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لفت نظر المراقبین الدولیین وكل المواطنین اإلجراءات االستباقیة التي أعلن علیھا جاللة الملك 
 , وبادرت الحكومة الى وضع تلك اإلجراءات موضع COVID 19من أجل محاصرة انتشار وباء 

التنفیذ بكل استعجال, وتلقاھا المواطنون المحبون لبلدھم, لیس فقط , باالرتیاح وإنما باالنضباط لھا في 
التطبیق الصارم.

تلك اإلجراءات التي بدأت بإقفال المجال الجوي و إقفال الحدود وإغالق المدارس وتعلیق 
الجلسات في المحاكم , بل وحتى ایقاف الصلوات الجماعیة في المساجد, استشعارا بمدى الخطر الداھم 

كل قوات الدولة من أمن وغیره للمساعدة  لھذا الوباء. وانتھاء بإعالن الحصار الصحي والذي استدعي لھ
في إعمالھ من اجل ضمان حمایة كاملة لحیاة المواطنین.

ھذا النوع من اإلجراءات , بل وغیرھا مما قد یستدعیھ تطور ھذا الوباء, والتي یجب على 
الجمیع ان یساعد في انجاحھا باالمتثال لھا في التطبیق , لكي نصل جمیعا الى النتائج المتوخاة منھا في 

اقرب األوقات, لتعود الحیاة الیومیة الى سابق عھدھا.

تلك اإلجراءات التي ما ھي إال بعض مما قامت بھ دولة الصین مثال مع مواطنیھا, والكل تابع 
الصرامة بل والقسوة التي اشتغلت بھا تلك الدولة ھناك. كما تابع الجمیع , كذلك , تفھم المواطن الصیني 

لقساوة تلك اإلجراءات. وھا نحن نرى نتائج تلك اإلجراءات بدأت تظھر في بالد الصین. ویرى 
المتابعون أن األوضاع بدأت تتحسن ھناك یوما بعد یوم.

المواطن المغربي الموجود الیوم في منزلھ والملتزم بتنفیذ تلك اإلجراءات الصعبة علیھ , التي 
یفرضھا الوضع الحالي. وھو االلتزام الذي نتابعھ من خالل شبكات التواصل االجتماعي لكل المغاربة 

الوطنیین بطبیعتھم والمحبین لبلدھم والمضحین من أجلھ. ھؤالء المواطنون لھم التزامات تعاقدیة 
والتزامات قانونیة من كل األصناف: مع اإلدارة, مع المؤسسات العمومیة, مع البنوك , مع االفراد مثلھم,  

ومع القانون.

ھذه االلتزامات التعاقدیة والقانونیة تحكمھا آجال یجب ان تنفذ في داخلھا.  ویترتب على عدم 
تنفیذھا داخل تلك اآلجال آثار قانونیة تبدأ بالتعویض, الى فسخ االلتزامات, الى العقوبات المالیة, الى 

الغرامات ذات الطبیعة الزجریة.

وكما ھو معروف لدى المشتغلین بالقانون فإن ھنالك نوعین من اآلجال : احدمھا یسمى التقادم , 
و ھو قابل للتوقف و االنقطاع. والثاني یسمى اجل اسقاط,  وغیر قابل ال للتوقف وال لالنقطاع. ویجب 
على المعني بھ ان ینفذ التزامھ داخل االجل المحدد. وال یعفیھ من تنفیذ أي سبب كیف ما كان ولو طال 

امده.

ومن المفید اإلشارة الى ما ورد في مذكرة لجنة المالیة بالبرلمان المغربي أخیرا من اقتراحاتھا 
قدمتھا تلك اللجنة لوزیر المالیة المغربي لمساعدة المقاوالت لتجاوز ھذه االزمة وذلك عندما طالبت منھ 

باعتبار ھذا الوباء كقوة قاھرة.

الكل یتابع الیوم اإلجراءات التي تتخذھا الدول األخرى لمواجھة ھذه الوباء.  ومنھا ما اعلن عنھ 
  عندما استعمل صیغةBRUNO LE MAIREوزیر االقتصاد و المالیة الفرنسي



La force majeure, أي القوة القاھرة , كوسیلة ستساعد بھا الحكومة الفرنسیة المقاوالت , 
الفرنسیة على تجاوز االزمة االقتصادیة والمالیة التي وجدت نفسھا فیھا بسبب ھذا الوباء.

لكن من المفید االشارة الى ان المفھوم القانوني للقوة القاھرة في القانون المغربي مختلف عن 
مفھومھ في القانون الفرنسي.

یسمح بـتأجیل  من القانون المدني الفرنسي الذي ینظم القوة القاھرة 1218ذلك ان الفصل 
 إذ ینص ذلك الفصل على ما یلي:بفسخھ او االلتزام

 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 
par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en 
résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-
1.

 عندما یتم التعویضالمطالبة بمنع توقف فقط عند يبینما مفھوم القوة القاھرة في القانون المغربي 
 من ظھیر 268. إذ تنص الفصل وال یتعلق ال بتوقیف تنفیذ االلتزام  و ال بتأجیلھ التأخیر في االلتزام. 

االلتزامات و العقود على ما یلي:

 إذا أثبت المدین أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخیر فیھ ناشئ عن سبب ال یمكن ال محل للتعویض
كالقوة القاھرة.....أن یعزى الیھ ,

  بل إن القانون المغربي یمنع القاضي من أن یمنح اجال او یمدده لفائدة أي ملتزم و في جمیع األحوال. 
إذ لم یستثن أي حالة من الحاالت. ما لم یقبل بھ جمیع اطراف االلتزام او ینص علیھ القانون. إذ ورد في 

 من ظھیر االلتزامات والعقود على ما یلي:128لفصل 

 ما لم یمنح ھذا الحق بمقتضى االتفاق او یمنح أجال وان ینظر الى میسرة أن ال یسوغ للقاضي
القانون

وبالتالي فال مجال للمقارنة بین الوضع في فرنسا مع الوضع في المغرب , الن اعتبار ھذا الوباء 
 المشاكل الحقیقیة التي ستواجھ االفراد والشركات في عدم قانونا ,كقوة قاھرة  في المغرب لن یحل, 

تنفیذ التزاماتھم في عالقاتھم مع بعضھم البعض, أو في عالقتھم مع اإلدارة,  او في عالقتھم مع القانون. 
ألنھ یوجد دائما لاللتزامات طرف آخر لھ ھو كذلك مصالحھ المرتبطة بضرورة بتنفیذ تلك االلتزامات 

في آجالھا. 

ومن الواقعیة القول أن فرضیة االتفاق بین الملتزمین على تمدید آجال التنفیذ غیر محققة بل قد 
تكون غیر واردة. بخصوص التزامات مثل أداء دین او تنفید صفقة او أجل طعن , ففي كل ھذه 

االلتزامات توجد مصالح متعارضة.

ال ینحصر فقط في الوفاء بالدیون , بل ھناك آجال أخرى ذات طبیعة قانونیة ال یتحكم  واالمر
فیھا ال االفراد وال حتى المحكمة, مثل آجال المشاركة في الصفقات العمومیة وأجال الطعن في مساطرھا 

وآجال اللجوء الى الھیات المختصة للبت في الخالف مع االدراة المعنیة, و آجال تنفیذ تلك الصفقات. 
وكذا آجال مساطر صعوبات المقاولة وما تضعھ من التزامات على الشركة المعنیة بالمسطرة و ما تضعھ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36BC1B4988546966BC626A5C03A3AFCF.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20161001&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438354&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035679&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035679&dateTexte=&categorieLien=cid


على مسیریھا, وعلى الدائنین وعلى آلیات تنفیذ ومتابعة تلك المسطرة مثل السندیك والقاضي المنتدب. 
ومثل آجال الطعن في المقررات القضائیة على اختالف أنواعھا و آجالھا , ومثل آجال سریان الفوائد 
البنكیة او فوائد التأخیر في انجاز الصفقات وغیره, وكذا أجال الطعن في مساطر استخالص الدیون 
العمومیة وآجال الطعون اإلداریة. وآجال مدونة الشغل في النزاعات بین االجراء والمشغلین. وباقي 

اآلجال األخرى ذات الطبیعة القانونیة.

.إال بنص القانون  , قانوناكل ھذه اآلجال لن تمدد ولن تتوقف , 

وبما أن تمدید كل تلك اآلجال أو توقیفھا ال یمكن ان یتم اال بقانون , فان تدخل الحكومة الیوم ھو 
ضروري باعتبارھا ھي التي تملك سلطة تقدیم مشاریع القوانین للبرلمان التصویت علیھا لكي تصبح لكل 

اجراء قوة االلزام أي قوة القانون الملزم لألشخاص الذاتیین واالعتباریین والمؤسسات العمومة. كما 
 من الدستور.6ینص على ذلك الفصل 

لكن بما أن مسطرة عرض أي قانون على البرلمان ھي مسطرة طویلة من حیث الزمن ومعقدة 
 احدث 2011من حیث المساطر,  والظروف الحالیة ال تسمح باالنتظار. كما سبق بیانھ ,  فإن دستور 

االلیة الدستوریة التي تمكن الحكومة من اصدار قانون في الموضوع الذي نحن بصدد , في اقراب 
 الذي ورد في الفقرة األولى منھ على ما یلي:81اآلجال وذلك عندما نص على الفصل 

یمكن للحكومة أن تصدر , خالل الفترة الفاصلة بین الدورات, وباتفاق من اللجان التي تعنیھا 
 , یجب عرضھا بقصد المصادقة علیھ من طرف البرلمان مراسم قوانیناالمر في كال المجلسین 
خالل دورتھ العادیة.   

 استحضر مثل ھذا الظروف التي نعیشھا الیوم والتي تستلزم تدخال مستعجال من 2011فدستور 
الحكومة لمعالجة حالة طارئة والتي تفرض التدخل المستعجل إلصدار قانون لمعالجتھا.

لذا فاعتقد انھ سیكون مھما من أجل الزیادة في طمأنة المواطنین والشركات الذین لھم التزامات 
كیف ما كان نوعھا او الجھة المعنیة بھا سواء اتجاه االفراد او الشركات او اإلدارات , أن تبادر الحكومة 

بما  ینص على تمدید او توقف اآلجال بجمیع أنواعھا وفي كل المیادین مرسوم قانونمن اجل اصدار 
 في انتظار أن نتخطى جمیعا ھذا الوباء لتعود االمور الى وضعھا .في شفافیة تامةیضمن مصالح الجمیع 

القانوني الطبیعي.  

     


