا أن تنطبــق عــى 

هــذه القواعــد العامــة بشــأن احــرام احلقــوق املكتســبة.

ولكــن هــذه القواعــد ال تكفــي وحدهــا، ألن احلكــم األجنبــي ال يمكــن أن ينتــج كل آثــاره داخــل بــالد 
أخــرى إال إذا أعطــي قــوة تنفيذيــة عــى مــا قى بــه احلكم، وذلــك بوضــع الصيغــة التنفيذيــة عليه بغــض النظر 
عــن وجــود حالــة الطــوارئ الصحيــة يف املغــرب بســبب وبــاء كورونــا مــن عدمهــا، واملقصــود بتنفيــذ األحكام 
والقــرارات القضائيــة األجنبيــة يف هــذا اإلطــار ليــس التنفيــذ االختيــاري املــروك ملطلــق إرادة األطــراف، ألنــه 
بــكل بســاطة ال يمكــن تصــور هــذا التنفيــذ يف ظــل جائحــة كورونــا وخاصــة بالنســبة إىل العقــود الدوليــة التــي 
تــرضرت بســبب جائحــة كورونــا، وإنــا املقصــود هــو التنفيــذ اجلــري الــذي يكــون باســتعال الســلطة العامــة 
القــوة املاديــة حلمــل املحكــوم عليــه عــى االمتثــال ملــا أمــرت بــه اهليئــة القضائيــة التــي أصــدرت احلكــم، أو 
القــرار األجنبــي. وتنتــج هــذه القــوة التنفيذيــة عــن األمــر الــذي يعطــي باســم رئيــس الدولــة التــي ينفــذ فيهــا 
ــي ينــص عليهــا يف املغــرب يف الفصــول 430 و 431 و 432 و 433  ــة هــذه هــي الت ــة التنفيذي احلكــم، والصيغ
مــن قانــون املســطرة املدنيــة، والفصــل 19 مــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب، واملــادة 128 
مــن مدونــة األرسة، وتضــاف إليهــا نصــوص تكميليــة تتعلــق بمســائل معينــة منهــا القــوة اإلثباتيــة لألحــكام 
األجنبيــة طبقــا للفصــل 418 مــن قانــون االلتزامــات والعقــود، وســلطة أمــن التفليســة التــي أشــهرت بحكــم 
قضائــي صــادر يف بــالد أجنبيــة الختــاذ بعــض التدابــر بشــأن أمــوال املفلــس املوجــودة يف املغــرب دون رضورة 

احلصــول عــى األمــر بالتنفيــذ طبقــا للفصــل 20 مــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة لألجانــب.

127  حممــد الــرشيف، تأثــر الديانــة يف نطــاق القانــون الــدويل اخلــاص للبلــدان اإلســامية، ط 1، جمموعــة حمــارضات أكاديميــة الهــاي للقانــون الــدويل، 
ــاي، 1987، ص 32. اله

128  هشام خالد، التنازع االنتقايل يف تنازع القوانني، ط 1، مطبعة دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2001، ص 123.
129  حممــد كــال فهمــي، التنــازع املتحــرك يف القانــون الــدويل اخلــاص، دكتــوراه، جامعــة عــن شــمس القاهــرة، مــر، الســنة اجلامعيــة 1990ـ 1991، 

ــر منشــورة(. ص 130، )غ



 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(224

ــار مقتضيــات االتفاقيــات التــي أبرمهــا املغــرب مــع دول أخــرى بعــد  كــا جيــب أن تؤخــذ بعــن االعتب
االســتقالل، وكذلــك االتفاقيــات املرمــة باســم املغــرب مــن طــرف فرنســا يف عهــد احلايــة والتــزم املغــرب 

ــا130. بقبوهل

ــا  ــة إىل رضورة تعزيزه ــكام األجنبي ــذ األح ــع تنفي ــود خيض ــات والعق ــون االلتزام ــن قان ــل 430 م فالفص
ــة. ــذه الصيغ ــا ه ــا منه ــع هل ــب أن ختض ــي جي ــرشوط الت ــى ال ــص ع ــا ين ــة، ك ــة التنفيذي بالصيغ

وال يمكــن للمحكمــة املغربيــة أن متنــح األمــر بالتنفيــذ إال إذا توفــرت يف احلكــم األجنبــي املطلــوب تنفيــذه 
ــرشوط اآلتية: ال

أن تكــون املحكمــة األجنبيــة التــي أصــدرت ذلــك احلكــم خمتصــة إلصــداره، وينظــر إىل هــذا 	-
االختصــاص مــن جانبــن: دويل وداخــي، فمــن حيــث اجلانــب الــدويل جيــب أن تكــون حماكــم الدولــة 
التــي أصــدرت احلكــم هــي املختصــة بمقتــى قواعــد تنــازع االختصــاص القضائــي الــدويل املعمــول 

ــرب. ــا يف املغ هب
أن تكون املحكمة األجنبية قد طبقت قواعد املسطرة تطبيقا صحيحا.	-
أن يكون احلكم األجنبي املطلوب تنفيذه أصبح يف البالد التي صدر فيها هنائيا وقابال للتنفيذ.	-
عدم مساس أي حمتوى من حمتويات احلكم األجنبي بالنظام العام املغريب.	-

وهــذا مــا نــص عليــه الفصــل 11 مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونــي عــى أنــه "ال يــؤذن بتنفيــذ 
القــرارات القضائيــة األجنبيــة:

إذا كان موضوع النزاع من اختصاص املحاكم التونسية دون سواها.	-
إذا ســبق الفصــل يف نفــس موضــوع النــزاع وبــن نفــس اخلصــوم ولنفــس الســبب مــن املحاكم التونســية 	-

بقــرار غــر قابــل للطعــن بالطــرق العادية.
إذا كان القــرار األجنبــي خمالفــا للنظــام العــام يف مفهــوم القانــون الــدويل اخلــاص التونــي، أو كان صــدر 	-

وفــق إجــراءات مل حتــرم حقــوق الدفاع.
إذا كان القــرار األجنبــي قــد وقــع إبطالــه، أو إيقــاف تنفيــذه بموجــب قانــون البلــد الصــادر فيــه، أو غــر 	-

قابــل للتنفيــذ يف البــالد التــي صــدر فيهــا.
إذا مل حترم الدولة الصادر هبا احلكم، أو القرار قواعد املعاملة باملثل.	-

كا ال يؤذن بتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية إال حسب الرشوط التي جاءت هبا أحكام الفصل
 81 من جملة التحكيم"131.

130  عبود، مرجع سابق، ص 336.
131  ويف نفس اإلطار نصت املادة 27 من القانون الدويل اخلاص السويري عى أنه:

« 1- La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible 
avec l’ordre public Suisse.
2-  La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a- Qu’elle n’a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence 
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وقــد ســبق ملحكمــة النقــض الفرنســية يف قــرار شــهر يســمى "مونزيــر"، والتــي تــم مــن خاللــه ضبــط 
ــذه، وحرهتــا يف: ــإلذن بتنفي ــي ل ــم األجنب الــرشوط الواجــب توفرهــا يف احلك

ثبوت االختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرته.	-
ثبوت االختصاص الترشيعي للمحكمة التي أصدرته.	-
احرام النظام العام الدويل للبلد املطلوب منه اإلذن بتنفيذ احلكم األجنبي.	-
انعدام التحايل عى القانون.	-
صحة اإلجراءات املتبعة يف املحاكمة التي انتهت باحلكم املطلوب اإلذن بتنفيذه132.	-

habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve,
b- Que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissent à la conception suisse 

du droit de procédure notamment queladite partie n’a pas eu la possibilité de faire Valloire ses moyens,
c- Qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet à déjà été introduit en suisse ou y a déjà 

été jugé ou qu’il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision 
remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3-    au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
ــة يف 1995/6/3، ص 542،  ــمية اإليطالي ــدة الرس ــور باجلري ــم 128، املنش ــايل، رق ــاص اإليط ــدويل اخل ــون ال ــن القان ــل 64 م ــك الفص ـ وكذل

والــذي جــاء فيــه:
« Reconnaissance des jugements étrangers: 

1- Le jugement étranger est reconnu en Italie sans que soit nécessaire le recours à aucune procédure si:
b- Le juge qui l’a prononcé pouvait connaitre de la coure selon les principes de compétence internationale 

propres de l’ordre juridique italien,
c- L’acte introductif d’instance a été porté à la connaissance du défendeur en conformité de la loi du lieu 

ou’ s’est déroulé le procès et si les droits essentiels de la défense n’ont pas été violés,
d- Les parties se sont constituées en jugement selon la loi du lieu ou’ s’est, déroulé le procès ou si le défiant 

a été constaté conformément à cette loi,
e- Le jugement est passé en force de chose jugée selon la loi du lieu ou’ il a été prononcé,
f- Le jugement n’est pas contraire à une sentence rendue par un juge italien et passé en force de chose 

jugée,
g- Une instance, engagée avant le procès étranger, n’est pas pendante entre les mêmes parties et pour le 

même objet devant un juge italien,
h- Ses dispositions ne produisent pas d’effets contraires à l’ordre public ».

ـ وهذا ما نص عليه الفصل 3155 من القانون املدين الكندي )كيبيك(، حيث جاء فيه:
« Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec,  
   Sauf dans les cas suivants:

1- L’autorité de l’état dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du 
présent titre,

2- La décision, au lieu ou’ elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire ou n’est pas définitive ou 
exécutoire,

3- La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure, 
4- Un litige entre les même parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec 

a une décision passé ou non en force de chose jugée ou est pendant devant un autorité québécoise, première 
saisie ou a été jugé dans un état tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance 
au Québec,

5- Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu 
dans les relations internationales,

6- La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un état étranger".
132  حمكمــة النقــض الفرنســية، نقــض دويل خــاص، قــرار رقــم: f – lm 123، تاريــخ صــدوره: 1964/07/07؛ انظــر: مجــال اخلــار، أحــكام املــراث يف 

ــاط، 2014، ص 312. ــة، ط 1، مطبعــة دار الســالم، الرب ــة فقهي ــة قضائي ــة ترشيعي ــزواج املختلــط – مقارب ال
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ــام  ــوى أم ــع الدع ــي أن ترف ــة، وه ــطرة قانوني ــاع مس ــي اتب ــم أجنب ــذ حك ــب لتنفي ــن الواج ــه م ــا أن  ك
ــد  ــذ عن ــه، وملــا كان التنفي ــة ملوطــن، أو حمــل إقامــة املدعــى علي املحكمــة املختصــة، وهــي املحكمــة االبتدائي
عــدم وجــود موطــن أو حمــل إقامــة للمدعــى عليــه يف املغــرب، وإنــا تكــون لــه أمــوال يمكــن التنفيــذ عليهــا.

ــة.  ــطرة املدني ــون املس ــا يف قان ــوص عليه ــة املنص ــد العام ــا للقواع ــي طبق ــال افتتاح ــب بمق ــدم الطل ويق
ــة: ــق التالي ــوى بالوثائ ــق الدع ــب أن ترف وجي

نسخة رسمية من احلكم.	-
أصل وثيقة التبليغ، أو كل وثيقة تقوم مقامها.	-
شــهادة مــن كتابــة الضبــط املختصــة تشــهد بأنــه ال يوجــد أي تعــرض وال اســتئناف وال طلــب نقــض 	-

ضــد احلكــم املطلــوب تنفيــذه.
ترمجــة تامــة إىل اللغــة العربيــة عنــد االقتضــاء للوثائــق املشــار إليهــا أعــاله مصــادق عــى صحتهــا مــن 	-

طــرف ترمجــان حملــف.
ــل 	- ــص الكام ــي والن ــم األجنب ــذ احلك ــه تنفي ــة يف منطوق ــي رصاح ــال االفتتاح ــن املق ــب أن يتضم وجي

ــم. ــك احلك ــوق ذل ملنط
ــة  ــاص املحكم ــدم اختص ــع بع ــا الدف ــا فيه ــة ب ــات العادي ــك بالدفوع ــه أن يتمس ــى علي ــن للمدع ويمك

ــذ. ــب التنفي ــا طل ــروض عليه املع

أمــا الدفــع بعــدم اختصــاص املحكمــة األجنبيــة التــي أصــدرت احلكــم املطلــوب تنفيــذه فيعتــر هنــا دفعــا 
يف اجلوهــر، ألنــه يتعلــق بتوفــر الــرشوط الالزمــة ملنــح التنفيــذ، ولذلــك ال جيــوز التمســك بــه.

ــا، إال إذا  ــوء إليه ــن اللج ــك ال يمك ــة، لذل ــطرة خاص ــي مس ــل ه ــطرة التذيي ــف أن مس ــك يستش ولذل
ــي  ــم قضائ ــدر حك ــد -19، وص ــتجد كوفي ــا املس ــة كورون ــبب جائح ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط ــدت حال وج
بذلــك، أمــا إذا كانــت الدولــة التــي ينتمــي إليهــا أحــد أطــراف العقــد مل تعلــن حالــة الطــوارئ الصحيــة، ومل 
تلجــأ لفــرض سياســة التباعــد االجتاعــي بســبب وبــاء كورونــا، تلجــأ لتطبيــق بنــود العقــد، والــذي يتضمــن 
كل التفاصيــل، حتــى تلــك املرتبطــة بوجــود النــزاع القبــي والبعــدي، بحيــث يلجــأ إىل التحكيــم الــدويل حلــل 
هــذه املنازعــات، ولكــن مــع تفــي هــذه اجلائحــة قــد يعتــر أحــد أطــراف العقــد فرصــة للتحلــل مــن العقــد 
الــدويل، أو إلجبــار الطــرف اآلخــر عــى التنفيــذ، فاحلكــم القضائــي الصــادر مــن املحاكــم الصينيــة واملــراد 
تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة يف املغــرب، يتطلــب عــرض هــذا النــزاع عــى املحاكــم املغربيــة التــي تبــت يف قواعــد 
اإلســناد مــن حيــث املــكان والزمــان، ألهنــا ال تثــار إال بعــد التنــازع املــكاين والزمــاين بــن قواعــد اإلســناد يف 
قانــون القــايض، فمــن غــر املالئــم طــرح مشــكلة التذييــل، قبــل حــل هــذا التنــازع بشــقيه املــكاين والزمــاين، 
ونعتقــد أنــه عندمــا تعــرض عــى املحكمــة دعــوى أحــد أطرافهــا أجنبيــا، أو كل عنارصهــا أجنبيــة، ال يمكــن 
ــض،  ــقطنا يف التناق ــي، وإال س ــايض الوطن ــام الق ــع أم ــازع الواق ــت يف التن ــل الب ــل قب ــن التذيي ــدث ع أن نتح
ــوص  ــايض املنص ــود رشوط التق ــرى وج ــة أخ ــكال أي بصيغ ــوى ش ــول الدع ــايض بقب ــم الق ــد حيك ــث ق بحي
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ــا يف  ــوص عليه ــازع املنص ــد رشوط التن ــل توج ــن ه ــة، ولك ــوى املرفوع ــة يف الدع ــطرة املدني ــا يف املس عليه
القانــون الــدويل اخلــاص؟

ألن خصوصيــة هــذه الدعــاوي توجــب املزاوجــة بــن القانونــن مــن أجــل البــت يف مثــل هكــذا دعــاوي، 
ــة  ــي باملعامل ــق احلكــم األجنب ــد يكــون طب ــل هــذه الدعــاوي شــكال ق ــول القضــاء يف مث ــأن قب ألين أعتقــد ب

باملثــل، بــدل رفضهــا وخاصــة إذا كانــت هــذه الدولــة األجنبيــة تســمح بتنفيــذ العقــود واألحــكام املغربيــة.

وقــد يقــول قائــل بــأن القضــاء يتوفــر عــى آليــة متعلقــة بالنظــام العــام لتفــادي إرهــاق املتعاقــد املغــريب 
ــا، إال أن هــذا النظــام العــام هــل يســتخدم بــدون رشوط؟ وهــل  بســبب التداعيــات الســلبية جلائحــة كورون
ــه يف  ــدويل مســتحيال؟ فالنظــام العــام جيــب إثارت ــة جيعــل التعامــل ال ــل هــذا األخــر بصــورة أتوماتيكي تفعي
احلــاالت االســتثنائية، عندمــا يكــون احلكــم القضائــي الناتــج عــن العقــد الــدويل لصالــح الطــرف املتعاقــد 
األجنبــي، الــذي ال تســمح دولتــه بتنفيــذ احلكــم املغــريب تطبيقــا ملبــدأ املعاملــة باملثــل، كــا هــو حاصــل مــع 
دولــة قطــر التــي فــرض عليهــا حصــار مــن طــرف بعــض دول اجلــوار، فــال يمكــن تنفيــذ األحــكام والعقــود 
الصــادرة مــن هــذه الــدول يف قطــر ســواء يف ظــل جائحــة كورونــا، أو يف احلــاالت العاديــة، اســتنادا للمبــدأ 

العاملــي "املعاملــة باملثــل" الــذي جيــد أساســه يف النظــام العــام للدولــة.

ــة  ــود الدولي ــذ العق ــق بتنفي ــا املتعل ــة كورون ــل جائح ــادر يف ظ ــدويل الص ــم ال ــد بالتحكي ــه ال يعت ــا أن ك
ــتئناف  ــة االس ــن حمكم ــادر ع ــرار ص ــاء يف ق ــا ج ــالن، ك ــب البط ــا يف الغال ــون مصره ــث يك ــة، بحي اخلاص
بالقاهــرة املتعلــق بتنفيــذ عقــد بــن الدولــة الليبيــة والرشكــة الكويتيــة حممــد عبــد املحســن اخلــرايف، بموجــب 
هــذا العقــد الــدويل تتعهــد هــذه األخــرة بإقامــة مــرشوع اســتثاري ســياحي مشــرك بناحيــة شــاطئ منطقــة 
ــة  ــت هيئ ــد ترف ــدار، فق ــق بمق ــو مطل ــق ه ــع أن كل مطل ــه "وم ــى أن ــة ع ــس الليبي ــعبة طرابل ــوراء بش تاج
ــن كل  ــوٌم م ــوٌم ومعص ــدٌر حمت ــه ق ــا، كأن ــل تعقيب ــال ال يقب ــوال فاص ــا، ق ــا مرم ــار أن حكمه ــم باعتب التحكي
رقابــة، لذلــك، جــاء حكمهــا، وعــى نحــو جــي وفاضــح يكشــف عــن نفســه، مفرطــا فجــا، وظاملــا إىل حــدود 
جتعلــه خارجــا عــى القيــود العدليــة واملوجبــات العقليــة املنطقيــة، عــى اختالفهــا، تعســفيا، متييزيــا، ويشــكل 
ــز أن ينشــأ حكــًا،  ــه، فمــن غــر اجلائ ــة األساســية. وعلي ــادئ القانوني بذلــك انتهــاكا واضحــا وخطــرا للمب
ــا،  ــة م ــح حصان ــه، أو يمن ــاج ب ــا أن حي ــول أيض ــر املقب ــن غ ــات، وم ــب التزام ــادي، أو يرت ــوده امل ــم وج رغ
وعــى ذلــك، وإذعانــا لقواعــد النظــام العــام، اهلامــة واجلوهريــة واملؤثــرة، وصونــا وتثبيتــا هلــا، يصــر بطــالن 
ــا، ولذلــك تقــي  احلكــم، برمتــه، نتيجــة لشــططه املفــرط، ولــكل مــا تقــدم بيانــه مــن أســباب، أمــًرا حمتوًم

ــه"133. ــة ببطالن املحكم
وحتــى إن تــم رفــض بطــالن احلكــم التحكيمــي الــدويل، ال يمكــن للمحكمــة أن تأمــر بالتنفيــذ، حيــث 
جــاء يف حكــم صــادر عــن حمكمــة االســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء املغربيــة عــى أنــه "ال يمكــن ملحكمــة 

133  حمكمــة االســتئناف القاهــرة، الدائــرة التجاريــة األوىل، مــر، بطــالن حكــم حتكيــم، رقــم 39 احلكــم لســنة 130 قضائيــة، تاريــخ صــدوره: 3 يونيــو 
2020، متــاح عــى الرابــط: www.jp.gov.eg، تاريــخ الزيــارة: 2020/6/6.
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االســتئناف يف التحكيــم الــدويل أن تأمــر بالتنفيــذ عندمــا تقــي برفــض دعــوى البطــالن ألن الترشيــع املغــريب 
يف قانــون املســطرة املدنيــة يف الفــرع الثــاين املتعلــق بالتحكيــم الــدويل مل حيــل عــى مقتضيــات الفصــل 327-38 
ــي ألزمــت حمكمــة االســتئناف عندمــا تقــي برفــض دعــوى البطــالن أن  ــم الداخــي، والت املتعلقــة بالتحكي

تأمــر بتنفيــذ احلكــم التحكيمــي"134.
ــجمة  ــر منس ــة غ ــود األجنبي ــكام والعق ــذ األح ــة بتنفي ــة املتعلق ــات احلالي ــأن املقتضي ــا أرى ب ــرأي في وال
ــزاع  ــر الن ــرض جلوه ــتبعده، دون التع ــذ، أو تس ــمح بالتنفي ــا ستس ــا إم ــة، ألهن ــذه اجلائح ــبب ه ــا بس ــا بينه في
ــة القديــم الصــادر بتاريــخ 12 أغســطس  ــة املغربي الــوارد يف العقــد، فالفصــل 290 مــن قانــون املســطرة املدني
1913 الــذي تضمــن النظــام العــادي لتنفيــذ األحــكام األجنبيــة، وهــو غــر صالــح يف ظــل جائحــة كورونــا 
واجلوائــح بصفــة عامــة، لكونــه مل يتضمــن أي بيــان حــول رشوط منــح الصيغــة التنفيذيــة للحكــم األجنبــي. 
ولذلــك كان يوجــد داخــل النظــام القضائــي املغــريب متييــز بــن األحــكام الصــادرة عــن حماكــم الــدول التــي 
ــازل عنهــا، أو التــي مل  ــة واألحــكام الصــادرة عــن حماكــم الــدول التــي مل تتن تنازلــت عــن امتيازاهتــا القضائي
تكــن تتمتــع بامتيــازات مــن هــذا النــوع. فبالنســبة إىل األحــكام املذكــورة أواًل، وعــى رشط املعاملــة باملثــل مل 
يكــن للمحكمــة املغربيــة أن تعيــد النظــر يف جوهــر الدعــوى. أمــا بالنســبة إىل األحــكام املذكــورة ثانيــا فــإن 
القــايض املغــريب الــذي يعــرض عليــه طلــب متتيعهــا بالصيغــة التنفيذيــة كان يتمتــع بالســلطة الكاملــة إلعــادة 
النظــر يف احلكــم ســواء مــن حيــث الوقائــع، أو مــن حيــث القانــون. كــا كان مــن حقــه أن يرفــض إصــدار 
األمــر بالتنفيــذ إذا تبــن لــه أن احلكــم كان خمطئــا فيدخــل ضمــن ســلطته إعــادة النظــر مثــال يف تأويــل العقــد، 
أو إســناد املســؤولية إىل طــرف معــن، أو يف مبلــغ التعويــض وكذلــك يف وســائل اإلثبــات وتقييمهــا. فكانــت 
الســلطة املمنوحــة للقــايض إلعــادة النظــر يف جوهــر احلكــم األجنبــي جتعــل دعــوى إعطــاء الصيغــة التنفيذيــة 
ــود  ــذ العق ــال تنفي ــي يف جم ــاء العامل ــذا الوب ــل ه ــه يف ظ ــد بأن ــدة. أعتق ــوى جدي ــد بدع ــد بعي ــبيهة إىل ح ش
ــن، يمكــن للقــايض  ــذ العقــود، جيــب اعتبارمهــا عقــدا ودعــوى جديدي ــة لتنفي ــة املتضمن واألحــكام القضائي
ــه  ــد-19( وتداعيات ــا املســتجد )كوفي ــروس كرون ــا بســبب تفــي ف ــا جيــري حالي أن يكيــف هــذه العقــود ب

الســلبية عــى تنفيــذ العقــود، وإعــادة النظــر يف جوهــر احلكــم األجنبــي الناتــج عــن العقــد الــدويل.

المطلــب الثانــي: آثــار العقــود الدوليــة الخاصــة فــي ظــل إعــالن حالــة الطــوارئ 
الصحيــة بســبب تفشــي جائحــة كورونــا بصــرف النظــر عــن تنفيذهــا

ويمكــن تصنيــف املقتضيــات التــي تضمنتهــا النصــوص املشــار إليهــا إىل صنفــن، صنــف يتعلــق بتنفيــذ 
ــة،  ــار األخــرى التــي يمكــن أن تتمتــع هبــا األحــكام األجنبي ــة، وصنــف آخــر يتعلــق باألث األحــكام األجنبي
بــرف النظــر عــن تنفيذهــا، أمــا االتفاقيــات القضائيــة الدوليــة فتنظــم تنفيــذ األحــكام األجنبيــة بــن املغــرب 
والــدول املعنيــة باألمــر، غــر أن هــذه االتفاقيــات قــد تتعــارض مــع قواعــد التباعــد االجتاعــي وفــرض حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، والتــي جتعــل تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة بنــاء عــى تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصادرة 
مــن دولــة أجنبيــة مســتحيال لتعارضهــا مــع هــذه القواعــد التــي تعتــر مــن صلــب النظــام العــام، مــامل تكــن 
134  حمكمــة االســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء، املغــرب، اســتئناف جتــاري، قــرار رقــم 142، تاريــخ صــدوره 2017/02/12، منشــور بمجلــة دفاتــر 

ــرب، ع 6، 2018، ص 123. ــاط، املغ ــة الرب ــورات األمني ــىل، منش ــس األع املجل
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ــة اخلاصــة يف زمــن اجلوائــح، حيــث يســمح املغــرب  ــذ العقــود الدولي ــا خيــص تنفي ــل في ــة باملث ــاك معامل هن
ــكام  ــذ األح ــا بتنفي ــمح بدوره ــي تس ــذا األجنب ــا ه ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــون الدول ــرة لك ــذه األخ ــذ ه بتنفي

القضائيــة زمــن اجلوائــح.

ــة  ــة بســبب اإلجــراءات االحرازي ــه التعاقدي ــاء أحــد املتعاقديــن مــن أداء أي مــن التزامات ــع الوب ــإذا من ف
ــن  ــد م ــول، أو احل ــر التج ــال حظ ــبيل املث ــى س ــا ع ــي منه ــاره، والت ــن انتش ــد م ــدول للح ــا ال ــي تتخذه الت
ــاوال،  ــد مق ــع إذا كان املتعاق ــل باملوق ــاعات العم ــل س ــي، أو تقلي ــم الوطن ــة التعقي ــال ملنظوم ــركات تفعي التح
جعلــه غــر قــادر عــى تنفيــذ التزاماتــه الدوليــة، ممــا يتعــن عــى هــذا املتعاقــد أن يرســل إخطــارا، إىل الطــرف 
اآلخــر يعلمــه بالواقعــة، أو الظــروف بســبب وبــاء كورونــا، ويؤكــد أهنــا تشــكل قــوة قاهــرة، ورغــم أن هــذا 
ــذرا  ــيصبح( متع ــح )أو س ــي أصب ــة الت ــات العقدي ــة االلتزام ــه الدق ــى وج ــار ع ــدد يف اإلخط ــد حي ــر ق األخ
عليــه أداؤهــا بســبب هــذه الظــروف، إال أن الطــرف اآلخــر لــن يــرىض هبــذه اخلطــوات ممــا ســيجعله يلجــأ 
إىل حمكمتــه الوطنيــة إلصــدار حكــم قضائــي إللــزام هــذا األخــر بالتنفيــذ، إال أنــه قــد يســتبعد هــذا احلكــم 
ملخالفتــه النظــام العــام يف الدولــة املزمــع تنفيــذ احلكــم فيهــا ألهنــا تعتــر جائحــة )كوفيــد-19( قــوة قاهــرة، 

فهــل هــذا احلكــم يمكــن أن يســتغل لرتيــب بعــض اآلثــار غــر التنفيذيــة مســتقبال؟
فاحلكــم األجنبــي يكتــي قــوة ثبوتيــة135، ويســتمد هــذا األمــر مــن قــوة اإلقنــاع الثابتــة يف صلــب األحكام 
األجنبيــة للتدليــل عــى صحــة بعــض الوقائــع، وقــد تبنــى املــرشع املغــريب هــذا املقتــى يف الفصــل 418 مــن 
قانــون االلتزامــات والعقــود ملــا قــرر بــأن األحــكام األجنبيــة يمكنهــا حتــى قبــل صرورهتــا واجبــة التنفيــذ 
أن تكــون حجــة عــى الوقائــع التــي تثبتهــا، حيــث ذهــب قــرار صــادر عــن حمكمــة النقــض136 إىل أنــه "يمكــن 
لألحــكام الصــادرة مــن املحاكــم األجنبيــة أن تكــون حجــة عــى الوقائــع التــي تثبتهــا حتــى قبــل صرورهتــا 
واجبــة التنفيــذ، وهــذه احلجــة وإن وردت يف القانــون املــدين، فإهنــا غــر قارصة عــى الوقائــع والترفــات التي 
يثبتهــا هــذا القانــون"، ويف نفــس اإلطــار نــص الفصــل 443 مــن جملــة االلتزامــات والعقــود التونســية عــى أنــه 
"مــن احلجــج الرســمية أيضــا... ثانيــا: األحــكام الصــادرة مــن املجالــس القضائيــة التونســية واألجنبيــة، عــى 

معنــى أن مــا ثبــت لــدى هــاذه املجالــس يعــول عليــه، ولــو قبــل اكتســائه صفــة التنفيــذ".

وختتلــف القــوة الثبوتيــة عــن القــوة التنفيذيــة التــي تكتســيها األحــكام بعــد تذييليهــا بالصيغــة التنفيذيــة، 
وصرورهتــا هنائيــة يف أمــر جوهــري يرتبــط بقــدرة هــذه األخــرة يف متكــن حاملهــا مــن االســتنجاد بالقــوة 
العموميــة عــى تنفيــذ االلتزامــات التــي تشــتمل عليهــا، وهــو األمــر الــذي ال يكــون متاحــا يف احلالــة األوىل137.

ففــي فرنســا انطالقــا مــن حكــم أصدرته حمكمــة النقــض بتاريــخ 28 ينايــر 1860 يف قضيــة مشــهورة تعرف 

135  اســتقر اجتهــاد حمكمــة النقــض الفرنســية منــذ القــرن التاســع عــرش عــى التســليم بــأن احلكــم األجنبــي يمكــن أن يســتعمل كوســيلة إثبــات لــدى 
املحاكــم الفرنســية.

ــة  ــض، غرف ــة النق ــر 1826؛ حمكم ــم 21 فراي ــدور احلك ــخ ص ــراي 26ـ1ـ170، تاري ــض دويل س ــا، نق ــض، فرنس ــة العرائ ــض، غرف ــة النق حمكم
ـ674، تاريــخ صــدور احلكــم 11 ينايــر 1943؛ حمكمــة النقــض، غرفــة العرائــض، فرنســا، نقــض دويل  العرائــض، فرنســا، نقــض دويل ســراي 43ـ1

ــابق، ص 343. ــع الس ــريب، املرج ــاص املغ ــدويل اخل ــون ال ــز يف القان ــود، الوجي ــر 1875؛ عب ــم 6 يناي ــدور احلك ــخ ص ــراي 75ـ1ـ308، تاري س
136  حمكمة النقض، املغرب، نقض مدين، قرار عدد 168 ملف رشعي عدد 779، 2010/1/2، تاريخ صدور القرار: 2011/05/17.

137  حسن ابراهيمي، دراسات عملية يف مدونة األرسة، ط 1، مطبعة املعارف، الرباط، 2018، ص 14.
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بقضيــة "بولــكالي" نشــأ اجتهــاد يقــي بــأن األحــكام األجنبيــة املتعلقــة بحالــة األشــخاص وأهليتهــم تنتــج 
أثرهــا يف فرنســا دون صــدور أمــر بتنفيذهــا، وقــد تبلــور هــذا االجتهــاد يف حكــم صــادر عــن غرفــة العرائــض 
ــخاص  ــة األش ــأن حال ــة بش ــة أجنبي ــن حمكم ــادرة ع ــكام الص ــه "إن األح ــاء في ــارس 1930 ج ــخ 3 م بتاري
وأهليتهــم تنتــج آثارهــا يف فرنســا بــرف النظــر عــن صــدور أي أمــر بالتنفيــذ إال يف احلــاالت التــي يرتــب 

عــى هــذه األحــكام إجــراء تنفيــذ مــادي عــى األمــوال، أو إكــراه بــدين عــى األشــخاص"138.

وقــد وقــع التوســع يف هــذا املفهــوم فطبــق يف قضايــا اإلفــالس بمعنــى أن أمــن التفليســة التــي أشــهرت 
ــر  ــام بتداب ــم للقي ــك احلك ــا بذل ــك يف فرنس ــه أن يتمس ــة يمكن ــة أجنبي ــن حمكم ــادر ع ــم ص ــى حك بمقت
وإجــراءات حتفظيــة دون حاجــة إىل األمــر بالتنفيــذ وال يكــون األمــر بالتنفيــذ رضوريــا إال مــن أجــل القيــام 
بإجــراءات تنفيــذ عــى أمــوال املفلــس، أو إكــراه بــدين عــى شــخصه طبقــا للفصــل 20 مــن ظهــر الوضعيــة 
املدنيــة للفرنســين واألجانــب، والــذي يســمح ألمــن التفليســة التــي وقــع إشــهارها يف بــالد أجنبيــة بمقتــى 
حكــم قضائــي أن يبــارش يف املغــرب مجيــع التدابــر التحفظيــة دون مــا حاجــة إىل احلصــول عــى أمــر بتنفيــذ 

ذلــك احلكــم.

غــر أن اآلثــار التــي تنتجهــا األحــكام األجنبيــة دون أمــر بالتنفيــذ ال يمكــن التمســك هبــا خارجــا عــن كل 
رقابــة قضائيــة، فــكل حكــم قضائــي أجنبــي متعلــق بالعقــد الــدويل اخلــاص زمــن جائحــة كورونــا ال يمكــن 
تنفيــذه تلقائيــا، إال بعــد اإلذن القضائــي، فــال يــؤذن بتنفيــذ األحــكام وكذلــك القــرارات الوالئيــة الصــادرة 
عــن ســلطة أجنبيــة خمتصــة إال بعــد تذييلهــا بالصيغــة التنفيذيــة، متــى ســلمت مــن املوانــع املنصــوص عليهــا 

يف الفصــل 430 مــن قانــون املســطرة املدنيــة املغــريب، والفصــل مــن جملــة القانــون الــدويل اخلــاص التونــي.

ويف نفــس اإلطــار فــإن املنازعــة يف إحــراز احلكــم، أو القــرار القضائــي األجنبــي ورشوط التنفيــذ قــد تثــار 
أمــام الســلطة اإلداريــة، وقــد تثــار أمــام القضــاء، فــإذا نازع أحــد أطــراف احلكــم، أو القــرار األجنبــي، أو الغر 
يف توفــر رشوط التنفيــذ أمــام الســلطة اإلداريــة، فليــس هلــذه الســلطة أن تبــت يف النــزاع لعــدم االختصــاص 
ــزاع يف توفــر هــذه الــرشوط  ــزاع، وأمــا إذا أثــر الن ــه يف الن ــا عليهــا أن تنتظــر حتــى يقــول القضــاء كلمت وإن
أمــام قــايض القــرب فإنــه يوقــف النظــر يف القضيــة، وذلــك حتــى تقــول املحكمــة االبتدائيــة كلمتهــا يف النــزاع 
ــدم  ــة، أو بع ــرارات األجنبي ــكام والق ــذ األح ــاإلذن بتنفي ــق ب ــا يتعل ــكل م ــاص ب ــة االختص ــا صاحب باعتباره

حجيتهــا عــى أخــذ األطــراف، أو بعــدم معارضــة الغــر هلــا.

138  اخلار، أحكام املراث يف الزواج املختلط، مرجع سابق، ص 212.
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الخاتمة

ممــا ال شــك فيــه أن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب املغــريب الــذي يعــود لســنة 1913، وهــي 
ــون دويل  ــه ســن قان ــم علي ــا، ممــا يتحت ــرة، ال ينســجم مــع وضــع املغــرب حالي ــة اســتعارية غاب ــة تارخيي حقب
خــاص ينســجم مــع الواقــع العاملــي احلديــث، واملــيء باملتناقضــات اإلجيابيــة منهــا والســلبية. وكــا مــر معنــا، 
ــروس  ــات ف ــرا لتداعي ــا، ونظ ــي جتاوزه ــل القضائ ــى العم ــا حت ــدة، ورب ــرات عدي ــوبه ثغ ــر تش ــذا الظه فه
كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( وانعكاســاته السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، فقــد كان تأثــره 
واضحــا عــى قواعــد القانــون الــدويل اخلــاص، وباخلصــوص املجــاالت املرتبطــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة 
ــا،  ــرا أجنبي ــارصه عن ــد عن ــن يف أح ــد يتضم ــود عق ــون، لوج ــن قان ــر م ــى أكث ــا ع ــط نطاقه ــعبها وبس لتش
ــرام العقــد، أو مــكان  ــن، وإمــا عــن مــكان إب والعنــر األجنبــي يمكــن أن ينتــج إمــا عــن جنســية املتعاقدي

تنفيــذه.

وهــذا العنــر األجنبــي يف هــذه اجلائحــة، قــد تنتــج عنــه آثــار قــد تكــون متناقضــة، بســبب أن كل دولــة 
تســعى حلايــة أطــراف العقــد الوطنيــن دون األجانــب، يف حــن أنــه عندمــا يعــرض هــذا احلكــم عــى دولــة 
ــادي  ــام االقتص ــام الع ــه للنظ ــتبعد ملخالفت ــد يس ــة، ق ــة التنفيذي ــه بالصيغ ــل تذييل ــن أج ــي م ــرف األجنب الط
بحجــة تأثــره املــادي الســلبي عــى الطــرف الوطنــي كذلــك، ولوجــود القــوة القاهــرة الناجتــة عــن جائحــة 
كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، والتــي فرضــت اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة الشــاملة، ممــا جيعــل 

مصــر العقــود الدوليــة اخلاصــة جمهــوال.

وهــذه الدراســة قــد أظهــرت أن هــذه الوضعيــة الصعبــة التــي يعيشــها املغــرب وباقــي دول العــامل، كان 
ــة الدوليــة اخلاصــة، ممــا جعــل الركــون للقواعــد املضمنــة يف ظهــر  تأثرهــا كبــرا عــى االلتزامــات التعاقدي
الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب غــر ذي جــدوى، ألهنــا قواعــد باليــة ال تنســجم مــع الواقــع العاملــي 

احلــايل، املتســم بالتطــور التكنولوجــي، وانتشــار اجلوائــح واآلفــات والكــوارث.

فالــرشوط الشــكلية واجلوهريــة للعقــد الــدويل اخلــاص، طبًقــا ملقتضيــات الفصلــن 10 و13 اللذيــن ســبق 
اإلشــارة إليهــا، تشــوهبا نواقــص عديــدة، ال مــن حيــث الشــكل، وال مــن حيــث املوضــوع فقــط؛ بــل مــن 
حيــث مل يشــرا لشــكل العقــود الدوليــة املرمــة خــارج املغــرب، ومل يتطرقــا لشــكل العقــد الــدويل اإللكــروين، 
فمــن املبــادئ املســتقرة يف القانــون الــدويل اخلــاص أن خضــوع العقــد الــدويل لقانــون اإلرادة، حيــث إن إرادة 
األطــراف هــي ضابــط اإلســناد يف قاعــدة التنــازع، ووفــق هــذا املبــدأ يتــم إخضــاع العقــد الــدويل للقانــون 
الــذي اختــاره األطــراف، ســواء كان اختيــار األطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق رصحيــا، أو ضمنيــا، غــر 
أنــه يف الفــرة احلاليــة املتســمة بتفــي جائحــة كورونــا، ال حمــل لــإلرادة يف حتديــد القانــون املختــص، بــل جيــب 

أن يطبــق القانــون الوطنــي.

ــار  ــة ص ــة اخلاص ــود الدولي ــة بالعق ــات املرتبط ــت يف املنازع ــم للب ــدويل للمحاك ــاص ال ــد االختص وحتدي
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رضوريــا ملواجهــة املخاطــر املرتبطــة بانتشــار جائحــة كورونــا، فــال يعقــل الرجــوع للقواعــد املحليــة لتحديــد 
ــوال  ــرة لألم ــة كب ــة وحركي ــرف عومل ــذي يع ــت ال ــذا الوق ــة يف ه ــم املغربي ــدويل للمحاك ــاص ال االختص
ــة، أو  ــار رصاح ــي املخت ــون األجنب ــتبعاد القان ــة الس ــة خاص ــة دولي ــام آلي ــام الع ــخاص. وإن كان النظ واألش
ضمنيــا لألســباب التــي تقــي بصفــة عامــة باســتبعاد القانــون األجنبــي الــذي تعينــه قاعــدة اإلســناد، فمــن 
غــر املقبــول أال يتضمــن ظهــر الوضعيــة املدنيــة للفرنســين واألجانــب الــذي هــو بمثابــة قانــون دويل خــاص 

مغــريب عــى هــذه اآلليــة، عــى غــرار الترشيعــات املقارنــة.

وبــا أن غايــة أي حكــم قضائــي هــو التنفيــذ، ففــي ظــل إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب جائحــة 
كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، يبقــى تنفيــذ األحــكام القضائيــة وأحــكام املحكمــن للعقــود الدوليــة اخلاصة 
ــا،  ــق دون غره ــة يف التطبي ــا األولوي ــرى أن هل ــي ت ــار الت ــد اآلث ــق يف حتدي ــا احل ــة هل ــون كل دول ــوال، لك جمه
فاملقتضيــات الترشيعيــة املغربيــة يف هــذا املجــال غــر منســجمة فيــا بينهــا، لكوهنــا مل تتضمــن أي بيــان حــول 

رشوط منــح الصيغــة التنفيذيــة وإمكانيــة إعــادة النظــر يف هــذه األحــكام.

ــل  ــا يف ظ ــة ومصره ــة اخلاص ــود الدولي ــة بالعق ــة املتعلق ــة اخلاص ــة الدولي ــبق أن املنظوم ــا س ــتنتج مم نس
ــريب  ــاص مغ ــون دويل خ ــن قان ــا س ــح لزام ــدودة، فأصب ــى حم ــد-19( تبق ــتجد )كوفي ــا املس ــة كورون جائح
ــتعانة  ــك باالس ــة، وذل ــكاالت املطروح ــف اإلش ــن خمتل ــب ع ــايل، وجيي ــع احل ــع الواق ــجم م ــث ينس حدي
باملنظومــة الترشيعيــة املحليــة والدوليــة للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية جلائحــة كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( 
ــد  ــرار قواع ــك بإق ــا، وذل ــا حموري ــايض فيه ــون دور الق ــب أن يك ــة، وجي ــة اخلاص ــود الدولي ــذ العق ــى تنفي ع
ــة  ــات املرتبط ــف املعوق ــل خمتل ــدويل حل ــم ال ــتبعاد التحكي ــة، واس ــود األجنبي ــذ العق ــل" لتنفي ــة باملث "املعامل
بالعقــود الدوليــة يف ظــل هــذا الوبــاء الفتــاك اخلطــر عــى الصحــة العامــة، خللــق االســتقرار واألمــن القانــوين 

ــح. ــار اجلوائ ــن انتش ــي زم والقضائ

ومــن خــال هــذه النتائــج املســتخلصة مــن هــذا البحــث نقــرتح جمموعــة مــن التوصيــات، عــىل الشــكل 
التــايل: 

- ــالل 	 ــخ 1913/8/12 خ ــادر بتاري ــريب، الص ــب املغ ــين واألجان ــة للفرنس ــة املدني ــر الوضعي ــاء ظه إلغ
ــه يعــود لفــرة اســتعارية، وال ينســجم مــع الواقــع الســيايس للمغــرب  ــة الفرنســية؛ لكون فــرة احلاي

ــتقل. املس
- ســن قانــون دويل خــاص مغــريب، ينظــم كل املقتضيــات املتعلقــة بالعالقــات الدوليــة اخلاصــة، يراعــى 	

فيــه الوضعيــات الســائدة يف العــامل )حــروب ـ ســلم ـ ازدهــار ـ كســاد ـ أوبئــة ـ فيضانــات...(.
- إقــرار آليــة النظــام العــام االقتصــادي الســتبعاد القانــون األجنبــي املختــص يف جمــال العقــود 	

ــا املســتجد  الدوليــة اخلاصــة، يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب انتشــار جائحــة كورون
)كوفيــد-19(.

- ــة يف 	 ــرف الدول ــن ط ــة م ــتثنائية املفروض ــاالت االس ــالءم واحل ــي تت ــة، الت ــناد الذكي ــد اإلس إقرارقواع



233  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

ــح. ــي اجلوائ ــن تف زم
- ــات 	 ــود اتفاقي ــن وج ــر ع ــرف النظ ــح، ب ــار اجلوائ ــن انتش ــة يف زم ــة الدولي ــات القضائي ــذ اإلناب تنفي

ــا. ــن عدمه ــال م ــذا املج ــة يف ه دولي
- ــة 	 ــة يف دول ــة التنفيذي ــاؤها بالصيغ ــراد إكس ــة امل ــة األجنبي ــكام القضائي ــة األح ــر ومراجع ــادة النظ  إع

ــة  ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــان ف ــة إب ــة اخلاص ــود الدولي ــر العق ــد مص ــة بتحدي ــايض، املتعلق الق
ــد-19(. ــتجد )كوفي ــا املس ــروس كورون ــة ف ــي جائح ــبب تف بس

- ــا 	 ــروس كورون ــي ف ــن تف ــة يف زم ــة الدولي ــود التجاري ــذ العق ــال تنفي ــدروا يف جم ــادئ اليوني ــي مب تبن
ــد-19(. ــتجد )كوفي املس

- توحيــد التكييفــات القضائيــة الدوليــة بشــأن جائحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، حتــى 	
يتســنى تنفيــذ العقــود الدوليــة اخلاصــة.

- تليــن النظــام العــام الــدويل؛ مــن أجــل تذييــل األحــكام األجنبيــة املتعلقــة بالعقــود الدوليــة اخلاصــة 	
بالصيغــة التنفيذيــة.

- إعال مبدأ "املعاملة باملثل" من طرف القايض الوطني لتنفيذ العقود الدولية اخلاصة.	

- ــذه 	 ــناد ه ــة، وإس ــة اخلاص ــود الدولي ــة بالعق ــات املتعلق ــت يف املنازع ــدويل للب ــم ال ــتبعاد التحكي اس
الدعــاوي، للبــت فيهــا، للقــايض الوطنــي يف ظــل فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة، أو إقــرار ظــروف 

ــح. ــبب اجلوائ ــتثنائية بس اس
- ــن 	 ــة يف زم ــة اخلاص ــود الدولي ــة بالعق ــات املرتبط ــت يف املنازع ــريب للب ــدويل الع ــم ال ــة التحكي حوكم

ــح. ــار اجلوائ انتش
- ــة 	 ــود الدولي ــذ العق ــن تنفي ــن ع ــل العاجزي ــل حم ــة، حي ــات العاملي ــد األزم ــدوق دويل ض ــداث صن إح

ــارئ. ــرف ط ــرة، أو ظ ــوة قاه ــود ق لوج
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