
قراءة قانونية لفريوس كورونا املستجد

امللخص 
له ذلك، حيث  )COVID-19(، وحق  انتشار فيروس كورونا  اء  العالم ولم يقعد جرَّ قام 
إن هذا الفيروس ضرب وبقوة مفاصل احلياة كاملة؛ أهمها وجود اإلنسان ذاته، فحصد 
بدأت  هنا  ومن  البحث،  هذا  كتابة  حتى  مصاباً  مازال  والبعض  البشر،  من  كبيرة  أعداًدا 
األدوية  شركات  فتسابقت  اإلنسان،  لوجود  تهديده  بعد  القطاعات  مختلف  على  آثاره 
للحصول على عالج، وأغلقت املطارات، وألغيت مباريات كرة القدم والدوريات، وأغلقت 

املطاعم، بل حتى املساجد ودور العبادة أغلقت أيضاً. 
وفيما يخصنا نحن كقانونيني، كان البد لنا من أن ندلو بدلونا بعد كل ما جرى،  فجاء هذا 
البحث وسلط الضوء على أهم اآلثار القانونية لهذا الفيروس، فعاجلنا فيه أثره على حرية 
اإلنسان، وهل يجوز له املطالبة بالتعويض فيما لو تبنيَّ كذب أسباب احلجر، ثم عاجلنا 
عدمه،  من  للتفريق  سبباً  اعتباره  إمكانية  مدى  وأهمها  الشخصية،  األحوال  على  أثره 
ونقطة االنطالق كانت لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية هي مدى إمكانية الشفاء منه، وهل 

هو معٍد أم ال.
 كما عاجلنا في هذا البحث أثر الفيروس على التزام املدين، فكان األصل أنه يؤثِّر فيفسخ 
العقد من تلقاء نفسه أو يعدل العقد ، لكن استثناء ال يؤثر خصوصاً على التزام مستأجر 
العقار السكني، فكان البد من البحث عن سند قانوني ملساعدة املستأجر الذي بات يعاني 
من هذه الظروف، فاقترحنا أن يكون السند القانوني هو االلتزام الطبيعي – األخالقي– 
أو  التمييز  التزام مدني بقرار حكم قضائي جريء من محكمة  إلى  أن يرقى  الذي يجب 
احملكمة االحتادية العليا في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما حتدثنا عن أثر الفيروس 
على عقد العمل وكيف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة عاجلت األمر بقرار وزاري، ثم 

بينا أثره على اجلانب اإلجرائي، وأخيراً ضمنا البحث خامتة وتوصيات.
كلمات دالة: فيروس كورونا )COVID-19(، اجلائحة، احلجر الصحي، القوة القاهرة، 

الظروف الطارئة، التفريق للمرض املعدي.
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املقدمة
اإلشكاالت  من  العديد  األخيرة،  سنة  العشرين  خالل  واألمراض  األوبئة  مخاطر  أثارت 
العاملي،  الصحي  باألمن  ارتباطها  في  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  األبعاد  ذات 
بوباء  مروراً  واخلدمات،  السلع  تبادل  مجال  في  عنها  الناجمة  واإلكراهات  وبالعوائق 
)SRAS( سنة 2003 و)H1N1( سنة 2009 أو )EBOLA( سنة 2014، وأخيراً ما ظهر في 
اآلونة األخيرة، والذي اشتهر بجائحة فيروس كورونا أو ما يسمى )كوفيد-19(  الذي 
الدول في  الوباء جل  2019، وقد مس هذا  ظهر مبدينة ووهان الصينية في أواخر سنة 
العالم، حيث خلف املاليني من املصابني، واآلالف من الوفيات، مما زرع الهلع واخلوف 
في نفوس األشخاص في مختلف بقاع العالم، ولم يقتصر أثر هذا الفيروس على املجال 
سواء  األخرى  املجاالت  باقي  إلى  جتاوزه  بل  فقط،  لإلنسان  واالقتصادي  الصحي 
من  الفاجعة  هذه  آثار  تدارس  ضرورة  حتم  مما  القانونية،  أو  السياسية  أو  االجتماعية 

جميع اجلوانب، مبا فيها اجلانب القانوني، سواء في شقه املوضوعي أو اإلجرائي.

 ليتجدد النقاش على املستوى الدولي بخصوص آثار فيروس كورونا املستجد على بعض 
ومواضيع  والضريبية،  املالية  وااللتزامات  التعاقدية،  وااللتزامات  التجارية  املعامالت 
خاصة  العاملية،  والشركات  املؤسسات  من  العديد  اعترفت  حيث  الشخصية،  األحوال 
والنقل  السيارات  صناعات  مثل  مختلفة،  مجاالت  في  املتخصصة  واألمريكية  الصينية 
التحلل  القاهرة( من أجل  )القوة  الطبيعي، بوجود حالة  البترولية والغاز  اجلوي واملواد 
من التزاماتها التعاقدية جتاه زبائنها، وعدم أداء غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير 

في التنفيذ، أو عن استحالته.

ونظراً ألن فيروس كورونا املستجد هو حادث استثنائي عام يشمل كل قطاعات املجتمع، 
وغير متوقع وال ميكن درء نتائجه، فإنه إذا لم متتد آثاره حتى اآلن لبعض القطاعات أو 
الشأن  أن يتمسك بها صاحب  القاهرة، والتي ميكن  القوة  إلى حد  النشاطات  أو  األفراد 
قد  السعودي  ونظيره  اإلماراتي  املشرِّع  فإن  نفسه،  تلقاء  من  مفسوخاً  العقد  العتبار 
وضعا معياراً قانونياً آخر لتلك القطاعات، وهو أنه إذا أصبح االلتزام التعاقدي مستحيالً 
املجتمع،  في  العاملة  القطاعات  على  خلفها  التي  وآثاره  كورونا،  بفعل  للمدين  مرهقاً  أو 
بحيث يهدد استمرار العقد بالشروط ذاتها بخسارة فادحة، فقد أجاز ألحد الطرفني أن 
يلجأ إلى القضاء لطلب رفع اإلرهاق عنه إلى احلد املعقول لغرض املوازنة بني مصلحة 

طرفي العقد.

إن فقهاء املذهب احلنفي قد أجازوا فسخ عقد اإليجار للعذر الطارئ إضافة إلى التطبيقات 
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األخرى، كما أن فقهاء املذهبني املالكي واحلنبلي يرون إنقاص الثمن في الثمار املبيعة إذا 
أصابتها جائحة. ومن هنا، نشأت »نظرية العذر« في الفقه احلنفي و»نظرية اجلوائح« في 
الفقهني املالكي واحلنبلي، وتقابل هاتني النظريتني في القوانني احلديثة نظرية »الظروف 

الطارئة«.

وبذلك، تطبَّق نظرية »الظروف الطارئة« في احلاالت التي يكون فيها تنفيذ االلتزام مرِهقاً 
ألحد األطراف أو كليهما، ويكون اجلزاء هو رد االلتزام املرِهق إلى احلد املعقول وتوزيع 
اخلسارة على الطرفني، أما إذا استحال التنفيذ فيُطبّق على األمر نظرية أخرى هي نظرية 
»القوة القاهرة« التي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية »الظروف الطارئة«، واجلزاء فيها 
مجال  فال  املألوف  احلد  اخلسارة  تتجاوز  لم  إذا  أما  االلتزام،  وانقضاء  العقد  فسخ  هو 

لتطبيق »القوة القاهرة«.
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أهمية الدراسة
للدراسة أهمية من الناحيتني العلمية والعملية، وذلك على النحو اآلتي:

األهمية العلمية 
تكمن أهمية الدراسة في التعرف على اآلثار القانونية لفيروس كورونا، ألنه -وفي إطار 
الظروف املستجدة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا املستجد- قد ينشأ عنها 
القوة  بفعل  مباشراً  ضرراً  تضررت  التي  وااللتزامات  للعقود  بالنسبة  قانوني  وضع 
القاهرة الناجتة عن هذا الفيروس، فيجوز اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ومنقضياً 
بني الطرفني، أو ميكن متديده أو طلب أحد الطرفني فسخه حتى لو كانت املدة وقتية، وذلك 

وفقاً لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي، إذ لم ينل حظه الكافي من التحليل والدراسة.
األهمية العملية

بتقديرنا املتواضع، فإن هذه الدراسة من الدراسات املهمة في مجال املعامالت   -1
املدنية، ملا ذكر سابقاً.

إن العديد من القطاعات قد تضرر نتيجة فيروس كورونا املستجد، وكان هناك   -2
شلل تام لكثير من القطاعات التي طرحت الكثير من التساؤالت القانونية، والتي 

هي بحاجة إلى اإلجابة.
يشكل فيروس كورونا املستجد تهديًدا خطيراً للحق في احلياة واألمن والصحة   -3
لقيمنا  االختبار  مبثابة  هي  الوباء  هذا  مثل  صحية  أزمة  أن  كما  العالم،  كل  في 
هذا  مكافحة  إطار  وفي  األزمات،  مواجهة  في  مجتمعاتنا  ولقدرات  اإلنسانية، 
التي تهدف  الصارمة  اإلجراءات والتدابير  اتخذت مجموعة من  الفيروس، فقد 

إلى احتوائه.
بخصوص  اإلماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  نصوص  حتليل  إلى  احلاجة   -4
التنفيذ،  واستحالة  الطارئة  الظروف  ونظرية  القاهرة،  القوة  تطبيق  شروط 

ومدى تطبيقهما على ظروف حالة فيروس كورونا.
إثراء املكتبة العربية واإلماراتية في مجال فيروس كورونا وآثاره القانونية.   -5

إشكالية الدراسة 
تتمثل مشكلة الدراسة في:

البحث عن اآلثار القانونية لفيروس كورونا املستجد، سواًء أثره على االلتزامات   -1
التعاقدية أو اجلوانب اإلجرائية واألحوال الشخصية.
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فيروس  إليه  وصل  الذي  املدى  عن  التساؤل  تفرض  قانونية  حتديات  وجود   -2
كورونا، فهل وصل إلى حد اجلائحة أم أنه ميثل قوة قاهرة عادية؟ وهل األمر 
يحتاج إلى اجتهاد من احملاكم، وسرعة تكييف هذا الظرف، أم أنه ظرف مؤقت 

غير مؤثر لوجود بعض حاالت الشفاء من املرض؟
إن كثيراً من املؤسسات التجارية، سواء الصناعية منها أو اخلدمية، وكذلك التجار   -3
األفراد، يواجهون في ظل الظروف الراهنة حتديات جمة، من ناحية االستمرار 

في العمل وتقدمي اخلدمات، وتنفيذ التزاماتهم التعاقدية وأداء ما يترتب عليها. 
هل يحق للشركات واملؤسسات واملصانع واألفراد الذين اضطروا إلى توقيف   -4
نشاطهم، تنفيذاً للقرارات الوقتية الصادرة من احلكومات في مختلف دول العالم، 
أو بسبب الظروف العملية التي منعت بعض األفراد من الوصول إلى عملهم، أو 
من تنفيذ التزاماتهم، هل يحق لهم االستناد إلى هذه القرارات أو الظروف لتبرير 

إنهاء العقد واالمتناع عن الدفع أو السداد بأي حال من األحوال؟
التزاماتهم  في  املدينني  ملساعدة  سليم  وأساس  قانوني  تخريج  إيجاد  محاولة   -5
التعاقدية خصوصاً عندما ال تسعفهم القوة القاهرة وال الظروف الطارئة، وهذا 
ما يحصل في التزام املستأجر بدفع األجرة، وعالقة العامل مع صاحب العمل، 

وقد خصصنا لهاتني العالقتني فرعاً مستقالً ملا وجدناه من خصوصية فيهما.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ما يلي:

اإلجابة عن التساؤالت املثارة في إشكالية البحث.  .1

تطبيق  بخصوص  اإلماراتي،  املدنية  املعامالت  قانون  نصوص  وحتليل  عرض   .2
القوة القاهرة، أو نظرية الظروف الطارئة، أو استحالة تنفيذ  االلتزامات والعقود 

في ظل ظروف جائحة كورونا. 
لبدل  املؤجر  إنقاص  مثل،  االلتزامات  بعض  إلنقاص  القانوني  األساس  بيان   .3
اإليجار في هذه الفترة، أو زيادة بعض االلتزامات؛ مثل التزام صاحب العمل بدفع 

نصف األجر للعمال املتوقفني عن العمل.
معرفة آثار فيروس كورونا على جانب االلتزام املدين.  .4

معرفة آثار فيروس كورونا على األحوال الشخصية.  .5
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بيان آثار فيروس كورونا على اجلانب اإلجرائي.  .6

تقدمي التوصيات واحللول لتجاوز التحديات في ظل األزمة.  .7

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهجني هما:

ولتوضيح  البحث،  مشكلة  عن  احلقائق  توفير  أجل  من  وذلك  الوصفي،  املنهج   -1
سيتم  ولذلك  القانونية(،  اآلثار  اجلائحة،  كورونا،  )فيروس  املفاهيم  من  العديد 
وصف مفهوم فيروس كورونا وآثاره القانونية، وما جاء بالكتب واألبحاث التي 

تناولت هذا املوضوع.
وآثاره،  كورونا  فيروس  مفهوم  حتليل  خالل  من  وذلك  االستنباطي،  املنهج   -2
وكذلك ما ورد من نصوص قانونية تنظم االلتزامات التعاقدية، ومسائل األحوال 

الشخصية.

خطة الدراسة
املبحث األول: تعريف فيروس كورونا وتكييفه.   -

املبحث الثاني: اآلثار القانونية جلائحة فيروس كورونا.  -
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املبحث األول
تعريف فيروس كورونا وتكييفه

يعتبر فيروس كورونا )كوفيد–19( نوًعا من الفيروسات اجلديدة املعدية، والتي تسبب 
في  للفيروس  األولى  احلاالت  عن  اإلبالغ  مت  وقد  التنفسي)1(.  اجلهاز  في  حاًدا  التهاًبا 

مقاطعة هوبي في الصني وذلك في ديسمبر 2019 )2(. 
وفي أوائل يناير 2020، أبلغت الصني منظمة الصحة العاملية )WHO( عن تفشي املرض، 
لتعلن املنظمة بعدها عن آالف احلاالت املؤكدة إصابتها بالفيروس خارج الصني، وازداد 
عدد البلدان املتضررة أضعاًفا، ولذلك خلصت منظمة الصحة العاملية  إلى تقييم مؤداه؛ 
صحية  طوارئ  واعتبرته حالة  اجلائحة،  وصف  عليه  ينطبق  )كوفيد–19(  فيروس  أن 

عاملية)3(.
معظم دول  بني  نسبيًا  املماثلة   - الصارمة  واإلجراءات  التدابير  من  سلسلة  اتخذت  وقد 
العالم ملكافحة انتشار هذا فيروس )كوفيد–19(، مع إمكانية توقيع عقوبات جنائية قاسية، 

في حالة مخالفة هذه التدابير واإلجراءات الوقائية)4(. 
لذلك، ظهر اهتمام كبير على املستوى الدولي بضرورة اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان 
صلب إجراءات  في  اإلنسان  حقوق  معايير  احترام  ووجوب  الوباء،  هذا  مكافحة  عند 

التصدي للفيروس.
وللتعرف على مفهوم فيروس كورونا، وهل وصل إلى حد اجلائحة؟، سيتم تقسيم هذا 

املبحث إلى مطلبني، وفق اآلتي: 
املطلب األول: التعريف العلمي واالصطالحي لفيروس كورونا.

املطلب الثاني: شروط اجلائحة شرعاً وقانوناً.

)1) WHO, «Coronavirus»: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab1 
)2) Alessandra Spadaro, «Do the containment measures taken by Italy in relation to 

COVID-19 comply with human rights law?», European Journal of International Law 
/ https://www.ejiltalk.org/ 

)3)	 WHO	Director-General's	opening	remarks	at	the	media	briefing	on	COVID-19	-	11	
March 2020: https://www.who.int/ 

االنتصار واالندحار، مجلة  )كوفيد-19( وجدلية  املستجد  د. فخيتة بن جلون، وباء فيروس كورونا   )4(
الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا، العدد 17، أبريل 2020، ص 51 وما بعدها.



قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 602

املطلب األول
التعريف العلمي واالصطالحي لفيروس كورونا

نتناول هذا املطلب في فرعني: يخصص الفرع األول للتعريف العلمي لفيروس كورونا، 
ويتطرق الفرع الثاني للتعريف االصطالحي له، وفق اآلتي: 

الفرع األول
التعريف العلمي لفيروس كورونا

فيروس كورونا املستجد )كوفيد–19( هو نوع من الفيروسات جديد من نوعه، يصيب 
اجلهاز التنفسي للمرضى املصابني بالتهاب رئوي، وهو مجهول النسب )إلى اآلن(، وفي 
الوطنية في جمهورية الصني الشعبية تسمية  2020، أطلقت جلنة الصحة  شهر فبراير 
الناجم  الرئوي  االلتهاب  على  مضاعفاته  بسبب  اجلديد،  أو  املستجد«  كورونا  »فيروس 
22 فبراير االسم اإلجنليزي الرسمي للمرض الناجم عن  عن اإلصابة به، ثم غيرت في 
قبل  من  رسمياً  التسمية  هذه  تعتمد  أن  قبل  )كوفيد–19(،  إلى  اجلديد  كورونا  فيروس 
بال  الفيروس  لهذا  الصيني  االسم  بقي  حني  في  فبراير،   11 في  العاملية  الصحة  منظمة 

تغيير)5(.
التاجي  »الفيروس  بأنه:  كما عرف دليل فيروس كورونا )كوفيد–19( في حكومة دبي 
)كورونا( اجلديد هي ساللة جديدة من فيروس كورونا، مت التعرف عليها ألول مرة في 

مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي في مدينة ووهان مبقاطعة هوبي الصينية«)6(.
السارس  وفيروس  املستجد  كورونا  فيروس  بني  الفرق  عن  التساؤل  يثور  هنا  ومن 

SARS، وفيروس امليرس MERS؟

ينتمي كل من فيروس كورونا املستجد وفيروسي السارس وامليرس إلى عائلة »فيروسات 
بـ  اخلاص  اجلني  خصائص  أن  املاضي  في  اجلينات  حتليل  أظهر  وقد  التاجية«،  كورونا 
أما   .)7(»MERS-Cov« »SARS-Cov« و  كبيراً عن جيني   »nCov-2019« تختلف اختالفاً 

الكويت،  الصحية،  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز   ،)Ncov-2019( املستجد  كورونا  فيروس   )5(
2020، ص19.

دليل فيروس كورونا، حكومة دبي، ص 2.  )6(
د. نسرين عبد احلميد نبيه، وباء إنفلونزا اخلنازير بني وجوب تصدي التشريعات له وآثاره املدمرة   )7(

على االقتصاد العاملي، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 2010، ص 9 وما بعدها. 
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اليوم، فأثبتت التحاليل أن نسبة التماثل بني »nCov-2019« و »Bat-SL-Cov2C45« أكثر 
من %85)8(.

الفرع الثاني
التعريف االصطالحي لفيروس كورونا

نظراً ألن فيروس كورونا املستجد )كوفيد–19( اليزال في طور البحث من قبل العلماء 
عن مصدره وخصائصه، فإن مسألة وضع تعريف اصطالحي مستقر في الوقت احلالي 
أمر مرهق، إن لم نقل مستحيالً، ويحتاج إلى مزيد من الوقت واجلهد، حيث إن القانونيني 
إن  أن ندلي بدلونا  الرؤيا، لكن سنحاول  أن يقولوا كلمتهم بعد اتضاح  واملفروض بهم 
ممكن  وغير  متوقع  غير  »وباء  بأنه:  فنقول  كورونا،  فيروس  تعريف  في  التعبير  صح 
العالم  التي اجتاحت  إلى مرحلة اجلائحة  الراهن-  وصل  الوقت  – على األقل في  دفعه 

أجمع، وكان لها أثر بالغ على كل قطاعات احلياة«. 
اآلن،  العالم  بها  مير  التي  )كوفيد–19(  كورونا  فيروس  تفشي  حالة  أن  الباحث  ويرى 
تؤكد أنه فيروس غير متوقع، حيث يعتبر هذا الفيروس حسب منظمة الصحة العاملية، 
فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب املرض لإلنسان واحليوان مًعا، وهو يسبب 
لدى البشر حاالت عدوى اجلهاز التنفسي التي تتراوح حدتها بني نزالت البرد املعروفة، 
إلى األمراض األشد وخامة مثل؛ متالزمة الشرق األوسط التنفسية، واملتالزمة التنفسية 
احلادة وهي التي تعرف بـــ »السارس«، وهو مرض معد لم يكن هناك أي علم بوجوده، 
وليس  العالم،  بها  مير  التي  العصيبة  األيام  هذه  في  عنه  الضرر  دفع  يستحيل  أنه  كما 

للمدين دخل في إثارته، كما أنه ذو مصدر أجنبي عن املدين عموًما. 
القوة  بسبب  البالد  في  الصحية  الطوارئ  حالة  فرض  عن  العالم  دول  جل  أعلنت  وقد 

القاهرة التي سببها تفشي فيروس كورونا القاتل)9(.

دليل الوقاية من فيروس كورونا املستجد، املستقبل الرقمي 2020، ص 11.  )8(
د. فخيتة بن جلون، وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد19( وجدلية االنتصار واالندحار، مرجع   )9(

سابق، ص51، 52.
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املطلب الثاني
شروط اجلائحة شرعاً وقانوناً

سنوزع هذا املطلب على فرعني، يخصص الفرع األول لتعريف اجلوائح وشروطها، أما 
الفرع الثاني فيتناول متييز اجلائحة عن كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة. 

الفرع األول
تعريف اجلوائح وشروطها

الفقهاء،  تعاريف  نتعرض ملختلف  ثم  اللغة،  املطلب تعريف اجلوائح في  نتناول في هذا 
وشروط اجلوائح شرعاً وقانوناً.

أوالً- تعريف اجلائحة
وكل  املال،  جتتاح  التي  العظيمة  والنازلة  »الشدة  اجلائحة:  اللغوي:  التعريف   -1
باجلوائح  غشيهم  إذا  يجوحهم  وجاحهم  جوائح،  واجلمع  عظيمة،  مصيبة 
وأهلكهم، واجلائحة هي املصيبة التي حتل بالرجل في ماله فتجتاحه كله وتهلكه، 

وتتلفه إتالفاً ظاهراً؛ كالسيل واحلريق واآلفات«)10(. 
بتعريفات  اجلوائح  اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  عرف  االصطالحي:  التعريف   -2
بحسب  وذلك  يسيراً،  اختالفاً  عباراتها  واختلفت  ومعانيها،  مدلوالتها  تقاربت 
ع في مفهومها، ومنهم من  اختالفهم فيما يندرج حتتها من أنواع، فمنهم من توسَّ

ضيَّق ذلك.
في املذهب املالكي: عرفها الباجي بقوله: »اجلائحة اسم لكل ما يجيح اإلنسان  أ- 
وينقصه«)11(، كما عرفها ابن القاسم فقال: »اجلائحة ما ال يستطاع دفعه وإن 

علم به«)12(.
تعريف  على  احلنبلي  املذهب  فقهاء  تعاريف  اتفقت  احلنبلي:  املذهب  في  ب- 
واحد وعبارات متقاربة؛ وذلك ألنهم قصروا اجلوائح على الظواهر الطبيعية 
»اآلفات السماوية« ولذلك نقتصر على تعريفني فقط، عرفها ابن قدامة بقوله: 

جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1992، ج2، ص 432،431.   )10(
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، املنتقي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1984، ج1، ص 233.  )11(

سحنون بن سعيد التنوخي، املدونة الكبرى، ج3، من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   )12(
والدعوة اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 1324هـ، ص 581.
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»اجلائحة كل آفة ال صنع آلدمي فيها كالريح والبرد واجلراد والعطش.....«)13(. 
وعرفها البهوتي بقوله: »اجلائحة ما ال صنع آلدمي فيها؛ كريح ومطر وثلج 

وبرد وجليد وصاعقة وحر وعطش، وكذا جراد ونحوه«)14(.
ما  كل  اجلوائح  »جماع  فقال:  اجلائحة  الشافعي  عرف  الشافعي:  املذهب  ج- 
ولم  الثمرة،  في  اجلائحة  فحصر   ،)15( جناية«  بغير  بعضها  أو  الثمرة  أذهب 
يدخل فيها الزروع وغيرها، وجعل اجلائحة وقصرها على اآلفات السماوية، 

ولم يدخل فيها أفعال اآلدميني. 
ونخلص مما سبق إلى القول: »إن اجلائحة هي ما ال يستطاع دفعه وال تضمينه، إذا أتلف 
أو أنقص العوض قبل متام قبضه«، ونرى أن هذا التعريف هو األنسب؛ وذلك لألسباب 

اآلتية:
كالبيع  املعاوضة  عقود  وهي  اجلائحة،  فيها  تكون  التي  العقود  أنواع  يتناول  إنه   -1

واالستصناع وعقود املقاوالت والتوريد، ولم يقتصر على بيع الثمار والنبات.
إنه يتناول جميع اآلفات املعتبرة في اجلوائح سواء أكانت ظواهر طبيعية كالريح   -2
واملطر والثلج واجلراد واألمراض التي تصيب البشر والثمار والزروع، أم كانت 

من األفعال البشرية الغالبة كاحلروب والتظاهرات وأعمال التخريب.
قبض  فيها  يتأخر  التي  املتراخية  العقود  في  تكون  اجلائحة  أن  التعريف  حدد   -3

العوض.
حدد التعريف الزمان الذي يحكم فيها باجلائحة، وهو قبل متام القبض؛ أي قبل   -4
إمتام عملية التسليم، سواء أكان ذلك في الثمار التي حتتاج إلى بقائها في أصولها، 
أم في عقود املقاولة، حيث إن تسليم املبيع يكون بعد انتهاء األشغال، أم في عقود 

التوريد التي يسلم فيها املبيع على دفعات في أزمنة متفرقة.

ثانًيا- شروط اعتبار اجلوائح في الفقه اإلسالمي
في  توافرها  الواجب  الشروط  تعداد  صراحة  اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  يتناول  لم 
 اجلائحة؛ كي ترتب آثارها على االلتزامات العقدية، ولكن ميكن استخالصها من خالل 

ج4،   ،1972 بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  املغني،  قدامة،  ابن  املقدسي  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد   )13(
ص216.

البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997، ج3، ص 331.  )14(
محمد بن إدريس الشافعي، األم، ط 2، دار املعرفة، بيروت، 1993، ص 59.  )15(
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تعريفهم للجائحة وذكرهم ألحكامها)16(. ومن أهم تلك الشروط:

تراخى  لكن  فورياً  أم  زمنياً  العقد  أكان  سواء  التنفيذ:  متراخي  العقد  يكون  أن   -1
تنفيذه، وهذا الشرط مستفاد من طبيعة نطاق تطبيق أحكام اجلوائح، ألنه ال ميكن 

أن نتصور حدوث جائحة وترتب آثارها عليها في عقد فوري نفذ فوراً.

أن تكون اجلائحة غير متوقعة: وهذا الشرط مستفاد من التعاريف التي ذكرها   -2
ألفه  عما  وخارجة  الوقوع،  نادرة  أي  استثنائية  تكون  أن  ذلك  ومعنى  الفقهاء؛ 

الناس بطبيعتها)17(.

املذهب  فقهاء  وبعض  احلنابلة،  الفقهاء  اشترط  دفعها:  إمكانية  عدم  اشتراط   -3
املالكي شرط عدم إمكانية دفع اجلائحة واالحتراز منها، فكانت األمثلة املذكورة 
ممكنة  غير  حوادث  وكلها  والعطش..  واجلراد  واملطر  الريح  هي  احلنابلة  لدى 
الدفع، أما فقهاء املالكية فقد ذكروا في تعريفهم للجائحة هذا الشرط »فاجلائحة 

ما ال يستطاع دفعه وإن علم به«)18(.

وبتقديرنا املتواضع، إن شرط عدم إمكانية الدفع أهم من شرط عدم التوقع، ذلك 
آثارها وال ميكن  أن اجلائحة قد تكون متوقعة وال مفر منها لكن ال ميكن تالفي 
دفعها، فجائحة كورونا كانت متوقعة إلى حد ما، حيث إن هناك دراسات منذ عام 
2013 حذرت منها، لكن لم يكن هناك عالج لها، وهذا ما كان يصرح به باستمرار، 

إذن هي كانت متوقعة لكن ال ميكن دفعها)19(.

هزرشي عبد الرحمان، أثر العذر واجلوائح على االلتزامات العقدية في الفقه اإلسالمي مقارنة بنظرية   )16(
جامعة  اإلسالمية،  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة  اجلزائري،  املدني  القانون  في  الطارئة  الظروف 

اجلزائر، 2006، ص 55 وما بعدها.
قرار مجلس املجمع الفقهي اإلسالمي، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي، السنة 1، ط3، عدد2، 1408هـ،   )17(

ص1412. 
سحنون بن سعيد التنوخي، املدونة الكبرى، مرجع سابق، ص 581.  )18(

كشف تقرير نشر عام 2013 في مجلة ساينس ناو »Science NOW« عن نتائج اختبارات أثبتت أن   )19(
اخلفافيش رمبا تكون وراء كثير من الفيروسات التاجية التي انتشرت في الصني، ومنها إلى العالم منذ 
2002، والتقرير كشف كيف ينتقل الفيروس التاجي من اخلفاش إلى اإلنسان، عبر  فيروس سارس 
مستقبالت وسيطة أخرى )حيوانات أخرى(، وكيف تغاضى كثيرون عن تلك النتائج التي كان ميكن 
أن تساعد البشرية على تفادي جائحة فيروس كورونا املستجد الذي أصاب حتى إعداد هذا البحث أكثر 

من 935 ألف شخص عبر العالم، وقتل نحو 48 ألفاً آخرين. ينظر:
https://www.alhurra.com/coronavirus/02/04/2020/%D8%B5D8%B4
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عاماً؛  احلادث  يكون  أن  احلنبلي  املذهب  فقهاء  اشترط  العمومية:  اشتراط   -4
على  أثرها  يقتصر  وال  الناس،  من  كبيرة  مجموعة  اجلائحة  تصيب  أن  مبعنى 
إنها ما كان بأمر  للجائحة؛ حيث  املشتري وحده، وذلك يستخلص من تعريفهم 
سماوي، أو ما ال صنع آلدمي فيه؛ فقالوا: »وضابطها أال يكون فيها صنع آلدمي 
وكذا  ونحوها  والعطش  واحلر  والصاعقة  واجلليد  والبرد  والثلج  واملطر  كالريح 
كحريق  جائحة؛  الفردية  احلوادث  تكون  ال  فعندهم  ذلك  وعلى  اجلراد...«)20(. 
حريق  لكون  القاهرة  القوة  حاالت  من  حالة  اجلائحة  بل  املشتري،  محصوالت 
محصوالت املشتري يعتبر قوة قاهرة، ولكنه ال يعتبر جائحة إال لو كان احلريق 

عاماً، وال تكون السرقة كذلك جائحة، ونحن نؤيد هذا الشرط. 
إحلاق الضرر باملدين: من الشروط التي اعتبرها الفقهاء في اجلائحة أن تلحق   -5
باملدين ضرراً كبيراً؛ فيدخل عليه بسببها خسارة فادحة إن استمر في مقتضى 

العقد، واملقصود باخلسارة، اخلسارة غير املألوفة.

الفرع الثاني
متييز اجلائحة عن كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة

اجلائحة  وبني  الطارئة،  والظروف  اجلائحة  بني  التمييز  الفرع  هذا  خالل  من  سنحاول 
والقوة القاهرة، ثم نحاول أن جند لفيروس كورونا املستجد مكاناً فيما بينهما.

أوالً- التمييز بني اجلائحة والظروف الطارئة:
التي  اجلوائح  عن  ومفهومه  مدلوله  في  يختلف  ال  الطارئة  الظروف  تعريف  إن   -1
عرفها فقهاء الشريعة اإلسالمية، فاحلوادث الطارئة هي حاالت عامة غير مألوفة 
لم يكن في الوسع توقعها وال دفعها)21(، وهي نفس ما ذكره فقهاء املذهب احلنبلي 
فاجلائحة  املالكي  املذهب  فقهاء  أما  فقط،  العامة  السماوية  احلوادث  يعتبر  الذي 

عندهم أوسع نطاقاً حيث تشمل باإلضافة إلى اآلفات السماوية أعمال اآلدميني.
إن نظرية الظروف الطارئة جتعل تنفيذ االلتزام أمراً مرهقاً للمدين، بحيث يهدده   -2 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، املبدع، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1997م، ص   )20(
.170

هزرشي عبد الرحمان، أثر العذر واجلوائح على االلتزامات العقدية في الفقه اإلسالمي، مقارنة بنظرية   )21(
الظروف الطارئة في القانون املدني اجلزائري، مرجع سابق، ص 54.
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من  يسير  غير  جزءاً  تصيب  عندما  اجلائحة  يقابل  ما  وهو  فادحة)22(  بخسارة 
الثمار، مبا يخرج عن العادة.

إن نظرية الظروف الطارئة تطبق على العقود التي يتراخى تنفيذها، فيكون مجالها   -3
أما  التنفيذ،  فيها  يتأخر  التي  والبيوع  التوريد،  وعقد  كاملقاولة  الزمنية  العقود 
اجلوائح فإن املجال اخلصب لهذه النظرية هو عقد البيع الذي يتأخر فيه استالم 
الثمار إلى حني استصالحها وجنيها، إال أنه ليس هناك ما مينع من تطبيق نظرية 
اجلوائح على العقود املتراخية؛ كعقود االستصناع واملقاوالت والتوريد، بناًء على 
القواعد الكلية للشريعة اإلسالمية التي تسعى إلى حتقيق املصالح ودرء املفاسد 

في حياة الناس.
وإذا كانت إزالة الضرر مقصًدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية فإن األمر يتناول 
كل ضرر يصيب اإلنسان في ماله وبدنه، فإن إعمال نظرية اجلوائح هو تطبيق 
لهذه القاعدة، فالعقود لم ُتشرع للناس لتكون وسيلة إلحلاق الضرر بهم، وإمنا 
ُشرعت لتحقيق مصاحلهم، وبالتالي فاعتبار اجلوائح واألعذار لرفع الضرر عن 
عينه  وهو  العقود،  في  اإلسالمية  الشريعة  ملقاصد  حتقيق  هو  املضرور  الطرف 

حتقيق مصالح الناس في املعامالت والبيوع)23(.
إن نظرية الظروف الطارئة هي نظرية عامة صيغت بعد تطورات طويلة، واعتبرها   -4
من  للحد  ثغرة  يجد  بحيث  للعقد،  امللزمة  القوة  حدة  من  للتخفيف  وسيلة  الفقه 
سلطان اإلرادة بواسطة نظرية الظروف الطارئة)24(. أما في الفقه اإلسالمي، فإن 
للعقد،  امللزمة  القوة  املوازنة بني  أن  التشريع، كما  العدالة تسود دائماً  مقتضيات 

وبني االستثناءات التي ترد عليها متوفرة، وال حتتاج إلى وضع نظرية عامة.

املجلد األول،  االلتزام،  املدني اجلديد، مصادر  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  الرزاق  د. عبد   )22(
منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، 2015، ص 705؛ وفي هذا اجلانب قضت محكمة 
املعامالت  قانون  من   )249( للمادة  وفًقا  إال  العقد  نقض  إذن  يجوز  فال   ...« بأنه:  ظبي  بأبو  النقض 
لم  عامة  استثنائية  حوادث  طرأت  إذا  املعقول  احلد  إلى  االلتزام  لرد  القاضي  تدخل  جتيز  التي  املدنية 
يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيالً صار 
مرهًقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة ليقيم ضرًبا من ضروب التوازن بني مصلحة الطرفني«. 
انظر: محكمة النقض بأبو ظبي- الطعن رقم 16 لسنة 2010 - نقض مدني- جلسة 28 أبريل 2010، 
والتجارية  املدنية  املواد  دوائر  من  النقض  محكمة  عن  الصادرة  القانونية  واملبادئ  األحكام  مجموعة 

واإلدارية السنة القضائية الرابعة 2010 – من أول يناير حتى أخر أبريل – اجلزء األول- صـ 452.
القادر  عبد  األمير  جامعة  ماجستير،  رسالة  اإلسالمي،  الفقه  في  الطارئة  األعذار  نظرية  لدرع،  كمال   )23(

قسنطينة، اجلزائر، 1996، ص 35-34.
هبة محمد محمود الديب، أثر الظروف الطارئة على العقود املدنية في القانون املدني الفلسطيني، رسالة   )24(

ماجستير، كلية احلقوق، جامعة األزهر، غزة- فلسطني، 2012، ص 51. 
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ثانياً- التمييز بني اجلائحة ونظرية القوة القاهرة 
نظرية القوة القاهرة تتطلب توافر ثالثة شروط في احلادث حتى يعتبر قوة قاهرة، وهذه 

الشروط هي: 
أ(     إنه ال ميكن توقع احلادث. 

ب(  إنه ال ميكن مقاومة احلادث، أو دفعه. 
ج(   أن يتسبب احلادث في جعل تنفيذ االلتزام مستحياًل استحالة مطلقة)25(.

إذ قد تكون القوة القاهرة عامة جلميع البالد، كحالة احلرب على عموم البالد، واجلائحة 
في  حصل  كما  معينة،  مبدينة  خاصاً  يكون  وقد  البالد،  كامل  على  كورونا  لوباء  العامة 
في  املواشي  ضرب  الذي  املتصدع  الوادي  وحمى   ،2009 عام  جدة  كسيول  السعودية  

منطقة جازان في اململكة العربية السعودية عام 1421هـ)26(.
وقد خلصت محكمة متييز دبي الشروط التي يجب توافرها في القوة القاهرة)27(، وبناًء 
تأثير  له  لو كان  انتشار وباء صحي كواقعة مادية قد يكون قوة قاهرة، فيما  عليه فإن 
مباشر على عدم تنفيذ االلتزام التعاقدي من طرف املدين، إذا توفر له شرطان أساسيان 
الثالث  الشرط  أما  توضيحها،  سبق  التي  بالكيفية  الدفع  واستحالة  التوقع،  عدم  وهما: 
 - كورونا  فيروس  حالة  في  – خصوصاً  احلالة  هذه  في  فيظل  املدين  خطأ  في  املتمثل 
مصطلحات  املفاجئ  واحلادث  القاهرة  القوة  وتعتبر  منطقياً)28(،  مطلوب  غير  عنصراً 

مترادفة)29(. 

املعارف،  منشأة  القانونية،  األعمال  على  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  أثر  فودة،  احلكم  عبد  د.   )25(
اإلسكندرية، 2014، ص 176 وما بعدها.

السعودية  الهيئة  إصدارات  من  كورونا،  جائحة  ظل  في  املقاوالت  قطاع  انظر:  التفصيل  من  ملزيد   )26(
للمقاولني، أبريل 2020، ص 7.

1993، مجلة القضاء والتشريع،  21 نوفمبر  1992. متييز دبي،  22 فبراير  راجع حكمها الصادر في   )27(
العدد الرابع، يونيو 1996، رقم 135، ص 787؛ الذي جاء فيه بقولها: »... ملا كان ذلك، وكان من األصول 
املقررة أن مخاطر البحر يجب أن حتمل طابًعا استثنائيًا غير عادي وغير متوقع؛ ذلك ألن السفينة يجب 
العادية واملتوقعة على  التغيرات اجلوية  املقررة، ومواجهة  بالرحلة  القيام  قادرة متاًما على  أن تكون 
اخلط الذي تسير فيه، ومن ثم فإنه يجب على الناقل كي يفيد من اإلعفاء أن يثبت أن السفينة صاحلة 
للمالحة، وأنه قام ببذل املهمة الكافية جلعلها كذلك، وأن ما صادف السفينة تتوافر فيه مقومات القوة 
القاهرة، وتفريًعا على ذلك فال ُيعد من مخاطر البحر الظواهر الطبيعية التي حتدث بانتظام مستمر، 

والتي ميكن للناقل أن يتوقعها وأن يتفادى نتائجها«.
التعاقدية، تاريخ  إلى االلتزامات  القانونية لفيروس كورونا املستجد متتد  د. محمد اخلضري، اآلثار   )28(

.https://www.hespress.com/orbites/462534.html :النشر 2020/3/10، على الرابط
)29(  املادة )273( واملادة )287(	من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم 5 لسنة 1985.



قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 610

حتققت  واقعة  فكل  غيرها،  دون  محددة  وقائع  على  محصورة  ُتعد  لم  القاهرة  والقوة 
القاهرة،  القوة  حاالت  من  حالة  وعدت  إال  مستحيالً  التنفيذ  وجعلت  الشروط،  بشأنها 

ويبقى بطبيعة احلال املدين هو امللزم بإثبات توافر هذه الشروط)30(.
حدوث  توقع  وهل  احلدث«،  توقع  »عدم  شرط  تقدير  يتم  متى  هو:  آخر  تساؤل  ويثور 

فيروس كورونا من طرف املتعاقد؟
الفرنسية  النقض  ما قررته محكمة  العقد، وهو  إبرام  تاريخ  إلى  بالنظر  ذلك مبدئياً  يتم 
بتاريخ 2009/12/29 مبناسبة قضية تتعلق بوباء )chukungunya( الذي ظهر في شهر 
أن  مــادام  يتحقق  لم  العقد  يبرر فسخ  الذي  التوقع«  »عدم  أن شرط  2006 معتبرة  يناير 

االتفاق مت في شهر يناير سنة 2006 أي بعد ظهور الوباء بأشهر)31(.
فيروس  مبناسبة  اآلن  يطرح  لن  اإلشكال  هذا  أن  منه  نستشف  القضائي  التوجه  وهذا 
كورونا بالنسبة للعقود القدمية، لكن التساؤل سيطرح بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد 
اعتماده  الواجب  التاريخ  حول  جاد  نقاش  حدوث  نتوقع  أيضاً  وهنا  الوباء،  هذا  ظهور 
أم  بالصني؟  إعالنه  تاريخ  فهل  )كوفيد-19(،  املستجد  كورونا  فيروس  ظهور  إلعــالن 
حددته  الذي  التاريخ  هو  أم  القاهرة؟  بالقوة  تتمسك  التي  الشركة  به  توجد  الذي  بالبلد 

منظمة الصحة العاملية؟
املوقف  هذا  تبني  إلى  املاضية  القليلة  األيــام  خالل  تبادر  الــدول  من  عــدًدا  جعل  ما  وهو 
ودعمه، حيث أعلن وزير االقتصاد واملالية الفرنسي يوم 28 فبراير 2020 بعد اجتماع مع 
للمقاوالت، مؤكداً  بالنسبة  أن فيروس »كورونا« يعد قوة قاهرة  االقتصاديني  الشركاء 
الدولة،  مع  بعقود  املرتبطة  الشركات  على  التنفيذ  في  التأخير  غرامات  يطبقوا  لن  أنهم 
االجتماعية  األعباء  ألداء  مهل  وإعطاء  اجلزئية،  اخلدمات  إلى  اللجوء  إمكانية  طرح  مع 
والضريبية بالنسبة إلى املقاوالت التي يثبت تضررها من آثار هذا الوباء، وذلك بهدف 
حماية االستقرار بشكل مسؤول، وعدم السقوط في مغبة القلق والهلع االقتصادي. كما 
أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادات )القوة القاهرة( للشركات 
الدولية التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى فيروس كورونا، خاصة الشركات 
املواصالت  وسائل  تعطل  أو  التأخير،  إلثبات  موثقة  مستندات  تقدمي  ستستطيع  التي 

د. أمينة رضوان، مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العالقة الشغلية، مجلة الباحث للدراسات   )30(
2020، ص11  17، أبريل  العدد  القانونية والقضائية، املغرب، عدد خاص بجائحة كورونا،  واألبحاث 

وص 14.
د. محمد اخلضراوي، الظروف احمليطة بالفيروس أو تلك املتولدة عنه قد تكون بدورها عبارة عن قوة   )31(

.https://assabah.ma/453059.html :قاهرة، تاريخ النشر 2020/3/14، على الرابط
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وعقود التصدير وإعالنات اجلمارك وغيرها)32(.
عليه ميكن القول بأن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( قد تصنف بأنها قوة قاهرة إن 
جعلت تنفيذ االلتزام مستحيالً، ونذهب إلى استحالة التنفيذ وينفسخ العقد بقوة القانون 
دون احلاجة إلى حكم قضائي، أو ينفسخ جزء منه مبا يوازي هذه الظروف املستجدة، 
وقد تصنف بأنها ظرف مؤقت ونذهب إلى الظروف الطارئة ولكل حالة حكمها اخلاص 

بها، الذي ينبغي على قاضي املوضوع تقديره.

د. محمد اخلضري، اآلثار القانونية لفيروس كورونا املستجد متتد إلى االلتزامات التعاقدية، مرجع   )32(
سابق.
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املبحث الثاني
اآلثار القانونية جلائحة فيروس كورونا

للتعرف على آثار الفيروس القانونية، نقسم هذا املبحث إلى أربعة مطالب، كاآلتي: املطلب 
الفيروس  أثر  الثاني،  املطلب  الصحي(.  )احلجر  اإلنسان  حرية  تقييد  على  األثر  األول، 
على التزام املدين. املطلب الثالث، أثر الفيروس في مواضيع األحوال الشخصية. املطلب 

الرابع، أثر الفيروس على اجلانب اإلجرائي.

املطلب األول
األثر على تقييد حرية اإلنسان )احلجر الصحي(

ويتطرق  الصحي،  احلجر  ملفهوم  األول  الفرع  يخصص  فرعني،  في  املطلب  هذا  نتناول 
الفرع الثاني ملدى التعارض بني حرية اإلنسان في التنقل واحلجر الصحي، وفق اآلتي: 

الفرع األول
مفهوم احلجر الصحي

عشرات  وفياته  وجتــاوز  )كوفيد-19(،  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  استمرار  مع 
اآلالف من األشخاص، وإصابة أكثر من خمسة ماليني ونصف شخص، فقد تطرق إلى 

أسماعنا مصطلحات غير مألوفة لنا كاحلجر الصحي والعزل)33(.
مرض  أن  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  قرر   ،2020 الثاني/يناير  كانون   30 وفي 
فيروس كورونا )كوفيد-19( يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً 
الدول األعضاء تدرس اخليارات  الفيروس، فإن  لذلك  املستمر  للتطور  دولياً)34(. ونظراً 
املتاحة للوقاية من دخول املرض إلى مناطق جديدة، أو احلد من انتقاله من إنسان إلى آخر 

في املناطق التي يسري فيها الفيروس بالفعل.
هذه  حتقيق  إلى  والرامية  العمومية،  الصحة  مجال  في  املتخذة  التدابير  تشمل  وقد 
األهداف، فرض حجر صحي على األفراد، ينطوي على تقييد حركتهم، أو عزل أفراد في 

عبير أبو شمالة، شرط »القوة القاهرة«.. هل ينطبق على فيروس كورونا؟، مقال منشور في اخلليج   )33(
االقتصادي، بتاريخ 2020/3/30، على الرابط:

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/455484b7-45aa-4038-9d96-f9d95a6e21fe
الصحية  باللوائح  املعنية  الطوارئ  للجنة  الثاني  االجتماع  عن  املنبثق  البيان  العاملية،  الصحة  منظمة   )34(

الدولية 2005 بشأن جائحة فيروس كورونا املستجد.



أ. د. صالح أحمد اللهيبي و أ. أحمد علي حسن آل علي

613 ملحق خاص – القضايا واإلشكاليات القانونية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا

صحة جيدة رمبا تعرضوا للفيروس عن بقية السكان، بغرض رصد األعراض واكتشاف 
احلاالت مبكراً.

وتتمتع اإلدارة في أغلب بلدان العالم بصالحية قانونية لفرض احلجر الصحي، فيجوز 
مجال  في  واالحــتــواء  االستجابة  تدابير  من  شاملة  حزمة  إطــار  في  ذلك  تفرض  أن  لها 
الصحة العمومية، وفقاً ألحكام املادة )3( من اللوائح الصحية الدولية 2005 التي تقضي 

باالحترام الكامل حلقوق اإلنسان وكرامته، واحلريات األساسية لألفراد)35(.
املرضى،  غير  األشخاص  ألنشطة  تقييد  أنه  على  لألشخاص  الصحي  احلجر  ويعرف 
ولكن الذين يرجح أنهم تعرضوا لعامل مُمرض، أو ملرض، أو عزلهم عن اآلخرين، بهدف 

رصد األعراض واكتشاف احلاالت مبكراً)36(.
كما عرف املشرِّع اإلماراتي احلجر الصحي بكونه: »تقييد أنشطة األصحاء من األشخاص 
أو احليوانات الذين تعرضوا للعامل املُمرض أثناء فترة انتشار املرض، وذلك لفترة تعادل 

أطول مدة حضانة«)37(. 
»تقييد  بأنه:  السعودية  العربية  اململكة  خــارج  من  القادمني  مع  التعامل  دليل  عرفه  كما 
نشاطات أشخاص يشتبه في إصابتهم، أو فصل هؤالء األشخاص عن غيرهم، بطريقة 
أو في  العدوى، ويكون احلجر في )منشأة مخصصه  انتشار  إلى احليلولة دون  تؤدي 

املنزل( مع توفر اشتراطات معينة«)38(.
أعراض وقد  أي  الذين ال تظهر عليهم  الصحي األشخاص األصحاء  ويستهدف احلجر 
يكونون تعرضوا لإلصابة، وفي الوضع احلالي ملرض كورونا )كوفيد-19( يستهدف 
القادمني من خارج اململكة وليس لديهم أي أعراض، ويستمر حتى نهاية حضانة املرض 

)14 يوماً( إذا لم تظهر عليهم أي أعراض.

منظمة الصحة العاملية، البيان املنبثق عن االجتماع الثاني للجنة الطوارئ املعنية مبوجب اللوائح الصحية   )35(
الدولية 2005، للنظر في جائحة فيروس كورونا املستجد 2019، بتاريخ 23 يناير 2020، على الرابط:

https://www.who.int/ar/news-room/detail/28-05-1441-statement-on-the-meeting-of-
the-international-health-regulations-)2005)-emergency-committee-regarding-the-
outbreak-of-novel-coronavirus-)ncov-2019).
املتعلقة باحلجر الصحي لألفراد في سياق احتواء مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(،  االعتبارات   )36(

إرشادات مبدئية، منظمة الصحة العاملية، 29 شباط/ فبراير 2020، ص 1.
املادة األولى من القانون االحتادي رقم )14( لسنة 2014 في شأن مكافحة األمراض السارية.  )37(

القادمني من خارج اململكة، املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها، اململكة  التعامل مع  دليل   )38(
العربية السعودية، على الرابط:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-
handling-arrivals-to-saudi-arabia-ar/
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ويختلف احلجر الصحي عن العزل، في كون الثاني يتمثل في فصل املصابني باملرض أو 
العدوى عن اآلخرين؛ للوقاية من تفشي العدوى أو عدوى املرض أو التلوث.

الفرع الثاني
مدى التعارض بني حرية اإلنسان في التنقل واحلجر الصحي

تعد حرية السفر والتنقل من احلريات األساسية، التي كفلتها دساتير الدول، بل إنه يعد 
من الضرورات املهمة التي ال ميكن االستغناء عنها، وحقاً أنه يعد من أهم حقوق اإلنسان 
الطبيعية، حيث يجد حرمانه منه أو تقييده به، من أكبر أنواع االعتداء على حقه، إذ ليس 
هناك من فائدة من النص دستورياً على تلك احلريات، دون أن ميارسها األفراد على أرض 
الواقع، وال أن تتوافر فيها من ضمانات جدية ملمارستها فعلياً، ما لم تتوافر بصدده حرية 
التنقل)39(؛ وذلك اتساقاً مع ما نصت عليه املادة )29( من الدستور اإلماراتي لسنة 1971 

أن: »حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني في حدود القانون«. 
وبناء عليه، فإن هناك قيوًدا ترد على احلق في التنقل في ظل الظروف االستثنائية، وهي 
قيود الزمة حلماية األمن القومي والقانون والنظام والصحة واألخالق العامة، وهو أن 
احلجر الصحي يعد أهم التدابير الوقائية من جائحة كورونا، غير أنه ال يعني وضع مراقب 
على باب منزل املريض، أو تركيب أجهزة مراقبة للمريض، وإمنا تقوم فكرة هذا النوع 
وإرشادات  تعليمات  مع  وجتاوبه  تعاونه  ومدى  املريض،  ووعي  ثقافة  على  احلجر  من 

اجلهات الصحية، حفاظاً على صحته وصحة أفراد أسرته، وعلى أمن وسالمة املجتمع.
التزام  أهمية  على  العربية،  اإلمارات  بدولة  املجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  شددت  ولقد 
أفراد املجتمع كافة، باإلرشادات الصحية، وحذرت من مخالفة اشتراطات احلجر املنزلي، 

أو مخالفة قانون األمراض السارية)40(.
فقد  واحلالة،  الدرجة  حسب  متعددة  السارية  األمراض  قانون  مخالفة  عقوبة  إن  حيث 
نصت املادة )36( من القانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة األمراض السارية، 
والتي من ضمنها مرض كوفيد19 »كورونا املستجد«، على أن: »عقوبة عدم إبالغ اجلهات 
املختصة بوجود شخص مصاب بأحد األمراض السارية، هي احلبس والغرامة التي ال 

والتوزيع،  للنشر  حامد  دار  ط2،  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  شنطاوي،  فيصل  د.   )39(
2001، ص35. د. هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الشروق  عمان، 

للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 150.
بـكورونا،  مصاب  عن  اإلبالغ  وعدم  املنزلي  احلجر  مخالفة  عقوبة  إلى  تعرف  احلبس..  إلى  تصل   )40(

اإلمارات اليوم، وتاريخ 2020/3/24، على الرابط:
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/24-3-2020 -1.1324327.
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تتجاوز 10 آالف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني«، فيما تعاقب املادة )38( من القانون 
ذاته الشخص املصاب الذي ال يلتزم بالعالج والتدابير الوقائية، باحلبس والغرامة التي ال 

تقل عن 10 آالف درهم، وال تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
كما أنه طبقاً للمادتني )34 و39( من قانون األمراض السارية، فإنه يحظر على أي شخص 
بأي سلوك ينجم عن نقل  السارية، اإلتيان عمداً  أنه مصاب مبرض من األمراض  يعلم 
املرض للغير بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات، وغرامة ال تقل عن 50 ألف درهم، 
وال تتجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني، وفي العود تضاعف مدة عقوبة 

السجن.
املرفق  »أ«  باجلدول  الواردة  السارية  األمراض  بأحد  املصاب  أن  على  القانون  وشدد 
اجلهة  أو  الوزارة  إلى  التوجه  عليه  املستجد،  كورونا  ضمنها  يدخل  والتي  بالقانون، 
كما  العدوى،  نقل  وطرق  اإلصابة،  مبخاطر  والتوعية  واملشورة  العالج  لتلقي  الصحية 
أن على املصاب عند معرفة إصابته االلتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، 
والتقيد بالتعليمات التي تعطى له بهدف احليلولة دون نقل العدوى لآلخرين، وذلك طبقاً 

ملا نص عليه قانون األمراض السارية في املادتني )32، و33(. 
أما في اململكة العربية السعودية فقد نصت املادة )16( من نظام املراقبة الصحية في منافذ 
الدخول، والصادر مبرسوم ملكي سعودي رقم م/47 بتاريخ 1433/8/7هـ على ما يلي: 
»يجوز للسلطة املختصة أن تضع حتت املالحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في 
رحلة دولية قادماً من منطقة موبوءة، ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص 
له  السماح  وعند  الصحية،  حالته  من  للتحقق  الضرورية  التحريات  جتري  وأن  الطبي، 
إليها  املنتقل  املنطقة  في  املختصة  السلطة  إبالغ  عليها  فإن  أخرى،  منطقة  إلى  باالنتقال 
لتتولى متابعته، وتستمر هذه املالحظة حتى نهاية حضانة املرض املشتبه فيه، ويجب 
على السلطة املختصة عزل الشخص املشتبه في مرضه إذا رأت أن هناك خطراً بالغاً من 
انتقال العدوى إلى اآلخرين«. على أن تقوم وزارة الصحة بتطبيق العقوبات الواردة في 
املادة اخلامسة والعشرين لكل من يخالف مواد هذا النظام وضوابط احلجر الصحي أو 

العزل الطبي التي وضعتها وزارة الصحة.
وزارة  قبل  من  صحياً  حجره  مت  حال  في  للشخص  يحق  هل  هنا؛  السؤال  يبقى  ولكن 
الصحة وقاية للمجتمع أن يطالب بعدها بالتعويض عن الضرر املادي واألدبي الذي قد 

يلحقه في حال تبنيَّ عدم إصابته بالفيروس؟ 
يرى الباحث، أن الشخص في هذه احلالة ال يحق له أن يطالب بالتعويض عن األضرار 
والثانية،  الضمان(.  ينافي  الشرعي  )اجلواز  هي  األولى،  القاعدة  لقاعدتني:  وفقاً  كافة؛ 
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والتي  املدنية،  املعامالت  قانون  من   )52( املادة  في  اإلماراتي  املشرِّع  بها  أخذ  والتي 
نصت على أنه: »إذا تعارض املقتضى واملانع يقدم املانع«، ألن حجره صحياً يعتبر من 
قبل اإلجراءات الوقائية، ومن التدابير االحترازية التي تقوم بها الوزارة، مع قياس هذه 
احلالة بحالة احلبس االحتياطي في املسائل اجلنائية، والتي يتم فيها حبس املتهم حلني 
إذا  التحقيقات معه، وال يحق أن يطالب بالتعويض بعد ذلك، إال  االنتهاء من إجراء كافة 
الناس صالحياته اإلدارية، ويقوم بحبس  تبني أن احلبس كيدي، فقد يستغل )س( من 
شخص ثاٍن يضمر له العداء؛ بحجة أن هناك بوادر إلصابته باملرض، ثم يتبني أنه بعيد 
املطالبة  له  يجوز  أنه  فنرى  وكيدي،  قانوني  غير  اإلجراء  هذا  أن  تبني  فإذا  املرض،  عن 

بالتعويض، لكنه يكون موجهاً ضد هذا الشخص الذي كاد به حصراً. 

املطلب الثاني
أثر الفيروس على التزام املدين

على  الفيروس  ألثر  خصصناه  األول،  فرعني:  في  املطلب  هذا  معاجلة  نحاول  سوف 
الفيروس على عقد  التعاقدية بصورة عامة. والثاني، سوف نخصصه ألثر  االلتزامات 

اإليجار وعقد العمل، ملا وجدناه من خصوصية لهذين العقدين.

الفرع األول 
أثر فيروس كورنا على االلتزامات التعاقدية بصورة عامة 

القانون مادام األطــراف قد  العقد يقوم مقام  أن  املبادئ املسلم بها في وقتنا احلالي  من 
– وبالتالي فهو شريعة املتعاقدين)41(، وهي فكرة  – تطبيًقا ملبدأ سلطان اإلرادة  أرادوه 

توجب احترام مضمون العقد سواء من طرف املتعاقدين، أو من جانب القضاء)42(. 
 ،1985 لسنة   5 رقم  املتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة  املدنية  املعامالت  لقانون   وبالنسبة 
فقد أقر أيًضا هذا املبدأ من حيث التزام األطراف مبا اتفقوا عليه في العقد، حيث نص على 

 

عدم  أوجب  حيث  العقد،  مضمون  حتديد  في  املشرِّع  قبل  من  التدخل  هذا  اإلماراتي  القضاء  أقر  وقد   )41(
نًصا  يخالف  أال   - شرطه   - املتعاقدين  شريعة  »العقد  بأنه:  قضى  حيث  العام،  للنظام  العقد  مخالفة 
جلسة  القضائية،   14 لسنة   212 رقم  الطعن  العليا،  االحتادية  احملكمة  انظر:  عاًما«.  نظاًما  أو  قانونيًا 

1992/11/17 - مكتب فني 14، ص 677.
د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عام، ط3، منشورات   )42(
احللبي احلقوقية، بيروت، لبنان، 2000، ص 152. د. وليد صالح مرسي رمضان، القوة امللزمة للعقد، 
العامة  النظرية  إبراهيم سعد،  51 وما بعدها. د. نبيل  2009، ص  دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

لاللتزام، مصادر االلتزام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، 2001، ص 31.
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أنه: »أما حقوق العقد )التزاماته( فيجب على كل من املتعاقدين الوفاء مبا أوجبه العقد عليه 
منها«)43(.

ويترتب على هذه القاعدة أن العقد ال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني، أو بحكم 
األطراف في  اتفق عليه  ما  أن  القانون، مبعنى؛  التي يقررها  بناًء على األسباب  قضائي 

العقد هو الذي يجب أن يلتزموا به، وال يجوز ألي طرف أن يخل به أو يطلب تعديله)44(. 
وقد عرفنا أن فيروس كورونا )كوفيد–19( وفي أغلب األحيان تتوفر فيه جميع املقومات 

التي يستوجب توافرها في كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة )45(.
سواء  االلتزام،  تنفيذ  استحالة  إلى  يؤدي  قد  )كوفيد–19(  كورونا  فيروس  فإن  وعليه 
املادة  مبقتضيات  عمالً  االلتزام  النقضاء  سبباً  يكون  ثم  ومن  جزئية،  أو  كلية  استحالة 
)287( من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، حيث يحق للمدين في حالة االستحالة الكلية 
بسبب فيروس كورونا )كوفيد–19( أن يدفع باإلعفاء من املسؤولية التعاقدية التي ميكن 
أن تترتب عليه، كما هو احلال في الكثير من رحالت العمرة مثالً، أو الكثير من الرحالت 

السياحية األخرى. 
فيروس  بسبب  جزئية  استحالة  املدين  طرف  من  االلتزام  تنفيذ  استحالة  حالة  في  أما   
 - االستحالة  تشمله  لم  الــذي  اجلــزء  بخصوص   - للدائن  يبقى  )كوفيد–19(،  كورونا 

اخليار أن يقبل بالتنفيذ اجلزئي أو طلب فسخ العقد )46(.

الفرع الثاني
أثر فيروس كورونا على عقد اإليجار وعقد العمل

عن  صــدر  إذا   -1« أنــه:  على  اإلمــاراتــي  املدنية  املعامالت  قانون  من   )782( املــادة  نصت 
املستأجر  من  سبب  دون  املؤجر  بالشيء  الكلي  االنتفاع  مينع  ما  املختصة  السلطات 
تنفسخ اإلجارة وتسقط األجرة من وقت املنع. 2- وإذا كان املنع يخل بنفع بعض الشيء 
املؤجر بصورة تؤثر في استيفاء املنفعة املقصودة، فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه 

األجرة من وقت قيامه بإعالم املؤجر«.

انظر: املادة )243( من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم )5( لسنة 1985.  )43(
د. عبد احلكم فودة، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية، مرجع سابق، ص 9،10.  )44(

التجارية، سلسلة إحياء  االلتزامات  19( على  أثر وباء كورونا املستجد )كوفيد  الرحيم بحار،  د. عبد   )45(
علوم القانون، مؤلف جماعي، مجلة دولية علمية محكمة، عدد مايو 2020، املغرب، ص 386.

سلسلة  التعاقدية،  االلتزامات  على  كورونا  فيروس  تأثير  الفوركي،  املصطفى  د.  رضوان،  أمينة  د.   )46(
إحياء علوم القانون، مؤلف جماعي، مجلة دولية علمية محكمة، عدد مايو 2020، املغرب، ص 276.
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 كما نظمت املادة )49( من الئحة نظام املنافسات واملشتريات احلكومية السعودي حالة 
مع  للتعامل  احلاجة  ظهور  حالة  في  إطارية  اتفاقيات  خالل  من  احلكومية  اجلهة  تعاقد 
اجلهة  إنهاء  حاالت  البيان  سالفة  الالئحة  من   )133( املادة  نظمت  كما  الطارئة.  احلاالت 
مستحيالً  األعمال  تنفيذ  أصبح  حالة  في  املتعاقد  وبني  بينها  باالتفاق  العقد  احلكومية 
ألسباب  األعمال  كامل  إيقاف  في  احلكومية  اجلهة  استمرار  وحالة  قاهرة،  قوة  بوجود 
بإيقاف  األمر  خطاب  تاريخ  من  يوماً  وثمانني  مائة  تتجاوز  مدة  بها  للمتعاقد  عالقة  ال 

األعمال.
ومن هنا وبناًء على ما صدر من قرارات في هذه الفترة بإغالق بعض احملالت التجارية 
بينه  املوقع  اإليجار  عقد  إلغاء  للمستأجر  يحق  األخرى،  احملالت  بعض  أعمال  وتقليص 

وبني املؤجر، لكن بعدة شروط أهمها:
وجود حالة استثنائية في الدولة متنع من االنتفاع بالعني املؤجرة.  -1

بالعني  واالنتفاع  املستأجر  بني  حتول  املختصة  السلطات  من  قرارات  صدور   -2
املؤجرة.

إخطار املؤجر بذلك وفًقا ملا نصت عليه املادة سالفة الذكر.  -3

العقد  جتعل  قاهرة  قوة  أنها  على  تصنف  قد  كورونا  جائحة  أن  وجدنا  تقدم  ما  كل  من 
منفسخاً من تلقاء نفسه أو تفسخ جزءاً منه، كما أنها قد تصنف على أنها ظرف طارئ 
املدين، ولكن من جهة أخرى قد ال تصنف  الطرفني بناًء على طلب  التزامات  وتعدل من 

جائحة كورونا ال كقوة قاهرة وال كظرف طارئ.
 وعليه سيكون السؤال الذي يأتي بعد ذلك، ما هو األساس القانوني للمطالبة بإنقاص 
ذي  من  إشغاالً  أكثر  باتت  التي  املساكن  إيجار  في  خصوصاً  املستأجر،  على  االلتزام 

قبل؟
 فجائحة كورونا لم تؤثر على عقد إيجار املساكن كثيراً، إذ إن املستأجرين مازالوا شاغلني 
– املؤجرين-  املستأجرين جتاه  بها، ومع ذلك هناك مطالبات من  لعقاراتهم ومنتفعني 
بضرورة تخفيض بدل اإليجار أو إعفائهم من البدل بضعة أشهر، فإن ذهب املستأجر 
فإنه  وبالتالي  املطالبة،  هذه  في  قانوني  سند  أي  له  جند  فال  بذلك  وطالب  القضاء  إلى 

سيخسر الدعوى.
يصلح  الذي  الطبيعي  االلتزام  هو  املطالبة  هذه  مثل  أساس  أن  جند  املتواضع،  بتقديرنا 
أن يرقى إلى التزام مدني لتواتره وكثرته في املجتمع في هذه األيام، كما نرى ضرورة 
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تدخل القضاء واتخاذه قرارات جريئة في هذا الصدد إلقرار هذا املبدأ، وإال فإن الكثير من 
املستأجرين سيصابون بضرر كبير.

وهناك جانب آخر يجب أن ال نغفل عنه وهو أنه يجب التعامل في مثل هذه الظروف بروح 
القانون   - إذا صح التعبير – وليس حرف القانون، فالظروف احلالية استثنائية ويجب 

التعامل في ظلها بإنسانية مع املدينني)47(. 
أما فيما يتعلق بأثر فيروس كورونا )كوفيد-19( على عقد العمل، فنجد أن طبقة العمال 
هي النسبة األكثر تضرراً في دول مجلس التعاون اخلليجي من هذا الفيروس، لذلك وجدنا 
دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت سباقة حلل هذه املعضلة، فصدر القرار الوزاري رقم 
2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع اخلاص والذي وضع اإلجراءات  279 لسنة 
وبني آلية التعامل مع هذا الفيروس وأثره على قطاع العمالة الوافدة وعلى عقود عملهم، 

فذكر هذا القرار أن صاحب العمل له أن يختار أحد األمور اآلتية:  
تنفيذ نظام العمل عن بعد.  -1

منح إجازة مدفوعة األجر للعامل.  -2

منح إجازة غير مدفوعة األجر للعامل.  -3

خفض الرواتب بشكل مؤقت خالل الفترة املُشار إليه في القرار.  -4

خفض الرواتب بشكل دائم.  -5

ويحق للمؤسسات نقل العمال حسب حاجة املؤسسات األخرى شريطة أن تظل ملتزمة 
حتى  األجور(  )باستثناء  املستحقات  جميع  ودفع  السكن  توفير  حيث  من  عمالها  جتاه 
إنشاء سوق عمل  أخرى،  للعمل في مؤسسة  أو يحصلوا على تصريح  الدولة  يغادروا 
احملتملني  العمل  ألصحاب  وميكن  اخلارج،  من  العمالة  استقدام  لتوقف  نظًرا  افتراضي 

في هذا املعنى ينظر: د. محمد اخلضراوي، اآلثار القانونية لفيروس كورونا املستجد على االلتزامات   )47(
 ،2020 مايو  عدد  محكمة،  علمية  دولية  مجلة  جماعي،  مؤلف  القانون،  علوم  إحياء  سلسلة  التعاقدية، 
املغرب، ص 270؛ وفي القضاء السعودي ينظر: احلكم اإلداري الصادر في القضية رقم 137/1/ق لعام 
1414هـ. وكذلك احلكم اإلداري الصادر في القضية رقم 1554/1/ ق لعام 1415هـ، ومناسبة احلكم هي 
ظهور حمى الوادي املتصدع في جازان حيث هربت العمالة وتأخر التنفيذ من الشركات واملقاولني، وفي 
– لكونها أحد أطراف العالقة التعاقدية - على مقاول  إحدى القضايا خصمت وزارة التربية والتعليم 
لتأخره في التنفيذ مبلغ 700 ألف ريال سعودي، وقد قصد املقاول القضاء السعودي وحتديداً الدوائر 
اإلدارية فيها للمطالبة باسترداد املبالغ املالية التي دفعها كغرامة على التأخير في تنفيذ االلتزام، مستنداً 
على تفشي مرض حمى الوادي املتصدع في مواقع العمل وتسببه في عدم انتظام العمالة في املواقع، 
وبدورها حكمت احملكمة على الوزارة برد مبالغ التأخير، مسببة حكمها بأن ظهور األوبئة واألمراض 

من الظروف الطارئة التي يعذر بها املقاول في التأخير في تنفيذ االلتزام وفق املوعد احملدد في العقد.
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اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في سوق العمل االفتراضي)48(.
وهذا يعني أنه ال يجوز لصاحب العمل في دولة اإلمارات إنهاء عقد العمل بسبب فيروس 
وطلب  مقاضاته  للعامل  وجاز  بذلك،  متعسفاً  سيعتبر  فأنه  وإال  )كوفيد-19(  كورونا 
اإلنهاء  حاالت  من  الكثير  أن  الواقع  في  حصل  ما  لكن  التعسفي،  اإلنهاء  عن  التعويض 
وبالتالي  املدة  محدد  غير  العقود  من  الكثير  أن  مستغلني  العمل  أصحاب  من  حصلت 
الوقت  ميلك  ال  العامل  أن  على  معولون  أنهم  الثاني،  واألمر  العمال.  عقود  يجددوا  لم 
واملصاريف ملتابعة دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي، وباتت غايته الرجوع ألهله 

وبلده في ظل تفشي الوباء في بعض الدول. 

املطلب الثالث
أثر الفيروس في مواضيع األحوال الشخصية

العفة  أيضاً  مقاصده  ومن  الزوجني،  بني  والرحمة  السكينة  الزواج  مقاصد  أهم  من  إن 
وحفظ النفس، فإذا أدى الزواج إلى خالف هذه املقاصد، كأن يطرأ على العالقة الزوجية 
النفور  تثير  التي  واألمراض  العلل  كوجود  استمرارها،  دون  ويحول  صفوها  يعكر  ما 
واستحالة احلياة الزوجية)49(. فهنا يثور التساؤل حول مدى ثبوت حق الفرقة به؟ وهل 
بسبب  الزوجني  بني  التفريق  يحق  وهل  معدًيا؟  مرًضا  املستجد  كورونا  فيروس  يعتبر 

فيروس كورونا املعدي؟
اإلصابة  من  ينتج  الذي  »املرض  بأنه:  املعدي  املرض  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت  وقد 
بعدوى بعامل مسبب ميكن انتقاله من إنسان إلنسان، أو من إنسان حليوان، أو من البيئة 

لإلنسان واحليوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة«)50(.
أحد  إلصابة  له  واملانعني  للتفريق،  املجيزين  اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  إلى  وسنتطرق 
الزوجني بعيب أو مرض معد في الفرع األول، ثم نبني موقف قانون األحوال الشخصية 

اإلماراتي في الفرع الثاني.

ملزيد من التفاصيل حول هذا القرار انظر املوقع:  )48(
https://legaladviceme.com/ar/legal-blog/201 تاريخ الزيارة 2020/6/1.

د. يوسف صالح الدين يوسف، اآلثار املترتبة على اإلصابة باألمراض املعدية في املنظور الشرعي والطبي،   )49(
دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 2008، ص 14. آمال بركات، املرض املعدي وأثره على استمرار 
الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، رسالة ماجستير، كلية 

احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أوحلاج، البويرة، اجلزائر، 2020، ص2،3.
د. أحمد كنعان، املوسوعة الطبية، دار النفائس، بيروت، 2000، ص 845. د. أحمد علي كامل، عدوى   )50(
األمراض الوبائية بني اإلنسان واحليوان، األمراض - العالج- الوقاية للمربني واملستهلكني، منشأة 

املعارف، اإلسكندرية، 2006، ص 9.
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الفرع األول
موقف الفقه اإلسالمي من مشروعية التفريق

بني الزوجني بسبب املرض املعدي
رأي  كل  وسنوضح  مانعون،  وهناك  مجيزون  فهناك  املوضوع،  هذا  في  رأيني  وجدنا 

كاآلتي:
احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  املعدي:  املرض  بسبب  للتفرقة  املجيزون  أوالً- 
مبعنى  الزوجني،  بني  املعدي  باملرض  الفسخ  جواز  إلى  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية 
أنه يجوز التفريق بينهما العتبار املرض املعدي عيباً يقتضي الفرقة، وأقوى ما تسمكوا 
به من دليل قوله تعالى: }ّفإًمّساِك ٌبًّعٍروُف ّأًو ّتًسٌريِح ٌبإًحّساُن{)51(، وقوله صلى الله عليه 

وسلم: »ال ضرر وال ضرار«)52(.
والراجح هو عدم حصر العيوب، وبالتالي فكل عيب حتققت فيه علة التفريق التي ذكرها 

الفقهاء ينبغي اعتباره سبباً في جواز التفريق بني الزوجني)53(.
ثانياً- املانعون للتفرقة: ذهب ابن حزم الظاهري واألوزاعي وعمر بن عبد العزيز إلى 
طرف  من  سواء  وبعده؛  الدخول  قبل  الزوجني  بني  التفريق  عدم  أي  النكاح،  فسخ  عدم 
الرجل، أو املرأة، بسبب املرض املعدي الذي يعتبر عيباً من العيوب، واستدلوا على ذلك 
باحلديث الذي رواه البخاري بسند عن عائشة رضي الله عنها: »أن رفاعة القرضي طلق 
امرأته فبت طالقها، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، 
فقالت: »يا رسول الله كنت حتت رفاعة فطلقني، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وأنه 
الثوب، وأخذت بهدبة من جلبابها، فتبسم الرسول ضاحكاً،  والله ما معه إال مثل هدبة 
عسيلتك«،  ويذوق  عسيلته  تذوقي  حتى  ال  رفاعة،  إلى  ترجعي  أن  تريدين  لعلك  وقال: 

فرفض النبي شكواها، ولم يفرق بينهما)54(.

سورة البقرة، اآلية: 229.  )51(
دار  الثاني،  اجلزء  الباقي،  عبد  فؤاد  حتقيق:  ماجة،  ابن  سنن  القزويني،  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   )52(

اإلحياء للكتب العربية، القاهرة، حديث رقم 2341، ص 784.
د. عبد الكرمي زيدان، املفصل في أحكام املرأة والبيت في الشريعة اإلسالمية، ج5، مؤسسة الرسالة،   )53(
بيروت، 1993، ص 36. خليل إبراهيم محمد إبراهيم، حقوق اإلنسان في قانون األحوال الشخصية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 2010، ص 

.103
د. أحمد محمد املؤمني، ود. إسماعيل أمني نواهضة، األحوال الشخصية، فقه الطالق والفسخ والتفريق   )54(

واخللع، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن، 2009، ص 122،121.
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وما استدل به ابن حزم الظاهري ال يستقيم؛ ألن املرأة جاءت تسأل عما يحلها لزوجها  
الذي طلقها ثالثاً، ويؤيد الباحث رأي جمهور الفقهاء الذي يجيز الفسخ باملرض املعدي 
بني الزوجني، لوجاهة أدلته وقوتها، وذلك الرتباطه بحق احلياة، حيث إن بعض األمراض 
املعدية قد تؤثر في الزوجني في حق احلياة أو حتى على نسلهما، وكذلك على صحة النسل 

النفسية مما له عظيم األثر في استمرار العالقة الزوجية من أصلها. 

الفرع الثاني
موقف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي من التفريق بني الزوجني 

بسبب املرض املعدي
نصت املادة )112( من قانون األحوال الشخصية االحتادي رقم 28 لسنة 2005 على أنه: 
»1- إذا وجد أحد الزوجني في اآلخر علة مستحكمة من العلل املنفرة أو املضرة كاجلنون 
والبرص واجلذام، أو التي متنع حصول املتعة اجلنسية، كالعنة والقرن ونحوهما، جاز 

أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد، أم حدثت بعده.
ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده، بصراحة أو داللة.  -1

على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة املانعة من املتعة اجلنسية ال يسقط بحال.  -2

تنظر احملكمة دعوى فسخ الزواج للعلل اجلنسية في جلسة سرية«.   -3

ومن ثم، فقد نص املشرِّع اإلماراتي على أنه يجوز ألحد الزوجني أن يطلب التطليق لوجود 
عيب أو مرض في اآلخر، وعليه فالشروط الواجب توافرها لطلب التطليق للمرض املعدي 

ما يلي)55(:
أن يكون املرض من األمراض التي حتول دون حتقيق الهدف من الزواج.  -1

أو  للعالج  قابلة  غير  أي  للزوال،  قابلة  غير  األمراض  أو  العيوب  تكون  أن   -2
الشفاء)56(.

يتم  التي  العلة  قبل  من  يعتبر  ال  املستجد  كورونا  فيروس  مرض  أن  الباحث،  ويرى 
التفريق فيها بني األزواج؛ حيث إن هذا املرض يرجى شفاؤه بنسبة كبيرة، وذلك بعد أخذ 
اإلجراءات والتدابير االحترازية التي يتم وصفها من قبل املختصني في وزارة الصحة، 

العربية  اإلمارات  لدولة  الشخصية  األحوال  قانون  اإلنسان في  إبراهيم، حقوق  إبراهيم محمد  خليل   )55(
املتحدة، مرجع سابق، ص 105.

املختار النواري، التفرقة بني الزوجني بسبب املرض املعدي، رسالة ماجستير، كلية احلقوق والعلوم   )56(
السياسية، جامعة د. الطاهر موالي، سعيدة، اجلزائر، 2016، ص 9.
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وبالتالي ال يحق للزوجة أو الزوج في حال إصابة أحدهما بفيروس كورونا أن يطالب 
أحدهما بالتفريق فيما بينهما، وعلى القضاء في حال عرض عليه أي نزاع يتعلق بالتطليق 

بسبب فيروس كورونا أن يرفض الدعوى بسبب عدم وجود العلة الدائمة. 
شهادات  خدمات  دبي  في  الشخصية  األحوال  محكمة  علقت  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
وتوثيقات عقود الزواج والطالق حتى إشعار آخر، بسبب املخاوف من انتشار فيروس 
كورونا املستجد، وذلك استجابة لإلجراءات االحترازية والوقائية الصحية، واالستباقية 
االحترازية  التدابير  بتطبيق  االلتزام  املجتمع  أفراد  وعلى  الفيروس)57(.  انتشار  ملنع 
واإلجراءات الوقائية، مبا فيها منع الفعاليات واملناسبات التي تتم من خالل جتمع األفراد 

كتوثيق عقود الزواج والطالق.

املطلب الرابع
أثر الفيروس على اجلانب اإلجرائي

ال ميكن احلديث عن عدالة ناجزة إال بتوفر إجراءات سليمة وسريعة؛ مما يجعل الزمن 
عنصًرا أساسيًا في إحقاق احلق وتطبيق القانون، إال أن هذا الزمن قد يتوقف أو ينقطع 
بسبب أو بآخر، ومن أهم هذه األسباب جند القوة القاهرة التي قد تؤثر سلبًا أو إيجاًبا 

على السير الطبيعي لإلجراءات. 
إن احلديث عن أثر جائحة كورونا على الزمن اإلجرائي يفرض بيان أثر فيروس كورونا 
الطعن  مدد  على  كورونا  فيروس  ألثر  التعرض  وكذلك  األول،  الفرع  في  اإلعالن  على 
التقادم والسقوط.  الثالث كان ألثر فيروس كورونا على مدد  الثاني، والفرع  في الفرع 

وتفصيل ذلك فيما يلي: 

الفرع األول
أثر فيروس كورونا على اإلعالن

اإلمارات  دولة  في  العامة  السلطات   )19 )كوفيد-  املستجد  كورونا  جائحة  ألزمت  لقد 
باتخاذ مجموعة من التدابير؛ منها صدور التوقيف اجلزئي للعمل داخل محاكم اإلمارات، 
ومن بينها تعليق جميع اجللسات، باستثناء اجللسات املتعلقة بالبت في قضايا احلبس 

تعليق الزواج والطالق في دبي حتى إشعار آخر بسبب كورونا، بتاريخ 2020/4/9، على الرابط:   )57(
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/9/4/2020/1761007/%D8
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االحتياطي والقضايا االستعجالية وقضاء التحقيق)58(. 
التوقيف هذا  أثر  حول  يتساءلون  القضائي  والعمل  باحملاكم  املهتمني  يجعل  ما   وهذا 
العادية من  العادية وغير  الطعون  الذي يعتبر أجل اإلعالن وأجل  على الزمن اإلجرائي، 

أهم محاوره. 
حيث إن إعالن اخلصوم يعتبر شرًطا ضرورًيا إلصدار احلكم على اخلصم؛ لذلك فأهم 
مبدأ  بتحقيق  يسمى  ما  أو  أطراف النزاع،  مواجهة  احملكمة  أمام  تستوجب  النزاعات 
في  كذلك  أهمية اإلعالن  وتتجلى  البطالن،  احلكم  مآل  كان  وإال  اخلصوم،  بني  املواجهة 
اعتباره آلية مهمة الحترام حقوق الدفاع، وهذا ما دفع القضاء اإلماراتي في الكثير من 

القضايا إلى اعتبار عدم القيام باإلعالن خرًقا واضًحا في حقوق الدفاع.
االحتادي  املدنية  اإلجراءات  قانون  في  اإلعالن  إلزامية  على  اإلماراتي  املشرِّع  أكد  وقد 
رقم 11 لسنة 1992)59(، حيث نصت املادة )6( منه على أن: »1- ال يجوز إجراء أي إعالن 
الساعة  التنفيذ، قبل  أو  باإلعالن  القائم  التنفيذ بواسطة  إجراءات  إجراء من  البدء في  أو 
إال في  الرسمية،  العطالت  أيام  الثامنة مساًء، وال في  الساعة  السابعة صباحاً، وال بعد 
أو من قاضي  الدائرة،  أو رئيس  املختص،  القاضي  حاالت الضرورة، وبإذن كتابي من 

األمور املستعجلة«. 
الفرع الثاني

أثر فيروس كورونا على مواعيد الطعن
أما فيما يخص الطعون فهي تلك الوسيلة التي تعطي إمكانية النظر في الدعوى مرة ثانية، 
وتصحيح األخطاء القضائية وتفاديها، وقد نص املشرِّع على آجالها في نصوص مختلفة 
من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي، واعتبرها من النظام العام بحيث ال ميكن مخالفة 

مقتضياتها. 
فإنه  اآلجال  هذه  على  )كوفيد-19(  املستجد  كورونا  فيروس  تأثير  ملسألة  وبالرجوع 
اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  القرار املتعلق  بصدور 
القوة  التي لم حتترم هذه اآلجال بسبب  الدعاوى  عنها، فقد حتدد اإلجراء حول مصير 

محاكم دبي تؤجل اجللسات القضائية من األحد القادم لغاية 16 أبريل، اإلمارات اليوم، تاريخ النشر،   )58(
2020/3/17، على الرابط:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/17-03-2020-1.1321326
صدر القانون باجلريدة الرسمية العدد 235 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 1992/3/8 وعمل به   )59(

من تاريخ 1992-6-8.
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جميع  تأجيل  دبي  محاكم  أعلنت  حيث  املستجد،  كورونا  فيروس  في  املتمثلة  القاهرة 
االبتدائية،  واحملاكم  االستئناف  ومحكمة  التمييز  محكمة  من  بكل  القضائية  اجللسات 
وإيقاف الشهادات وتوثيقات األحوال الشخصية اعتباراً من يوم األحد املوافق 2020/3/22 

وحتى يوم اخلميس املوافق 2020/4/16)60(. 
وكذا مع استمرار النظر في قضايا األمور الوقتية واملستعجلة، والطلبات الذكية والدعاوى 

والطعون اجلزائية التي تشمل احملبوسني واملوقوفني.
الوقائية واالحترازية ملواجهة فيروس كورونا  القرار متاشياً مع اإلجراءات  ويأتي هذا 
املستجد )كوفيد 19(، وجتاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العاملية 
إلى درجة وباء، وحفاظاً على سالمة مجتمعنا. وقد أكدت محاكم دبي على ضرورة أن 
حني  في  أساسي،  كخيار  تقدمها  التي  الذكية  اخلدمات  سلسلة  من  متعاملوها  يستفيد 
ستقوم الدائرة بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية؛ لتيسير العمل عن بعد لضمان 

استمرارية األعمال في الوحدات التنظيمية.
أما فيما يختص باحملاكم االحتادية في اإلمارات فإن الطعون سارية من خالل اخلدمات 
اإللكترونية التي أطلقتها وزارة العدل على موقعها اإللكتروني؛ وبالتالي فال تتأثر مدد 

الطعون والتقادم والسقوط وسط هذه األزمة.

الفرع الثالث
أثر فيروس كورونا على مدد التقادم والسقوط

عدم  على  القانون  في  املعينة  وبالشروط  معينة،  مدة  مرور  بأنها  التقادم  مدة  تعرف 
املطالبة باحلق، فيكون للمدعى عليه بعدها احلق في دفع دعوى املدعي؛ فيؤدي ذلك إلى 
تخلص املدعى عليه من االلتزام أو احلق العيني املدعى به، أو إلى اكتساب احلائز للحق 

العيني املدعى به)61(، وبالتالي جند أن هذه املدد تقبل الوقف واالنقطاع.
الدين، دون أن يطالب به  أما مدد السقوط فهي مضي مدة زمنية معينة على استحقاق 
من  بالتقادم  متسك  إذا  به،  املطالبة  في  الدائن  هذا  حق  سقوط  ذلك  على  فيترتب  الدائن، 
املدين  فإذا أصيب  االنقطاع عليه،  الوقف وال  تقبل  فيه)62(، وبالتالي فهي ال   له مصلحة 

محاكم دبي تؤجل اجللسات إلى 16 أبريل، اإلمارات اليوم، 2020/3/18، مرجع سابق.  )60(
د. حسان علي مسلم علي الطائي، التقادم وأثره في العقد القابل لإلبطال، مجلة جامعة تكريت للحقوق،   )61(

العراق، السنة )3(، املجلد )3(، العدد )2(، اجلزء )1(، كانون األول/دبسمبر 2018، ص 307.
د. رمضان أبو السعود، أحكام االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2008، ص 405.  )62(
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الصحي، فإن  إيداعه في احلجر  انقضت بسبب  ثم  الدعوى،  إقامة  أثناء مدة  بالفيروس 
القواعد العامة تنص على سقوط دعواه، واألمثلة كثيرة على مدد السقوط، ومنها املادة 
اإلماراتي،  العمل  قانون  من   )6( واملادة  اإلماراتي،  املدنية  املعامالت  قانون  من   )473(

واملادة )95( من قانون املعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ولكن - وفقاً لتقديرنا املتواضع - طاملا اعتبرنا أن فيروس كورونا هو جائحة من اجلوائح 
التي تعد أوسع من القوة القاهرة، فإننا نذهب إلى عدم احتساب هذه املدة التي يقضيها 
الشخص في احلجر الصحي، لكن األمر يحتاج إلى مسوغ قانوني، إذ ال تستطيع احملاكم 
في ظل القوانني النافذة أن تعتبر ذلك سبباً لعدم احتساب املدد على املتضرر؛ ال سيما في 

ظل النصوص الواضحة.
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اخلامتة
مت التوصل من خالل هذا البحث إلى عدة نتائج وتوصيات؛ أهمها ما يلي:

أوالً- النتائج

فيروس كورونا هو جائحة في الفقه اإلسالمي، وقوة قاهرة أو أمر طارئ في   -1
القانون املدني.

إن أسلم أساس ملطالبة بعض املستأجرين بتخفيض بدل اإليجار أو عدم الدفع   -2
لبعض األشهر رغم عدم وجود مبرر قانوني، هو االلتزام الطبيعي الذي يصلح 

أن يرقى إلى التزام مدني لتواتره وكثرته في املجتمع في هذه األيام.

تندرج ضمن  الطارئة في جائحة كورونا؛ كونها  الظروف  ميكن تطبيق نظرية   -3
رد  هو  اجلزاء  ويكون  باملدين،  مرهقاً  االلتزام  تنفيذ  فيها  يكون  التي  احلاالت 
االلتزام املرهق إلى احلد املعقول، وتوزيع اخلسارة على الطرفني،  أما إذا استحال 
التي  القاهرة  القوة  التنفيذ فإن األمر يتعلق بنظرية أخرى، وهي تطبيق نظرية 
تختلف أحكامها عن أحكام نظرية الظروف الطارئة، فاجلزاء هو فسخ العقد أو 

اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه وانقضاء االلتزام.

ثانياً- التوصيات 

يتحمل  ال  التي  الصغيرة  القضايا  في  للنظر  خاصة  توفيق  جلان  إنشاء  نقترح   -1
من  بدالً  النزاعات،  في  الفصل  لتسريع  احملاكم،  في  التقاضي  أعباء  أطرافها 
تعطيل القضايا واحملاكم، والتي من املتوقع أن تنشأ عن تداعيات جائحة فيروس 

كورونا. 

كما نرى ضرورة تدخل القضاء إلقرار مبدأ التخفيف على املدينني انطالقاً من   -2
فإن  وإال  الشروط،  ببعض  مدنياً  التزاماً  ليصبح  يرقى  الذي  الطبيعي  االلتزام 
بضرر  سيصابون  املدينني  من  وغيرهم  املستأجرون  وهم  الناس  من  كثيرين 

كبير.

احلاجة املاسة إلصدار قوانني تتعلق بحساب مدد التقادم أو السقوط، واعتبار   -3
جائحة كورونا هادمة ملدة السقوط، وهو ما أيدناه نظًرا خلصوصيتها وشمولية 

آثارها.
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إيجاد  في  اخلبرة  ودور  للمقاولني  السعودية  الهيئة  دور  تفعيل  إلى  احلاجة   -4
التسويات إليجاد املصاحلة والوساطة بني األطراف في مجال أثر )كوفيد -19( 

على عقود الصفقات العمومية.

عن  الناجت  القاهرة  القوة  أو  الطارئ  الظرف  بإثبات  معتمدة  شهادات  إصدار   -5
كورونا على الشركات املتأثرة. 



أ. د. صالح أحمد اللهيبي و أ. أحمد علي حسن آل علي

629 ملحق خاص – القضايا واإلشكاليات القانونية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا

املراجع
أوالً- املراجع باللغة العربية

)أ(    املعاجم والقواميس
جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1992.  -
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