
بعض صور الحماية القانونية يف زمن جائحة فريوس كورونا

امللخص
ألقت  التي  كورونا،  جائحة  زمن  في  القانونية  احلماية  صور  بعض  البحث  هذا  يتناول 
بظاللها على جميع دول العالم، وبتأثيرها على مختلف القطاعات في الدولة، فلم يقتصر 
تأثيرها على القطاع الصحي واالجتماعي واالقتصادي، بل امتد إلى النواحي القانونية 

وفيما إذا كان القانون يحقق احلماية املطلوبة لألفراد في املجتمع في ظل اجلائحة. 
هذه الدراسة عاجلت احلماية التي يوفرها القانون لألفراد في الدولة في بعض املسائل 
التي تثيرها اجلائحة، فتناولت الدراسة - بأسلوب وصفي حتليلي- مدى حماية القانون 
ألصحاب املصلحة في مدد التقادم ومدد السقوط التي صادفت خالل العطلة الرسمية 
اإلجبارية العامة في الدولة بسبب اجلائحة، وللمستأجر في عقد اإليجار، ثم أخيراً إلى أي 

مدى هنالك حماية لألفراد ضد استعمال الدولة الستراتيجية املناعة املجتمعية. 
وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب النظر من جديد في مدد السقوط واإلقرار بتوقفها في 
حالة القوة القاهرة كجائحة كورونا التي منعت صاحب املصلحة من املطالبة بحقه، كما 
بإغالق  احلكومة  قرار  كان  كلما  األجرة  دفع  من  املستأجر  إعفاء  ضرورة  إلى  خلصت 
وعدم  اإليجار،  عقد  من  املقصودة  املنفعة  على  احلصول  من  حرمانه  في  سبباً  الدولة 

احلكم بإخالء املأجور عند توقف املستأجر عن دفع األجرة خالل فترة اإلغالق.
الرعاية  املجتمعية،  املناعة  القاهرة،  القوة  اإليجار،  عقد  السقوط،  مدد  دالة:  كلمات 

الصحية.
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املقدمة
التبعات  من  خوفاً  ليس-فقط-  بيوتهم،  الناس  ألزمت  ظاهرة  احلاضر  الزمن  يشهد  لم 
السلطات  فرضتها  التي  احلظر  قواعد  مخالفة  على  املفروضة  والعقوبات  القانونية 
كورونا  فيروس  شبكة  في  الوقوع  من  متزايداً  وقلقاً  مضاعفاً  خوفاً  وإمنا  احلكومية، 

نفسه، ونقل العدوى إلى أفراد أسرته واحملبني ومن حوله. 
لم يشهد الزمن احلاضر إغالقاً للعالم بأسره كما شهد بسبب جائحة كورونا التي ألقت 
بالتبعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكثيرة على بني البشر، كل دولة أغلقت 
حدودها اجلوية والبرية والبحرية، فال أحد يدخل وال أحد يخرج من هذه احلدود، وكل 
الذي  املجتمع  أفراد  من  اآلخرين  وحياة  أعضائها  حياة  على  حفاظاً  بيتها  التزمت  أسرة 
يعيشون فيه، كل ذلك تطبيقاً حلديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الطاعون، 
الذي يقول فيه: »إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال 
تخرجوا فراراً منه«)1(. ولم نشهد في هذا الزمان أيضاً نازلة احتارت معها عقول األطباء 
واملختصني التي مازالت تبحث عن سبب فيروس كورونا الصغير الذي ال يرى بالعني 
إلى  والدعوات  والتخمينات،  األقاويل  فكثرت  تستطع،  ولم  عالجه،  وكيفية  املجردة، 
إيجاد كل  والتعاون في  التكاتف  إلى  السياسية واإلقليمية واالجتاه  طرح كل اخلالفات 
الصحية  احلكومات  إمكانات  على  ضغط  الذي  العاملي،  الوباء  هذا  على  للقضاء  طريقة 

واالقتصادية.  
وقد كان جلائحة كورونا أثر كبير على القطاعات الصحية في مختلف الدول التي انقسمت 
في معاجلتها آلثار اجلائحة إلى قسمني: دول اعتمدت أسلوب املناعة املجتمعية)2( وتركت 
الفيروس ينتشر في املجتمع، مع احتمالية موت أناس وبأعداد هائلة كما حصل في بعض 
الدول األوروبية،  ودول أخرى اعتمدت أسلوب احتواء األزمة بإجراءات صارمة، واتخاذ 
الفيروس، ومعاجلة كل من تثبت إصابته،  أو تفشي  الوقائية ملنع إصابة  كل اإلجراءات 

واللجوء إلى الفحوص العشوائية للتأكد من خلو املجتمع من الفيروس.
ومنها  احلياة،  ميادين  كل  شملت  وإمنا  الصحي،  القطاع  على  تقتصر  لم  اجلائحة  آثار 
امليدان القانوني. هذه الدراسة لن تشمل كل املسائل القانونية التي ثارت في زمن جائحة 

املكان نفسه  الذي يوجد في  السليم  الشخص  أو  ثبتت إصابته  الذي  املصاب  احلديث موجه للشخص   )1(
الذي ثبتت فيه اإلصابات بالوباء، لعلة أن املتخصصني بالطب أثبتوا أن الشخص قد يكون مصاباً وال 

تظهر عليه آثار املرض، وبالتالي لو خرج لكان سبباً في نقل العدوى ملكان آخر ولو بدون قصد. 
أي مناعة القطيع كما يروق للبعض تسميته، وال أتفق مع هذه التسمية ألن مدلولها يذهب إلى غير النفس   )2(

البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى.
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كورونا. ما يعنينا في هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على بعض القضايا أو اجلوانب التي 
أثارتها هذه اجلائحة، فهي تلقي الضوء على موضوع املدد واملواعيد املنصوص عليها في 
التشريعات النافذة التي صادفت خالل العطلة الرسمية بسبب وباء كورونا، ومنها مدد 
السقوط التي أشار أمر الدفاع في األردن إلى توقفها، كما تناقش أثر وباء كورونا وهذه 
العطلة على التزام املستأجر بدفع األجرة عن املدة التي حرم فيها من االنتفاع باملأجور 
والكويت.  األردن  في  القوانني  نصوص  إلى  باإلشارة  وذلك  إرادته،  عن  خارج  لسبب 
وقد مت اختيار عقد اإليجار كنموذج على العقود التي تأثرت باجلائحة، لعلة أن له تأثيراً 
كبيراً على الناحيتني االجتماعية واالقتصادية، وعلى طبقة كبيرة من أفراد املجتمع الذين 
يستأجرون لغايات السكن أو التجارة، كما أن الدراسة ال ميكن أن تستوعب كل العقود 
التي طالها التأثير، وإلى جانب ذلك، تبحث الدراسة مسألة إذا كان لألفراد في املجتمع 
حق احلماية القانونية في مواجهة استعمال الدولة الستراتيجية املناعة املجتمعية ملعاجلة 
آثار اجلائحة الصحية، فهي دراسة متخصصة في هذه القضايا في زمن فيروس كورونا 
)كوفيد-19( لرفد املكتبة القانونية بدراسة َتعنى مبدى كفاية النصوص القانونية النافذة 
األمر يستلزم  أن  أم  التي نشأت وتنشأ بسبب جائحة كورونا،  القانونية  املسائل  حلكم 

تدخل املشرع ملواجهة ذلك. 
التحليلي، وإلى تقسيم  املنهج الوصفي  إلى  اللجوء  القضايا مت  وفي سبيل معاجلة هذه 

البحث إلى مبحثني:
املبحث األول: احلماية القانونية فيما يتعلق باملدد القانونية وعقود اإليجار.

املبحث الثاني: احلماية القانونية في مواجهة استعمال استراتيجية املناعة املجتمعية. 
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املبحث األول
احلماية القانونية املتعلقة باملدد القانونية وعقود اإليجار

القانونية املنصوص  القانونية ألصحاب املصلحة باملدد  املبحث نتناول احلماية  في هذا 
عليها في التشريعات املختلفة، وللمستأجر في عقد اإليجار كل في مطلب مستقل.

املطلب األول
احلماية القانونية املتعلقة باملدد القانونية

بشكل  يقومان  األفراد  حقوق  وحماية  املعامالت،  استقرار  مبدأ  واحترام  حماية  إن 
التقادم بنوعيه املكسب واملسقط لدعوى املطالبة باحلق، ألن مضي  رئيسي على نظام 
املدة يولد االطمئنان لدى األفراد باألوضاع املستقرة ويحيطها بالثقة املشروعة)3(، إال 
إنه يجب على اجلانب اآلخر احترام األمن القانوني للمحافظة على حقوق األفراد، فكما 
شرع القانون التقادم املسقط ملنع الدائن من رفع الدعوى بعد مرور مدة من الزمن، فإن 
من حق الدائن أن يتاح له رفعها خالل املدة القانونية، وال ينقطع عن ممارسة هذا احلق 

إال بإرادته)4(.
االستقرار  يحقق  ألنه  الدولة؛  إقليم  على  يقيم  فرد  لكل  حق  هو  القانوني  األمن  أن  مبا 
الضمانات  جميع  توفير  الدولة  واجبات  من  فإن  العدالة،  حتقيق  وهدفه  واالطمئنان، 
والسبل الكفيلة بتحقيق الغاية املنشودة وهي حتقيق هذه العدالة، ووجود األمن القانوني 
يعكس-إلى حد كبير- درجة املوثوقية واالطمئنان بالقاعدة القانونية التي حتافظ على 

حقوق األفراد املكتسبة.   

احلديث،  اجلامعي  املكتب  مقارنة،  دراسة  القانون:  غايات  من  كغاية  االستقرار  الطباخ،  محمد  يس   )3(
اإلسكندرية، 2012، ص 245.

ُقضي بأن: »مؤدى نصوص املواد )449( و)457( و)460( و)464( من القانون املدني األردني أن يدفع   )4(
أمام محكمة املوضوع بعدم سماع الدعوى ملرور الزمان وحتديد مدته والنص الواجب التطبيق حتى 
القانونية ومنها املدة مبا يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن حصول  يتعني عليها أن تبحث شروطه 
شيء من ذلك يحول دون اكتمال املدة املقررة لعدم سماع الدعوى مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد 
أسباب الوقف أو االنقطاع، وأن الدفع بعدم سماع الدعوى مبرور الزمان ال يتعلق بالنظام العام، ويجب 
على صاحب الشأن إذا متسك به أمام محكمة املوضوع أن يحدد سنده من نصوص القانون، وهو ما 
تلتزم احملكمة ببحثه في حدود ذلك النص دون غيره من النصوص التي تتعلق بنوع آخر من مدد عام 

سماع الدعوى«. متييز حقوق أردني، احلكم رقم 7578 لسنة 2019، منشورات موقع قسطاس.
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وتطبيقاً ملا سبق أصدر رئيس الوزراء في األردن أمر الدفاع)5( التالي: »استناداً - ألحكام 
املادتني )3( و)10( من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992- أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: 

أوالً- اعتباراً من تاريخ 2020/3/18:
سواء  النافذة،  التشريعات  في  عليها  املنصوص  واملواعيد  املدد  جميع  سريان  يوقف   .1
أكانت مدد تقادم أم سقوط أم عدم سماع دعوى، أم مدداً التخاذ أي إجراء من إجراءات 
التحكيم  وهيئات  العامة  النيابة  ودوائر  اململكة  في  احملاكم  أنواع  جميع  لدى  التقاضي 
والتأديب  والوساطة  التوفيق  مجالس  من  مجلس  وأي  األجور،  وسلطة  التنفيذ  ودوائر 
وغيرها ممن ميارس اختصاصات مشابهة الختصاصات هذه املجالس، ولو كانت هذه 

املدد من املدد التي ال يسري عليها الوقف.
2. يوقف سريان جميع املدد واملواعيد الالزمة التخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة 
حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة مبوجب أي تشريع نافذ مبا في ذلك 
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ودائرة األراضي واملساحة ودائرة مراقبة الشركات 
غير  للوكاالت  املقررة  املدد  فيها  ومبا  والبلديات،  الكبرى  عمان  وأمانة  اجلمارك  ودائرة 

القابلة للعزل.
والتي  واخلاصة  العامة  املبيعات  ضريبة  إقرارات  لتقدمي  املقررة  املدد  سريان  يوقف   .3
 13 الدفاع رقم  العمل بقانون  أثناء فترة  املقررة  الرسمية  العطلة  يتوجب تقدميها خالل 

لسنة 1992«.
حقيقة جند أن هذا اإلجراء احتوى على نصوص جّمدت املدد القانونية املنصوص عليها 
في التشريعات النافذة)6( والتي صادفت خالل عطلة مؤسسات الدولة ملواجهة فيروس 
كورونا، وذلك للحفاظ على حقوق األشخاص التي ترتبط املطالبة بها مبدة محددة، وقد 
شملت هذه املدد تلك املتعلقة مبدد التقادم املكسب أو مدد التقادم املُسقط لسماع دعوى 
أنواع  جميع  لدى  التقاضي  إجراءات  من  إجراء  أي  التخاذ  مدد  أي  أو  باحلق،  املطالبة 
 احملاكم في اململكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة األجور 

رقم   ،)2020 لسنة  األردني  الدفاع  قانون  أحكام  مبقتضى  صادر  دفاع  )أمر   2020 لسنة   5 رقم  أمر   )5(
اجلريدة 5629، الصفحة1924، التاريخ 31-03-2020، إال أن هذا األمر: »ال يشمل الوقف املدد واملواعيد 
واملؤسسات  العامة  الرسمية  واملؤسسات  الدولة  لدوائر  املستحقة  املالية  بااللتزامات  للوفاء  املقررة 
العامة«. العلة من هذا االستثناء هي أن هذه االلتزامات مستحقة األداء، وال عذر في عدم تسديدها طاملا أن 

احلكومة قامت بفتح البنوك، مع إمكانية الدفع من خاللها عبر خدماتها اإللكترونية املتوفرة 24 ساعة.
من الطبيعي القول إن هذا األثر يترتب إذا كانت هذه املدد قد بدأت بالفعل، أما إذا لم تكن قد بدأت بأن كان   )6(

االلتزام معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، فإن البدء بالتقادم هو الذي يتأخر. 
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وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن ميارس اختصاصات 
مشابهة الختصاصات هذه املجالس كما جاء في أمر الدفاع الصادر في األردن. 

كما احتوى على وقف سريان جميع املدد واملواعيد الالزمة التخاذ أي إجراء إداري أمام 
القانوني  األمن  ملبدأ  حتقيقاً  ذلك  في  أن  شك  وال  املختلفة،  ومؤسساتها  احلكومة  دوائر 
كحق لكل إنسان في الدولة، ومبا أن األمن القانوني هو حق، فإن على الدولة اتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة حلفظه باعتبارها الضامن للعدالة، ولكن هل أن صدور أمر الدفاع هذا 
القضاء وتوحيد  بامتياز، من أجل استقرار  أن األمر كان تنظيمياً  كان ضرورياً؟ نعتقد 
املختلفة، وعدم ترك  أمام احملاكم واملجالس والدوائر واملؤسسات احلكومية  اإلجراءات 
البداية،  منذ  املسائل  مع  للتعامل  توحيد  ذلك  وفي  منها،  ألي  التقديرية  للسلطة  املسألة 
أمد  أو  اإلجراءات  أمد  إطالة  وبالتالي  التفسير،  في  االختالف  أمام  املجال  ترك  وعدم 

النزاعات بعد زوال الظرف الذي كان سبباً في صدور أمر الدفاع)7(. 
وكل ذلك يؤثر إيجاباً بالنتيجة على عمل احملاكم من ناحية التقليل من القضايا املرفوعة 
أو املستأنفة إن ذهب رأي قضائي باجتاه غير ما جاء به أمر الدفاع، ملاذا هو تنظيمي برأي 
املتواضع؟ فمعلوم إن مدة التقادم يقف سريانها في كل حالة يستحيل فيها على الدائن 
املطالبة بحقه أو يصعب عليه املطالبة، وفي ظرف كورونا يشكل قرار الدولة بتعطيل كل 
املؤسسات العامة واخلاصة عن العمل عائقاً يستحيل معه على كل صاحب حق أن يطالب 
مينع  قاهر  مانع  هنالك  دام  ما  تقف  وال  سارية  املدد  تبقى  أن  املقبول  من  فليس  بحقه، 

صاحب احلق من املطالبة بحقه. 
وينطبق على ظرف فيروس كورونا أثر املانع املادي، الذي ال يطلب ممن يتمسك به أن 
يثبت وقوعه، حيث إنها من الوقائع املادية املشهورة في كل أصقاع األرض، فال يقبل من 
القاضي نفي علمه بها وقد أدت إلى تعطيل احلياة العامة في الدولة، بل وفي كل أرجاء 
العالم، وهي التي أثرت على احملاكم نفسها، وحصل خاللها القاضي نفسه على إجازة 
يجعل  بوقوعه،  الدائن  إلرادة  دخل  ال  أجنبي  ظرف  قيام  به  وُيقصد  عمله،  من  رسمية 
قانوناً  املدة احملددة  للمطالبة بحقه خالل  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  املستحيل عليه  من 
الثلوج، أو وجود  أو  الرياح  للتقادم، كقيام حرب أو زلزال أو انقطاع املواصالت بسبب 
تعالج  القانونية  فالنصوص  العمل)8(،  عن  احلكومة  ودوائر  احملاكم  بسببه  توقفت   وباء 

فيصبح األمر واضحاً لدى كل املتقاضني ومسلماً به، فال ينازع أحد فيما إذا كانت املدة تتوقف أم ال.  )7(
الشخصية  احلقوق  آثار  الثاني-  اجلزء  األردني-  املدني  القانون  شرح  في  الوجيز  اجلبوري،  ياسني   )8(
 ،2003 عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  ودار  الدولية  العلمية  الدار  موازنة،  دراسة  االلتزامات  أحكام 

ص673-672. 
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موضوع القوة القاهرة والذي تنطبق جميع شروط تطبيقها على ظرف فيروس كورونا 
الدفاع  أمر  يصدر  لم  ولو  حتى  فإنه  وبالتالي  باحلق)9(،  املطالبة  معها  استحال  بأحوال 
املشار إليه-هنا- فإن العدالة واملنطق القانوني يقضيان بوقف املدد، فالعدالة تقضي منح 
القانونية للمطالبة بحقه، وعدم حرمانه من أي جزء منها إن كان معذراً  املدة  الدائن كل 

لسبب خارج عن إرادته، وهذا هو العذر الشرعي كما عبَّر عنه القانون)10(.

وُيسّجل- برأيي أيضاً - ألمر الدفاع ما ورد في مضمونه من حكم يوقف سريان جميع 
املدد واملواعيد املنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط، 
األمر الذي نشأ معه حكم جديد يساوي بني مدد التقادم ومدد السقوط، من حيث الوقف 
في حالة االستحالة املطلقة التي حتول دون القيام باإلجراء القانوني للمطالبة باحلقوق، 
وفي ذلك سير بعكس املستقر في االجتهاد القضائي حملكمة التمييز الذي يذهب إلى أنه: 
»تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم بكونها عنصراً من عناصر احلق ذاته، والزمة 
لظهوره بشكل نهائي على خالف مدد التقادم التي ال تعتبر جزءاً من احلق، بل يولد احلق 
قبلها، كما أنها مبنية على قرينة الوفاء، في حني إن مدد التقادم -في الغالب- تبنى على 
هذه القرينة وتتميز مدد السقوط بالقصر وعدم قابليتها لالنقطاع أو الوقف، أو التطويل 
أو التقصير لتعلقها بالنظام العام، في حني إن مدد التقادم هي مدد طويلة نسبياً وتقبل 
انتهاء مدد السقوط سقوط احلق نهائياً وال يخلفه  أو الوقف، كما يترتب على  االنقطاع 
أي حق طبيعي، على خالف مدد التقادم التي ال يؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط احلق بل 

يصبح حقاً طبيعياً«)11(.

وأعتقد أن العدالة واملنطق القانوني يقضيان بوقف مدد السقوط- على األقل- في حالة 
وقوع قوة قاهرة يتعذر معها على جميع بني البشر اتخاذ أي إجراء للمطالبة بحقوقهم 
أمام احملاكم، فوباء كورونا أغلق العالم، وليس فقط األردن، مما دفع السلطة العامة إلى 
 تعطيل كل مؤسسات الدولة مبا فيها احملاكم، فهل من العدالة مبكان أن يزول حق الدائن 

فقد  األردن،  قسطاس،  منشورات  األردن،  حقوق  متييز  محكمة   ،2017 لسنة   496 رقم  احلكم  انظر:   )9(
قضت محكمة التمييز: »إن القوة القاهرة أو احلادث الفجائي )هما ذلك الذي ال يد لإلنسان في حدوثهما 
وال ميكن توقعهما ال زماناً وال مكاناً، وفي الوقت نفسه ال ميكن دفعهما(، فإذا لم تتوافر هذه الشروط، 
فال ميكن القول بالقوة القاهرة أو احلادث الفجائي، وليس بالتالي إمكان دفع املسؤولية استناداً لهما«. 

متييز حقوق رقم 1997/1969، منشور في املجلة القضائية عدد رقم 5 تاريخ 1997/1/1، ص 473. 
تنص املادة )457( من القانون املدني األردني على أنه: »1- يقف مرور الزمان املانع من سماع الدعوى   )10(

كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه املطالبة باحلق. 2- وال حتسب مدة قيام العذر في املدة املقررة«.
2018، محكمة متييز حقوق، هيئة عامة. وانظر أيضاً: اجتهاد  2888 لسنة  متييز حقوق، احلكم رقم   )11(

الحق متييز حقوق رقم 8715/ 2019، موقع قسطاس.



بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة فيروس كورونا

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 572

في اتخاذ إجراء قانوني يطالب فيه بحقه إذا وقعت مدة املطالبة كلها أو جزء منها خالل 
العطلة الرسمية؟ 

استقرار  مبدأ  االعتبار  بعني  يأخذ  فإنه  معينة،  تقادم  مدة  يقرر  عندما  القانون  أن  فكما 
التعامل بني األفراد، ومجازاة للدائن املهمل املقصر في املطالبة بحقه، ويقرر وقف هذه 
ُتنسب  إرادته  عن  خارجة  ألسباب  بحقه  املطالبة  الدائن  على  املستحيل  من  كان  إذا  املدة 
بعني  يؤخذ  أن  يجب  ذلك  فإن  كورونا،  كفيروس  البشر  بني  كل  قهرت  قاهرة  قوة  إلى 
االعتبار عند النظر إلى مدد السقوط املنصوص عليها في القانون، خاصة وإنها مبفعول 
كورونا(  )جائحة  املانع  هذا  حصول  أن  العملي  الواقع  في  ثبت  فقد  نفسه،  التقادم  مدد 

حال- فعالً- دون اكتمال املدة سواء أكانت مدة تقادم أم مدة سقوط. 
واالجتماعية،  واالقتصادية  الصحية  املجاالت  كل  قهر  عاملي  صحي  وباء  أمام  كنا  وملّا 
القانوني في زمن كورونا، ويحافظ على حقوق  الدفاع األردني ليكرس األمن  جاء أمر 
ذلك،  عليه  املستحيل  من  كان  إذا  بحقه  املطالبة  من  الدائن  منع  العدالة  من  فهل  األفراد،  
إرادته؟ فكان  عن  املطالبة منفصالً  ولم يكن هنالك تقصير في جانبه، وكان سبب عدم 
البد من ارتفاع املسؤولية عن صاحبها إذا متسك بوجود هكذا قوة قاهرة، واعتبار الدائن 
معذراً باعتبار مدة قيام العذر غير محسوبة من ضمن مدة السقوط، متاماً كما هو احلال 

بالنسبة ملدد التقادم)12(. 
نعم، كل من مدة الوقف ومدة السقوط تسعيان إلى استقرار األوضاع التي مضى عليها 
املقابل فإن هذا  املطالبة بحقه، ولكن في  أهمل في  الذي  الدائن  الزمن، ومعاقبة  مدة من 
الهدف ينهار، وبالتالي من حق الدائن منحه املدة بالكامل، ووقفها عندما يستحيل عليه 
-فعالً وواقعاً- املطالبة بحقه في الوقت املناسب احملدد في القانون، مع العلم أنه ال يوجد 
نص في القانون على عدم اعتبار مواعيد السقوط كنوع من مدد التقادم، وإمنا التفرقة 
بينهما هي محض صنيعة فقهية، نقلت بعدها إلى القضاء، أما وقد ورد النص اآلن في أمر 
الدفاع، فإنني أرى بصحة املساواة بينهما من حيث وقف املدة في حالة القوة القاهرة، 
القدرة  إرادة  عن  خارجة  قاهرة  ظروف  ظل  في  العدالة  متليها  التي  للحماية  حتقيقاً 

البشرية.
2020 بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون  5 لسنة  كما صدر في الكويت قانون رقم 

إليه لدى:  التقادم ويخضع ألحكامه، مشار  السقوط كنوع معني من  إلى مواعيد  انظر في رأي ينظر   )12(
أنور سلطان، أحكام االلتزام- املوجز في النظرية العامة لاللتزام: دراسة مقارنة في القانونني املصري 

واللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص 496 هامش 1.
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األولى  مادته  في  نص  الذي  املدنية)13(،  املرافعات  قانون  بإصدار   1980 لسنة   38 رقم 
على إضافة مادة جديدة هي املادة )17( مكرر والتي جاء نصها على النحو اآلتي: »في 
األحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في املرافق العامة للدولة 
حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها املصلحة العليا للبالد، ال 
حتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن املواعيد اإلجرائية املنصوص عليها في هذا القانون 
وقانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية وقانون حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته، على 

أن يستأنف انتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل«. 

املالحظ على هذا التعديل أنه:
املادة  هذه  حكم  أن  هو  والسبب  اإلدارية،  باملنازعات  يتعلق  فيما  حكماً  يتضمن  ال  أوالً: 
يسري تلقائياً على املدد املتعلقة باملنازعات اإلدارية، مبا يؤدي إلى وقف هذه املدد طوال 
فترة العذر، تطبيقاً لنص املادة )15( من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة 
اإلدارية باحملكمة الكلية الكويتي، والتي تنص على أنه: »فيما عدا ما نص عليه هذا القانون 
الدعاوى املنصوص عليها فيه، واألحكام الصادرة فيها، وطرق الطعن في  يسري على 
هذه األحكام القواعد واإلجراءات املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية«. 
وعليه ال حتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن املواعيد اإلجرائية املنصوص عليها في هذا 
القانون، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة 

الى العمل.
ثانياً: لم يتضمن- كما هو احلال في أمر الدفاع في األردن- نصاً يوقف سريان جميع 
مؤسسة  أو  حكومية  دائرة  أو  وزارة  أي  لدى  إجراء  أي  التخاذ  الالزمة  واملواعيد  املدد 
 رسمية مبوجب أي تشريع نافذ)14(، إال أن ذلك ال يعني عدم انطباقها لعلة أن قواعد وقف 

وقد جاء في املذكرة اإليضاحية لهذا القانون أنه: »نظراً ألن القواعد العامة للمواعيد القانونية املنصوص   )13(
وقانون  اجلزائية  واحملاكمات  اإلجراءات  قانون  وكذلك  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  في  عليها 
الكوارث  حدوث  حال  األفراد  حقوق  يحفظ  تنظيم  وجود  من  خلت  وإجراءاته  بالتمييز  الطعن  حاالت 
الكوارث الطبيعية، األزمات  أو األزمات أو األوبئة أو أي مانع قهري مثل احلروب، حاالت الطوارئ، 
األزمات  تلك  انتهاء  بعد  التقاضي  بإجراءات  املتعلقة  واستئنافها  املواعيد  بوقف  واالضطرابات 
إليها  املشار  القوانني  في  اإلجرائية  للمواعيد  حل  لوضع  التعديل  هذا  أتى  وعليه  واألوبئة،  والكوارث 
تاريخ  بأثر رجعي من  املدنية والتجارية وسريانه  املرافعات  قانون  التشريعي في  التدخل  من خالل 

2020/3/12 عمالً باملادة )179( من الدستور الكويتي«.
التقدم بطلب لترقيته في مكان عمله خالل مدة  فقد يكون الشخص بحاجة إلى ترخيص سيارته، أو   )14(
معينة، وصادف جزء من هذه املدة املطلوبة خالل ظرف فيروس كورونا، فإن املدة تتوقف وتنتقل إلى 

ما بعد انتهاء الظرف وعودة احلياة إلى طبيعتها قبل انتشار فيروس كورونا.
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لفيروس  املرافق  فالظرف  بالغرض،  تفي  املدني  القانون  في  عليها  املنصوص  التقادم 
كورونا يشكل مانعاً قهرياً، ال يستطيع معه صاحب احلق املطالبة بحقه لسبب خارج عن 
د مدد التقادم اخلاصة باإلجراءات القضائية واإلجراءات اإلدارية  إرادته، وبالتالي تتجمَّ
في  كورونا  فيروس  انتشار  وكبح  ملواجهة  الرسمية  العطلة  خالل  صادفت  التي  أيضاً 
الدولة، ويستكمل سريان املدد املوقوفة اعتباراً من تاريخ سريان قرار الدولة مبباشرة 

املؤسسات والدوائر الرسمية واحملاكم أعمالها.
فاجلامع املشترك ملثل هذه التعديالت التي أوقفت املدد هو حتقيق االستقرار كغاية من 
غايات القانون، األمر الذي يسبغ احلماية ويبعث االطمئنان في نفوس األفراد في املجتمع 
وحكم  تنظيم  للقاضي  املشرع  يترك  لم  وبذلك  املشروعة،  ومصاحلهم  أموالهم  على 
الروابط بني األفراد حسب كل حالة بشكل مستقل، بل يكون قد أورد تنظيماً يؤكد قواعد 
تأثرت بسبب وباء كورونا،  التي  العالقات  التفسيرات في حكم  سابقة حتى ال تختلف 
فيكون قد نشأ مبدأ عام تلتزم به وتطبقه كل احملاكم تطبيقاً واحداً على كل حالة تندرج 
األمن  يؤكد  ما  وهذا  عليها،  املترتب  القانوني  واألثر  الطبيعة  في  حكمه  مع  وتتفق  حتته 

القانوني الالزم لتحقيق االستقرار القانوني في الدولة)15(. 

املطلب الثاني
احلماية القانونية للمستأجر في عقود اإليجار

إن طبيعة اجلائحة القانونية تتحدد بحسب تأثيرها على العالقة القانونية، فقد تكون قوة 
املدني  القانون  )247( من  املادة  القاهرة وفق أحكام  إن توفرت شروطها، فالقوة   قاهرة 
فيروس  توقع  باإلمكان  يكن  فلم  منعه،  واستحالة  توقعه)16(  ميكن  ال  الذي  احلادث  هي 

يس الطباخ، مرجع سابق، ص8-7.  )15(
الزالزل والبراكني واحلرب،  لم يسبق وقوعها، وإال خرجت  التي  التوقع احلوادث  وليس معنى عدم   )16(
وإمنا املقصود أن: »احلادث بالرغم من سبق وقوعه ال يستطاع توقع حدوثه ثانية حتى من أشد الناس 
القانون  االلتزام في  أنور سلطان، مصادر  انظر في هذا:  حيطة، أي ال يستطاع توقع وقت حدوثه«. 
الثقافة للنشر والتوزيع،  الثاني، دار  املدني األردني: دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ط1، اإلصدار 
عمان، األردن، 2005، ص 338. ومن األمثلة على شرط عدم التوقع، ما اعتبرته محكمة التمييز األردنية 
أن: »السرقة ال تشكل قوة قاهرة... ألن السرقة أمر متوقع«. احلكم رقم 2019/1206، تاريخ 7-31-
2019، منشورات قسطاس، األردن، كما قضت أن: »حادث السير ليس أمراً خارجاً عن اإلرادة، وإمنا 
هو حادث متوقع كما ال يعتبر من األمور الفجائية التي ال ميكن االحتياط لها ويستحيل دفعها،  ذلك أن 
حوادث السير من األمور املتوقعة والقابلة للتحقق طاملا أن املركبات تسير على الطرق ومعرضة بشكل 
دائم للحوادث، وعليه فإن شروط القوة القاهرة غير متوفرة في الدعوى وفق املادة )247( من القانون 
قسطاس.  موقع  األردن،  حقوق  متييز  محكمة   ،2019 لسنة   3104 رقم  احلكم  حقوق  متييز  املدني«، 
كما ذهبت احملكمة إلى أنه: »استقر االجتهاد القضائي على أن السرقة ال تشكل بحد ذاتها قوة قاهرة 
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كورونا، حيث شهد العالم بأسره سرعة انتشاره وتسببه في ماليني اإلصابات ومئات 
اآلالف من األموات حتى هذه اللحظة، وثبت أيضاً عدم إمكانية دفعه، فهو وباء ال يقهر 
الفيروس من كل دول  لهذا  وال يوجد حتى كتابة هذه األسطر أي خبر عن وجود دواء 

العالم، وبالتالي لم يكن باإلمكان التغلب عليه حتى اآلن. 
وبذلك تتوفر حالة االستحالة املطلقة، سواء بالنسبة للدائن في املطالبة بحقه أو بالنسبة 
للمدين لتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو بالنسبة للمستأجر في استيفاء منفعة املأجور في 
بحق،  املطالبة  الدائن  على  املستحيل  من  جعلت  القاهرة)17(  القوة  أن  أي  احلاالت،  بعض 
كما جعلت من املستحيل تنفيذ االلتزام من قبل املدين)18(، ومن املستحيل على املستأجر 
القاهرة  القوة  شروط  بأن  نرى  وبالتالي  املسائل،   بعض  في  املأجور  منفعة  استيفاء 

متوفرة في جائحة كورونا التي أعلنتها منظمة الصحة العاملية جائحة عاملية. 
إذا لم  إنه على اجلانب اآلخر ميكن أن تعتبر اجلائحة ظرفاً طارئاً وليس قوة قاهرة،  إال 
جتعل تنفيذ املدين اللتزامه مستحيالً بل مرهقاً، بحيث يهدده بخسارة فادحة أي تتجاوز 
اخلسارة املألوفة)19(. وُيقاس اإلرهاق مبعيار موضوعي بحسب نوع العقد، وليس بالنظر 
إلى شخص املدين، فإن كان املدين قد أبرم عقداً لتوريد سلعة معينة، ثم ارتفع سعرها 
ارتفاعاً فاحشاً بسبب وباء كورونا الذي قلَّل عملية التنقل بني الدول وحتى بني املناطق 
داخل الدولة الواحدة، حيث يكون للمدين حق اللجوء إلى تطبيق هذه النظرية حتى ولو 
كانت اخلسارة ال تعد شيئاً بالنسبة لغنى هذا املدين، لعلة أنه ال ينظر إلى أحوال املدين 

أو سبباً أجنبياً خارجياً يعفي املدين من التزامه والضمان؛ ألن من واجبات املدعى عليه الناقل احملافظة 
على الشاحنة والبضاعة احململة فيها واحلاوية التي فيها البضاعة في مكان آمن، مع توافر احلراسة 
النقل أو املبيت وبصورة حتول دون سرقتها ألن السرقة  أثناء عملية  إيقافها  الالزمة عليها في حالة 
أمر متوقع، ومبعنى آخر أن يبذل الناقل جهده وغايته في حفظ املال املنقول حتى تسليمه لصاحبه، 
حقوق  متييز  لقرار  وفقاً   ، دفعها  أو  توقعها  ميكن  ال  حالة  ضمن  السرقة  حصول  ذلك  من  وُيستثنى 

1998/1983«. احلكم رقم 805 لسنة 2019، محكمة متييز حقوق.
انظر: املادة )261( من القانون املدني األردني.  )17(

قوة  طرأت  إذا  للجانبني،  امللزمة  العقود  »في  أنه:  على  األردني  املدني  القانون  من   )247( املادة  تنص   )18(
قاهرة جتعل تنفيذ االلتزام مستحيالً، انقضى معه االلتزام املقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا 
كانت االستحالة جزئية انقضى ما يقابل اجلزء املستحيل، ومثل االستحالة اجلزئية االستحالة الوقتية 
في العقود املستمرة، وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم املدين«. فتنفسخ فوراً-مثالً- 
عقود صاالت وفنادق األفراح- التي كانت قد أبرمت قبل اندالع جائحة كورونا- فيعود فيها الطرفان 
إلى احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد؛ وإن هلكت العني املؤجرة بكاملها بسبب قوة قاهرة انفسخ عقد 
اإليجار، ويتحمل املؤجر املسؤولية عن التزامه بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة فيما تبقى 

من مدة. 
املادة )198( من القانون املدني األردني.  )19(
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اخلاصة، وإمنا يقاس األمر بشكل موضوعي)20(. 
القانونية لفيروس كورونا تتحدد وفقاً ألثرها، فإن أدى وقوعها  وبالتالي فإن الطبيعة 
إلى استحالة القيام بعمل معني استحالة مطلقة كانت بصبغة القوة القاهرة، وإن أدت إلى 
جعل تنفيذ االلتزام مرهقاً على املدين، كان األمر متعلقاً بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. 
وقد ال تعتبر قوة قاهرة وال ظرفاً طارئاً إن لم يكن لها تأثير على تنفيذ االلتزام أو املطالبة 
باحلق، فلم تؤثر-مثالً- جائحة كورونا على توريد سلع معينة داخلياً طاملا كانت متوفرة 

ولم ترتفع أسعارها بسبب اجلائحة.
 ومبا أن فيروس كورونا جعل تنفيذ بعض االلتزامات مستحيالً، وبالتالي دخوله في دائرة 
القوة القاهرة، فإن ذلك يعني حتلل املدين من التزامه بالتنفيذ)21(، ولكن هذه الدراسة آثر 
كاتبها احلديث عن عقد اإليجار وتأثير اجلائحة عليه، فقد كان لزاماً مد احلماية القانونية 
في زمن كورونا إلى حماية حقوق املستأجر في عقود اإليجار، إن األجرة ُتستحق قانوناً 
)665( من القانون املدني  باستيفاء املنفعة)22( أو بالقدرة على استيفائها وفق نص املادة 
األردني، وبالتالي فإن ثبوت استيفاء املنفعة أو القدرة على استيفائها يجعل من املستأجر 
ملزماً بدفع األجرة، أما إذا حال مانع قهري دون استيفاء هذه املنفعة ملدة زمنية مؤقتة 
ولسبب ال ينسب إلى إرادة املستأجر وخارجاً عن محيطه)23(، فإنه ال يكون ملزماً بدفع 

األجرة خالل هذه املدة. 
العالم، أصدرت الدولة قراراً بإغالق احلياة  ومع انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء 
الطبيعية اليومية للسكان فيها، مما تعذر معه في أحوال معينة استيفاء املستأجر للمنفعة 
للمادة  الوباء قامت احلكومة األردنية- سنداً  اإليجار، وملواجهة هذا  املقصودة من عقد 
)124( من الدستور- بتفعيل قانون الدفاع، وتنص املادة )11( من هذا القانون على أنه: 
»إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو 
تعليمات صادرة مبقتضاه أو بسبب االمتثال لهذه األحكام، فال يعتبر الشخص املرتبط 

ط8،  االلتزام،  مصادر  األول  اجلزء  لاللتزام-  العامة  النظرية  املدني  القانون  شرح  سوار،  محمد   )20(
منشورات جامعة دمشق، 1996، ص 344.

التي كانا عليها  فتنفسخ فوراً-مثالً- عقود صاالت وفنادق األفراح، فيعود فيها الطرفان إلى احلالة   )21(
قبل التعاقد.

عرَّف املشرِّع األردني اإليجار في املادة )658( من القانون املدني األردني أنه: »متليك املؤجر للمستأجر   )22(
منفعة مقصودة من الشيء املؤجر ملدة معينة لقاء عوض معلوم«.

وبالتالي ال يعتبر قوة قاهرة املرض الذي يتعرض له املستأجر، أو أي ظرف خاص به وبعمله واضطره   )23(
شرح  خاطر،  ونوري  السرحان  عدنان  القاهرة:  القوة  في  انظر  املرجوة.  املنفعة  استيفاء  عدم  إلى 
دار  اخلامس،  اإلصدار  مقارنة،  دراسة  االلتزامات:   - الشخصية  احلقوق  مصادر   - املدني  القانون 

الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2005، ص447-444. 
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بهذا العقد مخالفاً لشروطه، بل يعتبر العقد موقوفاً إلى املدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد 
متعذراً، ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي إجراءات 

اء عدم تنفيذه للعقد أو االلتزام«.  تتخذ ضده من جرَّ
مبوجب هذا النص ُيعتبر وباء كورونا وقرار إغالق الدولة بقرار رسمي ملدة من الزمن 
هي  وهذه  مؤقتة،  استحالة  املدين  على  مستحيالً  االلتزام  تنفيذ  جتعل  قاهرة)24(  قوة 
امتناع  إلى  القاهرة  القوة  تؤدي  فيها  ألن  املستمرة)25(؛  العقود  في  الوقتية  االستحالة 
تنفيذ العقد بعض الوقت، ولكنها تنطبق إن تعذر استيفاء املنفعة املُتَعاَقد عليها بالفعل)26(. 
سلطات  عن  صادراً  األمر  كان  »إذا  بأنه:  األردنية  التمييز  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً 
مختصة متنع االنتفاع باملأجور كلياً، ودون أن يكون املستأجر هو املتسبب بهذا املنع، 
فإنه واحلالة هذه غير ملزم بدفع األجور عن الفترة التي كان مينع عليه استغالل املأجور 
للغاية التي استؤجر من أجلها؛ ألن األصل أن األجرة تستحق وفقاً للمادة )665(  قانون 
مدني باستيفاء املنفعة أو القدرة على استيفائها، وأن على املؤجر تسليم املأجور وتوابعه 
من   )1/677( للمادة  وفقاً  املأجور  من  املقصودة  املنفعة  الستيفاء  معها  تصلح  حالة  في 

القانون املدني«)27(. 
ولكن األمر-في كل األحوال- يوجب التفرقة بني عدة حاالت لبيان فيما إذا كان األمر يعد 

قوة قاهرة يعفي املستأجر من األجرة طوال مدة اإلغالق بسبب الوباء.

بدفع  السكن، كان املستأجر ملزماً  لغايات  فإذا كان عقد اإليجار مبرماً  احلالة األولى: 
أو  اإلغالق  يعتبر  فال  عقود،  هكذا  في  دائماً  املنفعة  استيفاء  على  لقدرته  وذلك  األجرة، 
بالتعطيل واإلغالق ال  أن قرار احلكومة  لعلة  املستأجر من األجرة،  الوباء مبرراً إلعفاء 
يعّد من قبيل القوة القاهرة التي تعفي املستأجر من بدل اإليجار، إال إذا أدى إلى حرمان 
املستأجر من انتفاعه باملأجور، وبشرط أال يكون هذا احلرمان ناجماً عن عمل املستأجر، 

محكمة  قررتها  التي  القانونية  القواعد  مجموعة   ،2006/1/21 جلسة  جتاري،   ،1099 رقم  الطعن   )24(
التمييز األردنية في املواد التجارية واإلدارية واملدنية واألحوال الشخصية والعمالية خالل الفترة من 

2002/1/1 حتى 2006/12/21، القسم اخلامس، املجلد الرابع، يناير 2009.
املادة )247( من القانون املدني األردني.  )25(

لذلك، قضت محكمة التمييز األردنية بأنه: »إذا كان األمر صادراً عن سلطات مختصة متنع  وتطبيقاً   )26(
االنتفاع باملأجور كلياً ودون أن يكون املستأجر هو املتسبب بهذا املنع، فإنه واحلالة هذه غير ملزم بدفع 
األجور عن الفترة التي كان مينع عليه استغالل املأجور للغاية التي استؤجر من أجلها؛ ألن األصل أن 
قانون مدني باستيفاء املنفعة أو القدرة على استيفائها، وأن على   )665( األجرة تستحق وفقاً للمادة 
املؤجر تسليم املأجور وتوابعه في حالة تصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة من املأجور وفقاً للمادة 

)1/677( من القانون املدني«. احلكم رقم 35 لسنة 2006، منشورات موقع قسطاس، األردن.
متييز حقوق احلكم رقم 35 لسنة 2006، منشورات موقع قسطاس، األردن.   )27(



بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة فيروس كورونا

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 578

أو أن يكون عدم استعماله للمأجور راجعاً إلى خطئه)28(. فإن كان املستأجر قد خرج من 
بيته إلى مكان آخر داخل الدولة أو سافر خارجها، فهذا ال يعني عدم قدرته على استيفاء 
املنفعة املقصودة من املأجور، أما إذا كان البدء في عقد اإليجار قد صادف العطلة الرسمية 
بسبب الوباء، ما منع املستأجر من تسلم العني املؤجرة من املؤجر، فإن العدالة تقضي 
بتأثير القوة القاهرة على بداية العقد، وبالتالي إعفاء املستأجر من دفع بدل اإليجار حتى 

يصبح قادراً على تسلمه بزوال السبب القاهر الذي منعه من تسلمه في البداية. 

احلالة الثانية: إذا كان عقد اإليجار منصباً على مخازن جتارية لبيع البضائع كمحالت 
املستأجر  وأجبر  كمطاعم،  تستعمل  كانت  أو  األحذية،  أو  واملالبس  التموينية  املواد  بيع 
على إغالقها بسبب إغالق البالد بقرار احلكومة، فإنه ال يكون ملزماً بدفع األجرة، لعلة 
أنه لم يستوف املنفعة ولم يكن قادراً على استيفائها، فقد ذهبت محكمة التمييز األردنية 
-في قضايا مماثلة- إلى أنه: »إذا كان األمر صادراً عن سلطات مختصة متنع االنتفاع 
باملأجور كلياً ودون أن يكون املستأجر هو املتسبب بهذا املنع، فإنه واحلالة هذه غير ملزم 
التي استؤجر من  التي كان مينع عليه استغالل املأجور للغاية  الفترة  بدفع األجور عن 
املنفعة  )665( قانون مدني باستيفاء  للمادة  أن األجرة تستحق وفقاً  أجلها؛ ألن األصل 
أو القدرة على استيفائها، وإن على املؤجر تسليم املأجور وتوابعه في حالة تصلح معها 

الستيفاء املنفعة املقصودة من املأجور وفقاً للمادة )1/677( من القانون املدني. 

وحيث إن املقصود باملنفعة املعقودة من املأجور وفقاً ملا جاء بعقد اإليجار هو استعماله 
كمحل جتاري، وهذا االستعمال يتطلب ترخيصاً من سلطات مختصة، وعدم احلصول 
وبالتالي  أجلها،  من  املؤجر  للغاية  املأجور  استعمال  من  املستأجر  يحرم  ترخيص  على 

فهو غير ملزم بدفع األجرة عن مدة املنع«)29(. 
كما قضت احملكمة أن: »التزام املستأجر باستخراج رخصة مهن هو التزام قانوني وليس 
اتفاقياً، وإن استالم املستأجرين للعقار وعدم متكنهم من االنتفاع به ال يلزمهم  التزاماً 
حصل  إذا  إال  باملأجور  االنتفاع  يستطيع  ال  املستأجر  أن  كون  املستحقة؛  األجرة  بدفع 
على رخصة مهن تخوله ممارسة مهنته«)30(، وهذا يدل على أن قرار السلطات املختصة 
بعدم منح الترخيص هو في مقام القوة القاهرة التي حترم املستأجر من االنتفاع بالعني 

)28(  املادة 198 من القانون املدني األردني، واملادة 581 من القانون املدني الكويتي.
متييز حقوق رقم 35 لسنة 2006 - بتاريخ 29-06-2006، منشورات موقع قسطاس، األردن. انظر   )29(
منشورات   ،2019-12-12 بتاريخ   - حقوق  متييز  محكمة   -  2019 لسنة   4627 رقم  احلكم  أيضاً: 

قسطاس.
احلكم رقم 1582 لسنة 2016 - محكمة متييز حقوق األردن، منشورات قسطاس، األردن.  )30(
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املؤجرة لسبب ال يد له فيه)31(.
حرمان  وهو  واحد،  هو  القاهرة  القوة  وأثر  الدولة،  بإغالق  احلكومة  قرار  أن  والوقع 
املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة حرماناً كلياً أو جزئياً، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة 
متييز الكويت - مستعينة مبا ورد في املذكرات اإليضاحية - أن: »األعمال الصادرة من 
السلطات ومنها القرارات الصادرة من جهة اإلدارة والتي يترتب عليها حرمان املستأجر 

من انتفاعه من املأجور، أو اإلخالل باالنتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة«)32(. 

6 املجلد األول العقود الواردة على  د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني جزء   )31(
االنتفاع بالشيء اإليجار والعارية، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، ط 3، 2009، ص 409.

2006/1/21 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز  1099 جتاري جلسة  الطعن رقم   )32(
في املواد التجارية واإلدارية واملدنية واألحوال الشخصية والعمالية خالل الفترة من 2002/1/1 حتى 
2006/12/21، القسم اخلامس املجلد الرابع يناير 2009. وانظر أيضاً: نص املادة 1/698 من القانون 
املدني األردني التي تذهب إلى أنه: » 2- إذا صدر عن السلطات املختصة ما مينع االنتفاع الكلي باملأجور 
دون سبب من املستاجر تنفسخ اإلجارة وتسقط األجرة من وقت املنع«. كأن متتنع السلطات احلكومية 
املختصة عن إعطاء الرخصة املطلوبة إلدارة العني املؤجرة أو سحبها بعد منحها، األمر الذي ينفسخ 
لذلك قضت محكمة  معه عقد اإليجار، العتبار قرار السلطة املختصة في قوة القوة القاهرة. وتطبيقاً 
متييز األردن بـ: »إن املشرِّع إذا منع التعامل في شيء، كان العقد باطالً، وحيث إن أحكام قانون تنظيم 
املدن والقرى واألبنية ال جتيز استعمال أي بناء كمحل جتاري دون احلصول على إذن أشغال يتفق مع 
صفة االستعمال لذلك البناء، وبذلك يكون املشرِّع قد منع استعمال املأجور موضوع الدعوى لغايات 
جتارية كشقق فندقية لعدم وجود إذن أشغال له عند إبرام عقد اإليجار وعدم املوافقة على ترخيصه، 
وال يرد القول بأن املدعي )املدعى عليه بالتقابل( بأن البناء قدمي ومقام قبل إصدار القوانني، وحيث إن 
محل العقد هو املنفعة في احملل، وحيث إن احملل غير قابل لالنتفاع به لعدم وجود إذن أشغال، وبالتالي 
املادة  إن   -3 حقوق)2015/2277(.  متييز  لقرار  وفقاً  باطالً،  يعتبر  اإلشارة  سالف  اإليجار  عقد  فإن 
)677( من القانون املدني قد تضمنت إلزام املؤجر بتسليم املأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح 
معها الستيفاء املنفعة املقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاًء متصالً حتى تنقضي مدة اإليجارة، وحيث 
إن األجرة تستحق وفقاً للمادة )665( من القانون ذاته باستيفاء املنفعة أو بالقدرة على استيفائها وإن 
أن  دون  الدعوى  موضوع  باملأجور  االنتفاع  من  املستأجرين  مينع  للمأجور  أشغال  إذن  وجود  عدم 

يكون املستأجر هو املتسبب بهذا املنع«. 
احلكم رقم 3925 لسنة 2019، محكمة متييز حقوق، منشورات قسطاس، األردن. 

كما قضت بأنه: »حيث إن احملل في الدعوى محل الطعن هو منفعة العقار الذي ورد عليه عقد االستثمار 
والذي أصبح غير قابل لالنتفاع به لعدم وجود إذن أشغال، وبالتالي عدم احلصول على التراخيص 
املقدمة من  البيّنة  أثبتته  ما  الدعوى،  وهذا  العقار موضوع  املراد ممارستها في  املهن  الالزمة ملزاولة 
الطاعنة متييزاً، وعجز املميز ضده من تنفيذ ودحض تلك البيّنة وإثبات عكس ما ورد فيها، وحيث إن 
األمر كذلك، فإنه يتعني احلكم ببطالن العقد املبرم بني الطاعنة متييزاً واملميز ضده إعماالً ألحكام املواد 
العقد، السيما وأن عدم  القانون املدني لعدم قابلية احملل حلكم  )157( و)163( و)167(، و)178( من 
االنتفاع يعود لسبب ال يد للمستأجر فيه، وبالتالي يتعني إعادة املتعاقدين إلى احلالة التي كانا عليها 

قبل التعاقد تبعاً لذلك«. 
احلكم رقم 2832 لسنة 2018، محكمة متييز حقوق، منشورات قسطاس، األردن. 
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وبالتالي حتلل املستأجر من االلتزام بدفع األجرة بشكل كامل أو جزئي عندما ال يكون 
هنالك نقص كبير في االنتفاع بالعني املؤجرة، لعلة أن األجرة تقابل االنتفاع، وينطبق ذلك 
على احلالة التي نحن بصددها، حيث أغلقت الدولة البالد بسبب قوة قاهرة قهرت العالم 

أجمع، وبالتالي يكون عمل احلكومة لسبب خارج عن إرادة املؤجر أو املستأجر)33(. 

معينة  لفترة  ممكن  غير  االلتزام  تنفيذ  أن  لعلة  مؤقت  أثر  هو  القاهرة-هنا-  القوة  وأثر 
فقط، حيث يعود التزام املستأجر بدفع األجرة عندما يصبح قادراً على استيفاء املنفعة في 
املخازن، وقد عادت فعالً قطاعات بيع املواد التموينية واخلضار والفواكه قبل غيرها من 
القطاعات خالل فترة اإلغالق، أما إذا كانت املخازن مخصصة لتخزين بضائع املستأجر 
قبل وبعد عرضها للزبائن، فإن حكمها يأخذ حكم اإليجار لغايات السكن، كون املستأجر 

ينتفع باملأجور بشكل كلي.

كما أنه مراعاة للظروف العامة التي متر فيها الدولة، والعالم أجمع، من الناحية االقتصادية 
التابعة لوباء كورونا، فإنه من املناسب أيضاً عدم العمل باحلكم الذي مينح املؤجر طلب 
إخالء املأجور إذا تخلف املستأجر)34( عن دفع بدل اإليجار املستحق خالل فترة العطلة 
ببدل  املطالبة  في  حقه  يبقى  أن  على  واخلاصة،  العامة  املؤسسات  في  العمل  وقف  أو 
إما  أعمالهم  فقدوا  أو  أجورهم،  تخفيض  مت  العاملني  من  فكثير  الفترة،  تلك  عن  اإليجار 
لفترة التعطيل أو بشكل دائم، مما أفقدهم مصدر رزقهم، األمر الذي يستوجب مراعاة 

ظروفهم في مثل هذه الفترة االستثنائية والعصيبة. 

والصحة  السلم  على  للمحافظة  مسبوقة  وغير  استثنائية  تدابير  اتخاذ  لزاماً  كان  فكما 
العامة باحلد من انتشار وباء كورونا، ونظراً ألن القوانني خلت من وجود نص حلماية 
املستأجر من طلب إخالء املأجور في هذا الظرف االستثنائي، فقد كان من الالزم أن يأتي 
املشرِّع بتعديل يحفظ حق املستأجر من طلب املؤجر بإخالء املأجور عند تخلف املستأجر 

عن دفع بدل اإليجار خالل فترة تعطيل ووقف العمل بجميع مرافق الدولة. 

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ج6، مرجع سابق، ص 413-410.  )33(
حيث يجوز- وفقاً للمادة )5/ج/1،2( من قانون املالكني واملستأجرين األردني، طلب »إخالء املأجور   )34(

في أي من احلاالت التالية:
1-  إذا تخلف املستأجر عن دفع بدل اإلجارة، أو أي جزء منه مستحق األداء قانوناً، أو تخلف عن دفع 
حصته من بدل اخلدمات املشتركة املتفق عليها، أو خالف أي شرط من شروط عقد اإلجارة ولم يدفع 
إنذار عدلي.  أو يراع ذلك الشرط خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك مبوجب  البدل  ذلك 
2- إذا تكرر تخلف املستأجر عن دفع بدل اإلجارة أو تكررت مخالفته ألي شرط من شروط العقد ثالث 

مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في احلالني، وذلك دون حاجة إلنذار جديد«.
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35 لسنة  القانون رقم  اقتراح بقانون بتعديل  الكويت- تبني  واستجابة لذلك جاء- في 
السطور.  كتابة هذه  تاريخ  إقراره حتى  يتم  لم  والذي  العقارات،  إيجار  1978 في شأن 
التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف  يقضي هذا االقتراح بأنه: »في األحوال 
والتي  العامة  الصحة  أو  العام  السلم  أو  لألمن  حماية  للدولة  العامة  املرافق  في  العمل 
تقتضيها مصلحة البالد، ال يقضى بإخالء العني املؤجرة إذا تخلف املستأجر عن سداد 
العمل، ويجوز للمؤجر طلب األجرة عن  التعطيل أو وقف  األجرة املستحقة خالل فترة 

تلك الفترة باستصدار أمر أداء«. 

ويكون من الصواب تطبيق هذا احلكم إلسباغ مزيد من احلماية للمستأجر في ظل هذه 
لزاماً  فكان  رزقهم،  ومصدر  عملهم  العمال  من  الكثير  فيها  فقد  التي  الصعبة  الظروف 
في  وذلك  املأجور)35(،  بإخالء  احلكم  قبل  ميسرة  نظرة  ومنحه  املستأجر  على  الصبر 
هكذا ظروف تقرر فيها السلطة العامة في الدولة تعطيل أو وقف العمل في املرافق العامة 
للدولة حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها مصلحة البالد، كما 
أن العدالة تقتضي هذا احلكم في هكذا ظروف استثنائية غير متوقعة، ولم يكن أي فرد 
مستعد للتعامل معها في حياته االجتماعية واالقتصادية،  ومبا أن السلطة العامة في كل 
دولة هي التي تضمن العدالة، فكان لزاماً عليها اتخاذ كافة اإلجراءات والوسائل لتحقيق 

العدالة)36(. 
للمستأجر  إخالء  قضية  عمل  من  املؤجر  مينع  األردن  في  دفاع  أمر  صدور  نتمنى  كما 
من باب اإلنصاف، ومراعاة لظروف األفراد في هكذا ظروف أوقفت احلياة في كل أنحاء 

العالم.  

ُقوا َخْيٌر لَُّكْمۖ  إِن ُكنتُْم َتْعلَُموَن{، سورة  قال تعالى: }َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إِلَٰى َمْيَسَرٍةۚ  َوأَن َتَصدَّ  )35(
البقرة، اآلية 280.

املتعلقة بحياة األفراد واجلماعة، فهي  املفاهيم األخرى  الذي ترتكز عليه  الفقري  العمود  فالعدالة هي   )36(
حتوي في طياتها أنظمة أخرى تهم هذه احلياة كاملساواة واحلق واحلرية والصواب واألخالق. انظر 
الفكر  ضوء  في  دراسة  ومنطلقاتها-  مفهومها  العدالة:  أمني،  محمد  علي  بكر  أبو  العدالة:  مفهوم  في 

القانوني والسياسي الغربي واإلسالمي، دار الزمان، دمشق، 2010، ص 22-21.
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املبحث الثاني
املناعة املجتمعية واتفاقها مع الشرع والقانون

 تقوم استراتيجية املناعة املجتمعية على ترك أفراد املجتمع ميارسون حياتهم كاملعتاد كما 
كانوا قبل كورونا، فيصاب نسبة كبيرة من السكان باملرض لتقوم أجهزة املناعة داخل 
جسم كل منهم مبحاربة هذا الفيروس، لتتشكل-كما ُيعتقد- مناعة ضده، ونتيجة لذلك 
تكون أجسامهم قد اكتسبت املناعة، وهكذا حتى تنتهي اجلائحة بشكل كامل في الدولة. 
واملثال املشهور عندنا واملعروف للجميع هو سلوك احلكومة البريطانية، ومن يسلك هذه 
االستراتيجية يعلم مسبقاً أن أرواحاً ونسبة معينة من السكان سيتم التضحية بها، حتى 
إن احلكومة البريطانية من خالل رئيس وزرائها هيأ السكان بأن منهم من سيفقد أحباءه 
بسبب جائحة كورونا)37(، إال أن املتتبع للشرائع السماوية جميعاً، ولنصوص الدساتير 

والقوانني وحقوق اإلنسان يجد أن هذه االستراتيجية مخالفة لكل ذلك. 
ولبيان هذه املخالفة نقسم هذا املبحث إلى مطلبني: نتناول في األول قواعد الشرع، وفي 

الثاني قواعد القانون وحقوق اإلنسان.

املطلب األول
قواعد الشرع

إن حماية حقوق اإلنسان من أهم الغايات األساسية التي عني بها الشرع احلنيف، والتي 
راسخة  حقوق  وهي  إنساناً،  لكونه  للشخص  تثبت  وهي  حتقيقها،  إلى  القانون  يسعى 
وثابتة ومصونة بالنسبة جلميع البشر، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، أو 
جنسهم أو لونهم أو دينهم، وحماية هذه احلقوق تتطلب حتقيق األمن القانوني من خالل 
تشريع قواعد قانونية تضع التزامات على الدولة في مقابل حقوق األفراد في الدولة من 
أجل عدم تسلط السلطة العامة بلجوئها إلى وسائل واستراتيجيات تخرق التزاماتها في 

استراتيجية  عن  بالتخلي  البريطانية  احلكومة  فيها  تطالب  وثيقة  على  املختصني  مئات  وقع  ذلك  بعد   )37(
مناعة  »استراتيجية  أن  املختصون  هؤالء  واعتبر   .)Herd Immunity( يسمونها  كما  القطيع  مناعة 
القطيع غير قابلة للتطبيق في ظل االنتشار الواسع لوباء كورونا، ألن هذا سيضغط على نظام اخلدمة 
الصحية الوطني، ويخاطر مبزيد من األرواح بدون داٍع، وباتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة وسياسة 
البريطانية  للموت، وأنه يجب على احلكومة  كثيرة معرضة  أرواحاً  ننقذ  أن  التباعد االجتماعي ميكن 

اتخاذ تدابير إضافية أكثر تقييداً على الفور كما هو احلال في دول أخرى في العالم. انظر في ذلك:
http://maths.qmul.ac.uk/~vnicosia/UK_scientists_statement_on_coronavirus_
measures.pdf
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مواجهة األفراد)38(. 
جميعاً  السماوية  الشرائع  دعت  التي  احلقوق  هذه  أهم  من  الصحية  الرعاية  في  واحلق 
النفس  حفظ  الشرائع  هذه  كل  في  وجل-  -عز  اخلالق  أوجب  فقد  عليها،  احملافظة  إلى 
اإلجراءات  بكل  والقيام  بتشريع  البشرية،  النفس  على  احملافظة  إلى  فدعت  البشرية، 
التي تكفل الوصول إلى هذه الغاية، فحفظ احلياة واألرواح هو املقصد األول لشرع الله 
سبحانه وتعالى، والنفس البشرية تشمل كل إنسان يقيم على إقليم دولة إسالمية سواء 
اإلنسان  إلى حفظ  فقد دعا اإلسالم  أم غير مسلم،  أم غير مواطن، مسلماً  أكان مواطناً 
أو  البشر، مهما كانت جنسيتهم أو دينهم  إلى مبدأ اإلنسانية دون متييز بني  باالستناد 
لغتهم أو أي وضع آخر، فاإلنسان مخلوق الله سبحانه وتعالى، ويجب احترام إنسانيته 

وكرامته ومنحه العناية الالزمة لتحقيق هذه الغاية)39(. 
واعتماد  به،  الضرر  إحلاق  أو  حق  وجه  بغير  النفس  قتل  سبحانه  الله  حّرم  فقد  ولذلك 
املناعة االجتماعية )القطيع( مع العلم والتصريح بأن هنالك نسبة معينة ستفقد حياتها 
أو ستصل إلى درجة الهالك، فيِه وقوع في حرمة نبذها الشرع احلنيف، فقد قال تعالى: 
ۗ  َوَمْن ُقِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا  ُ إِلَّ ِباْلَحقِّ َم للاَّ }َوَل َتْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
النفس لضيق في  َمْنُصوًرا{)40(. كما حّرم تعالى قتل  َكاَن  إِنَُّه   ۖ اْلَقْتِل  ِفي  يُْسِرْف  َفَل 
العيش أو لقلة في املوارد أو لسبب أن جائحة كورونا قد تستنزف موارد الدولة، بل يجب 
أن يكون اإلنسان أغلى ما في الوجود، وحفظ نفسه وكرامته، قال تعالى: }يا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُوا ل َتْأُكلُوا أَْموالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل إِلَّ أَْن َتُكوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُكْم َول َتْقتُلُوا 
َ كاَن ِبُكْم َرِحيًما. َوَمْن َيْفَعْل ذلَِك ُعْدواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف نُْصلِيِه ناًرا َوكاَن  أَْنُفَسُكْم إِنَّ للاَّ

ِ َيِسيًرا{)41(.  ذلَِك َعلَى للاَّ
ولذلك يجب على البشرية أن ترضى بقدر الله سبحانه، وما أصابك أيها اإلنسان من خير 
فهو من الله، وما أصابك من ضيّق ومشقة ووباء فمن نفسك، وينطوي حتت ذلك جائحة 
كورونا التي ما حصلت إال ملخالفة بعض بني البشر لشرع الله تعالى، }َما أََصاَبَك ِمْن 
 ِ ِۖ  َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَكۚ  َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسوًلۚ  َوَكَفٰى ِباللَّ َحَسَنٍة َفِمَن للاَّ

عبداحلق خلذاري، مبدأ األمن القانوني ودوره في حماية حقوق اإلنسان، مجلة احلقيقة، جامعة أدرار،   )38(
اجلزائر، تاريخ النشر 2016/6، ص 16-1.

فقد قال تعالى: }َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة وَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها وَبثَّ ِمنُْهَما   )39(
النساء،  َرِقيبًا{. سورة  َعلَيُْكْم  َكاَن  اللََّه  إِنَّ  ِبِه واأْلَْرَحاَم  َتَساَءلُوَن  الَِّذي  اللََّه  َكثِيًرا وِنَساًء واتَُّقوا  ِرَجااًل 

اآلية1. 
سورة اإلسراء، اآلية 33.   )40(

سورة النساء، اآليتني 29 و30.   )41(
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َشِهيًدا{)42(. وللمحافظة على الصحة العامة لإلنسان سواء البدنية أو النفسية، فقد أباح 
النفس  يحفظ  حتى  واملريض  للمسافر  رمضان  شهر  في  اإلفطار  وتعالى  سبحانه  الله 
البشرية من الهالك، على الرغم من أن الصيام هو ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، لقوله 

ن أَيَّاٍم أَُخَر{)43(.  ة مِّ ِريًضا أَو َعلَٰى َسَفر َفِعدَّ تعالى: }َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
الوقائية  اإلجراءات  كل  اتخاذ  ضرورة  على  شدد  اإلسالمي  الدين  أن  على  يدل  ذلك  كل 
للحفاظ على اإلنسان، وهذا حق مشترك بني جميع بني البشر بال استثناء، وكل القواعد 
لعلة  مستقرة،  تشريعية  قواعد  هي  جميعاً  السماوية  الشرائع  له  دعت  ما  وكل  السابقة 
أنها عناصر ضرورية لقيام احلياة، واحملافظة على النفس البشرية، وهنا يتجسد األمن 
القانوني في القواعد الشرعية التي تعد صاحلة لكل زمان ومكان، ليكون حقاً مشتركاً 
الشعور  إلى  يدعو  الذي  األمر  الدولة،  في  السكان  جلميع  السماء  وحي  من  مستمداً 
شخصية  له  يكون  أن  مواطن  كل  حق  من  أن  وكما  واالطمئنان،  والعدالة  باالستقرار 
قانونية وذمة مالية واسم يعرف به وممارسة احلقوق السياسية، فإن من حقه أن يتمتع 

برعاية صحية في األحوال الطبيعية وفي أوقات األزمات كأزمة كورونا.
هذا هو اإلسالم الصحيح الذي تستمد أحكامه وضوابط التعامل بني األفراد ومع الدولة 
الله عليه وسلم  الله سبحانه، ومن سنة نبيه صلى  الدين املستمدة من كتاب  من قواعد 
القانوني  األمن  وحتقق  الصحية،  الفرد  رعاية  إلى  تدعو  قواعد  وفيهما  الصحيحة، 

والصحي الالزم حلفظ النفس البشرية.
املطلب الثاني

قواعد القانون وحقوق اإلنسان: هل حتقق األمن القانوني والصحي؟
على  احملافظة  وتوجب  تعدد  نصوص  والكويتي  األردني  الدستورين  في  وردت  فقد 
بالصحة  فالعناية  والصحية)44(،  والثقافية  االجتماعية  احلقوق  ومنها  املواطنني  حقوق 
تكفلها  التي  الدولة  واجبات  من  هي  واألوبئة  األمراض  من  والعالج  والوقاية  العامة 
الرعاية  الدولة  على  تفرض  أنها  يجد  القانونية  للقواعد  واملتتبع  الدستور)45(،  نصوص 
الصحية للمواطنني في الدولة، كما تفرض عليها التزاماً مبعاجلة كل مصاب،  ولو كان 

ِصيبٍَة َفبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثِير{.  ن مُّ سورة النساء، اآلية 79. وقال تعالى: }َوَما أََصاَبُكم مِّ  )42(
سورة الشورى، اآلية 30. وقال جل في عاله: }َقااَل َربَّنَا َظلَْمنَا أَنُفَسنَا َوإِن لَّْم َتْغِفْر لَنَا َوَتْرَحْمنَا لَنَُكوَننَّ 

اِسِريَن{. سورة األعراف، اآلية 23.  ِمَن اخْلَ
سورة البقرة، اآلية 184.   )43(

انظر: املواد من )6 -23( من الدستور األردني. وانظر: املواد )27-45( من الدستور الكويتي.  )44(
املادة )15( من الدستور الكويتي.  )45(
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غير مواطن من أجل مكافحة املرض، ومنع تفشيه والقضاء عليه بكل السبل، وبالتالي 
فإن استراتيجية املناعة املجتمعية هي استراتيجية مخالفة ألحكام قانون الصحة العامة. 

وفقاً لنص املادة )3( من قانون الصحة العامة األردني)46( تكون وزارة الصحة مسؤولة 
على  احلفاظ  خاصة  بصورة  مهامها  وتشمل  اململكة،  في  الصحية  الشؤون  جميع  عن 
الصحة العامة بتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية، فقد كفل القانون 
لكل فرد حقه في تلقي أعلى مستوى من الصحة، واتخاذ كافة التدابير املمكنة، واخلدمات 
الصحية الوقائية والرقابية والعالجية ملنع تهديد الصحة العامة، وقد منح القانون السلطة 

العامة اتخاذ كل اإلجراءات والتدابير الالزمة للسيطرة أو احلد من تفشي املرض)47(. 

حقوق  على  قيود  فرض  شأنها  من  إلجراءات  استعمال  أي  أن  إلى  الصدد  بهذا  ونشير 
اإلنسان، كتلك التي تنجم عن فرض احلجر الصحي أو العزل الذي يحّد من حرية التنقل، 
هي إجراءات مبررة للمحافظة على الصحة العامة في الدولة، وال يكون في ذلك تعسف 
أو متييز ضد من طبقت عليهم هذه اإلجراءات؛ ألنها فرضت سعياً لتحقيق الغاية منها، 

وهي مكافحة املرض والتقليل من خطورته. 

كما تعارض استراتيجية املناعة املجتمعية قواعد حقوق اإلنسان على املستوى الدولي، 
فهي قواعد ال تفرق بني بني البشر أيضاً على أساس دينهم أو عرقهم أو لونهم أو لغتهم 

 

1969 في شأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض  8 لسنة  انظر كذلك: القانون الكويتي رقم   )46(
السارية.

تنص املادة )22( من قانون الصحة العامة األردني على أنه: »أ- 1- إذا تفشى مرض وبائي في اململكة   )47(
أو أي منطقة فيها، فعــلى الوزيـر أن يتخذ جميع اإلجراءات وبصورة عاجلة، ملكافحته ومنع انتشاره 
واإلعالن عن هذا الوباء بوسائل اإلعالم املختلفة، ويتم نشر اإلعالن  في اجلريدة الرسمية. 2-  يكون 
الوزير مخوالً باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للقضاء على الوباء، وله في سبيل ذلك عزل املصابني 
أو املعرضني لإلصابة أو املشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء األمصال والتطعيمات واملعاجلة 
والتفتيش واتالف املواد امللوثة ودفن املوتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل 
النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل. ب-كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرَّض 
شخصاً للعدوى مبرض وبائي، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء 
طلب منه ملنع تفشي العدوى  يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه مبقتضى أحكام هذا القانون«. )وقد 
تعطل العمل بأحكام الفقرة )ب( من هذه املادة بالقدر الالزم لتنفيذ أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 صادر 
مبقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ابتداء من تاريخ 2020/4/16. كما تنص املادة )23( 
عيّنات  أخذ  ذلك  في  مبا  الوبائية  الرقابة  إجراءات  لفرض  الالزمة  التعليمات  الوزير  »يصدر  أنه:  على 
مخبرية وتنفيذ إجراءات احلجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة، ملنع تسرب األمراض إلى اململكة وملنع 
انتقالها إلى الدول األخرى عن طريق البر أو البحر أو اجلو، وتنفيذ االتفاقيات وااللتزامات الدولية ذات 

العالقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها اململكة والتزمت بتنفيذها«.
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كورونا  جائحة  في  صحية  رعاية  في  حقهم  لألفراد  يضمن  مبا  آخر)48(،  معيار  أي  أو 
نفسه  الفيروس  هو  جمعاء  البشرية  وهّدًد  يهدد  فما  متييز،  دون  األزمات  من  وغيرها 
وليس بعض األفراد، والهدف هو وقف انتشاره ومعاجلة املصابني به للحفاظ على النفس 
جتاوزت  فقد  وزمان-  مكان  كل  اإلنسان-في  حقوق  مراعاة  ألهمية  ونظراً  البشرية، 
جهود احملافظة عليها من احمليط الداخلي إلى احمليط الدولي، من خالل االتفاقيات الدولية 
املختلفة التي صدرت لتوقع التزامات على عاتق الدول مبا يضمن تأمني احلماية القانونية 
فقد  الداخلي)49(،  احمليط  وفي  املاضي  في  عليه  كانت  مما  أقوى  بشكل  اإلنسان  حلقوق 
تضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)50( قواعد تهدف إلى توفير األمن والطمأنينة لبني 
املادة األولى من هذا  إقامتهم ودون متييز بينهم، تنص  النظر عن مكان  البشر بصرف 
اإلعالن على أنه: »يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا 

ملزيد من التفصيل حول دور األمن القانوني في حماية حقوق اإلنسان انظر: عبد احلق خلذاري، مرجع   )48(
سابق، ص 16-1.

حسني اجلبور، حقوق اإلنسان بني العاملية واخلصوصية، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2018،   )49(
ص62 وما بعدها.

حلقوق  العاملي  اإلعالن   .1948-12-10 بتاريخ  املتحدة  األمم  ملنظمة  العامة  اجلمعية  عن  صدر  الذي   )50(
اخللفيات  مختلف  من  ممثلون  صاغه   - اإلنسان  حقوق  تاريخ  في  هامة  تاريخية  وثيقة   - اإلنسان 
القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
املشترك  املعيار  بوصفه  ألف   ،217 القرار  مبوجب   1948 ديسمبر  األول/  كانون   10 في  باريس  في 
الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم، وهو يحدد، وللمرة األولى، حقوق اإلنسان األساسية 

التي يتعني حمايتها عاملياً. 
وأرى أن ديباجة هذا اإلعالن ذات صلة مبوضوعنا، ومن الضروري إيرادها في هذا املقام حيث تقول: 
»ملا كان االعتراف بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو 
أساس احلرية والعدل والسالم في العالم، وملا كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى 
أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد 
القانون حماية  يتولى  أن  الضروري  والفاقة، وملا كان من  الفزع  والعقيدة ويتحرر من  القول  بحرية 
حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم، وملا كان من اجلوهري 
تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول، وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت في امليثاق من جديد 
إميانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية، 
احلرية  من  جو  في  احلياة  مستوى  ترفع  وأن  قدماً  االجتماعي  بالرقي  تدفع  أن  على  أمرها  وحزمت 
أفسح، وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 
األهمية  واحلريات  احلقوق  لهذه  العام  لإلدراك  كان  وملا  واحترامها،  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن اجلمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على 
أنه املستوى املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في 
إلى توطيد احترام هذه احلقوق واحلريات  أعينهم،  الدوام هذا اإلعالن نصب  املجتمع، واضعني على 
عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضمان االعتراف بها ومراعاتها 

بصورة عاملية فعالة بني الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطانها«.
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عقالً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء«)51(. 

كما يؤكد أن لكِلّ إنسان حق التمتُّع بجميع احلقوق واحلِرّيات دومنا متييز من أِيّ نوع، 
بسبب العنصر، أو اللون، أو الِدّين، أو الرأي أو الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي 
بدايتها-  منذ  كانت-  كورونا  أزمة  ولكن  الشخص)52(.  إليه  ينتمي  الذي  اإلقليم  أو  للبلد 
كورونا  إلصاق  مت  عندما  خاصة  وبصفة  واملجتمعات،  األفراد  بعض  على  عصيبة 
مبجتمع معني أو مكان معني، كما ميكن أن يكون قد حصل التمييز وأحلق اخلزي ببعض 
األشخاص الذين أصيبوا مبرض كورونا وتعافوا منه، وقد كان هنالك شعور أيضاً لدى 
أفراد املجتمع باالبتعاد عن األشخاص الذين قدموا من السفر أو مت حجرهم، األمر الذي 
أدى إلى جرح هؤالء األشخاص في مشاعرهم وحياتهم، فالنفس البشرية يجب أن يكون 

لها احترامها في هكذا ظروف صعبة)53(.  

إنسان،  لكل  حق  هو  القانوني  األمن  أن  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يؤكد  وبالتالي 
وتنادي به مقتضيات العدالة لتحقيق غاية السواسية بني الناس في احملافظة على النفس 
البشرية في جائحة كورونا)54(، تطبيقاً ملضمون املادة )7( من اإلعالن والتي تنص على 
القانون  بحماية  التمتُّع  حِقّ  في  يتساوون  وهم  القانون،  أمام  سواٌء  جميًعا  »الناُس  أن: 
اإلعالَن،  ينتهك هذا  أِيّ متييز  التمتُّع باحلماية من  دومنا متييز، كما يتساوون في حِقّ 

ومن أِيّ حتريض على مثل هذا التمييز«.
مت  كورونا  وجائحة  اإلنسان  حقوق  حول  املتحدة  األمم  موقع  على  منشور  تقرير  ففي 
النواحي  كل  في  اجلميع  تعاون  إلى  حتتاج  املسبوقة  غير  األزمة  هذه  أن  على  التأكيد 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، على أن تكون األولوية إلنقاذ أرواح البشر. 
ففي الوقت الذي يتفق فيه على أن احللول التي جلأت إليها الدول من تقييد حلرية احلركة 
تلقي  اإلنسان األخرى يجب مراعاتها وأهمها حق  أن حقوق  إال   والتنقل وإغالق كامل، 

سهيل الفتالوي، حقوق اإلنسان، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2010.   )51(
املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  )52(

)53( Centers for Disease Control and Prevention. Reducing Stigma. Available at 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-lifecoping/reducingstigma.
html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov %2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fsymptomstesting%2Freducing-stigma.html )accessed June 2020(.

)54( World Health Organization, Publication, Addressing Human Rights as Key to the 
COVID-19 Response, April 21, 2020, Available at: https://www.who.int/publications/i/
item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-response  )accessed June 2020(.
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الرعاية الصحية في أي مكان، فهذا ليس هو وقت إهمال حقوق اإلنسان، إنه الوقت -وأكثر 
من أي وقت مضى- الذي تكون فيه العناية بهذه احلقوق واجبة الرعاية للسير في هذه 
اجلائحة بطريقة تسمح بتجاوزها وجتنب مخاطرها، وحتقيق السالم لكل املجتمعات)55(، 
فليس ألي دولة وقد أغلقت حدودها أن حتجم عن تقدمي اخلدمة الصحية ألي مقيم على 
أراضيها، فعلى كل الدول يقع واجب حماية النفس البشرية، ولكل فرد حق في الرعاية 

حتى يحيا بسالم وكرامة. 

)55( United Nations Website, Human rights are critical – for the response and the recovery, 
April 2020,  https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-
together
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اخلامتة
انتشار  ظل  في  لألفراد  القانونية  باحلماية  املتعلقة  املسائل  بعض  الدراسة  هذه  تناولت 

فيروس كورونا املستجد  )كوفيد –19(، وتوصلت إلى ما يلي:
حقوق  حفظ  موضوع  تعالج  صريحة  نصوص  من  النافذة  القوانني  خلو  إن   -1
األفراد في ظل األزمات كأزمة كورونا، ال يعني أن هذه احلقوق غير محفوظة، 
واملؤسسات  احلكومية  والدوائر  الوزارات  كافة  تعطيل  قررت  عندما  فالدولة 
العامة للحد من انتشار وباء كورونا املستجد، فإن ذلك يعد مانعاً قهرياً يحول 
بني األفراد واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة للمطالبة بحقوقهم أمام اجلهات 
واملتعلقة  القانون  في  عليها  املنصوص  العامة  فالقواعد  اإلدارية،  أو  القضائية 
بأحكام وقف التقادم، تكفي للحكم بوقف التقادم بسبب إغالق الدولة للحد من 

انتشار الفيروس.  
والقاضي- بكل تأكيد- قادر على تطبيق هذا احلكم إن عرضت عليه مسألة بهذا 
الشأن، وكما أنه ال يعذر الفرد بجهله في القانون الذي يطبقه القاضي، فإنه من 
املناسب القول بعدم معذرة القاضي بجائحة كورونا، فحتى لو لم تصدر أوامر 
الدفاع أو التعديالت التشريعية،  فإن قواعد القانون توجب على القاضي العلم 
صاحب  من  للطلب  حاجة  دون  األساس،  هذا  على  القانون  وتطبيق  باجلائحة 
العاملية بأنها  إنها مثبتة من منظمة الصحة  إذا  إثبات حدوث اجلائحة،  املصلحة 

وباء عاملي أهلك من قدرات البشرية الكثير.
للحد  الدولة  في  التشريعية  واإلضافات  األوامر  أهمية  عدم  يعني  ال  ذلك  أن  إال 
النصوص  على  إضافات  من  صدر  فما  كورونا،  وباء  واستفحال  تفشي  من 
القانونية أو أوامر باالستناد إلى أحكام الدستور- باإلضافة إلى أنها توكد على 
األمن القانوني الالزم حلفظ املراكز القانونية واحلقوق املكتسبة- كانت تنظيمية 
للمحافظة  اإلداريني،  املسؤولني  أو  للقضاة  التقديرية  السلطة  من  للحد  بامتياز 
العطلة  مدة  خالل  بحقوقهم  املطالبة  مدد  تصادفت  الذين  األفراد  حقوق  على 
الرسمية، هو ضروري وتنظيمي بامتياز؛ ألنه يكفل حتقيق األمن واالستقرار 
إلى  بالنتيجة  ويؤدي  األفراد،  بني  خالفات  من  ينشأ  فيما  الفصل  في  والعدل 
توقفت  املدد  كانت  إذا  فيما  أحد  ينازع  فال  واإلداري،  القضائي  االجتاه  توحيد 
العام ألعضاء  الوباء، وبالتالي حتقيق اخلير  أثناء العطلة الرسمية بسبب  أم ال 
فبوجود  واالجتماعي،  القضائي  التنظيم  حسن  إلى  بالوصول  الواحد  املجتمع 
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نص صريح ال يكون هناك مجال للتأويل أو االختالف بني احملاكم في األحكام 
الصادرة مبوضوع املدد التي صادفت خالل العطلة الرسمية.

خالفاً ملا هو عليه االستقرار القضائي والفقه القانوني، إن أمر الدفاع في األردن   -2
أظهر تعديالً مناسباً فيما يتعلق مبدد السقوط عندما نص صراحة على وقفها 
متاماً كما أوقف مدد التقادم، وهي نظرة تشريعية أوجبها حتقيق العدالة، التي 
تعتبر الدولة ضامنة لها، فليس من املقبول - وقد أغلقت الدولة كل مؤسساتها 
القضائية وغير القضائية والتزم األفراد بيوتهم بسبب اجلائحة - أن يزول حق 
مدد  إلى  الوقف  أثر  مد  فكان  بأسره،  العالم  قهر  لسبب  بحقه  املطالبة  في  دائن 
السقوط من إجراءات الدولة التشريعية الناجحة في مكافحة آثار وباء وكورونا، 
مدد  على  الوقف  تطبيق  على  هنا  ونشدد  فترته،  في  القانوني  األمن  وحتقيق 
السقوط في حالة القوة القاهرة فقط، دون املوانع األخرى التي استقر القضاء 

والفقه على وقفها ملدد التقادم.
الكثير  به  تأثرت  حيث  واضحاً،  كان  اإليجار  عقد  على  كورونا  جائحة  أثر  إن   -3
في  الواضح  التصور  ووضع  التأثير  هذا  دراسة  من  البد  فكان  القطاعات،  من 
دفع  من  وإعفاؤه  القاهر  الظرف  هذا  ظل  في  املستأجر  فحماية  الصدد،  هذا 
العني  املنفعة املقصودة من  بدل اإليجار، كانت الزمة عندما يحرم من استيفاء 
أو تعديالت تشريعية  أوامر دفاع  انتظار  بأنه يجب عدم  املؤجرة، ونرى أيضاً 
النافذة تسعف في تطبيق هذا  القانونية  إذ إن النصوص  لتحقيق هذه احلماية؛ 

احلكم. 
وكما إنه- وبسبب خلو التشريعات النافذة من نص ُيسعف- حبذا لو أن املقترح 
املقدم في الكويت يتم إقراره، وأن يصدر في األردن أمر دفاع في هذه الظروف 
مينع املؤجر من طلب إخالء املأجور عند تخلف املستأجر عن دفع بدل اإليجار 
للمحافظة  أي وباء  انتشار  الدولة في زمن  املستحق خالل فترة تعطيل مرافق 

على األمن والصحة العامة. 
إن جميع الشرائع السماوية، واألحكام الواردة في القوانني األساسية والعادية   -4
استراتيجية  سلوك  ترفض  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واألعراف  الدول،  في 
املناعة املجتمعية ملعاجلة تفشي وباء كورونا املستجد؛ ألن فيها مخالفة جارحة 
وصريحة حلق اإلنسان في احلياة للمعرفة املسبقة بالتضحية بأنفس بشرية، 
الالزمة للحفاظ على حياته وسالمة  الرعاية الصحية  ومخالفة حلقه في تلقي 
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انتشار  من  للحد  جدوى  ذات  ليست  االستراتيجية  هذه  أن  ثبت  وقد  جسده، 
الوفيات  اعتمدتها، فعدد اإلصابات كان كبيراً، وعدد  التي  الدول  الفيروس في 

فاق التوقعات. 
الذي تسعى  العام  العدالة وحسن تنظيم احلياة االجتماعية وحتقيق اخلير  إن 
قوانني الدنيا إلى حتقيقها تقتضي اتخاذ وتوفير كل الظروف املناسبة للوصول 
إلى أعلى مستوى من الصحة لألفراد في املجتمع، وهذا ما يؤدي بالنهاية إلى 
والثقة  الدولة،  قطاعات  لكل  واالستقرار  والطمأنينة  والسالمة  األمن  حتقيق 
بالسلطة العامة كضامن للعدل، وتوفير احلماية حلقوق األفراد في كل الظروف 

واألوقات.
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