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مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة
جائحة فريوس كورونا املستجد أنموذجًا: دراسة وصفية

تحليلية يف القانون الكويتي
د. عبد الكرمي ربيع العنزي

أستاذ القانون املدني املساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت
امللخص

الدولة بتعويض األضرار  التزام  إلى تسليط الضوء على موضوع  الدراسة  تهدف هذه 
الناجمة عن الكوارث العامة في القانون الكويتي )جائحة كورنا املستجد أمنوذجاً(، حيث 
طبيعة  مع  يتناسب  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  البحث  هذا  منهجية  في  نعتمد 
األساس  ملعاجلة  تخصيصه  مت  األول  مبحثني:  في  املوضوع  هذا  ونتناول  الدراسة، 
حيث  املستجد،  كورونا  فيروس  كارثة  مضروري  بتعويض  الدولة  اللتزام  الدستوري 
الدولة  على  دستوري  التزام  وجود  مدى  منهما  األول  في  نتناول  مطلبني،  إلى  ينقسم 
بتعويض مضروري الكوارث العامة من خالل استعراض آراء الفقه وأحكام القضاء، ثم 
ننتقل بعد ذلك للكالم عن مدى اعتبار فيروس كورونا املستجد كارثة عامة، ونتبع ذلك 
بتعقيب نتكلم فيه عن مدلول مبدأ التضامن االجتماعي، والطبيعة القانونية اللتزام الدولة 

بالتعويض في هذه احلالة.
بتعويض  للدولة  املدنية  املسؤولية  فيه  نتناول  الذي  الثاني  املبحث  إلى  ذلك  بعد  وننتقل 
مضروري الكوارث العامة ونقسمه إلى مطلبني، نخصص األول منهما لبحث مسؤولية 
الدولة وفقاً ألحكام القواعد العامة في املسؤولية املدنية، وتتركز دراستنا في هذا املطلب 
الدولة عن إصدار قانون لتعويض مضروري الكوارث، ومنها  على مدى اعتبار امتناع 
كارثة فيروس كورونا مبثابة إغفال تشريعي كتطبيق من تطبيقات اخلطأ باالمتناع، الذي 
بدوره هو صورة من صور اخلطأ التقصيري، ثم نعالج في املطلب الثاني من هذا املبحث 
التزام الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة طبقاً لقواعد ضمان أذى النفس، حيث 

نتولى دراسة شروط ضمان الدولة ألذى النفس وحاالت سقوط هذا الضمان.
إليها من خالل  التي توصلنا  النتائج واملالحظات  أهم  البحث بخامتة نوجز فيها  وننهي 

دراستنا، ونستعرض التوصيات التي نقترحها بخصوص النقاط املثارة في البحث. 
القوة  املستجد،  كورونا  فيروس  العامة،  الكوارث  بالتعويض،  االلتزام  دالة:  كلمات 

القاهرة، اخلطأ باالمتناع، املادة (25) من دستور دولة الكويت، ضمان الدولة االحتياطي.
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املقدمة
إن املسؤولية املدنية عبارة عن التزام يفرضه القانون على شخص معني بتعويض الضرر 
الذي سببه للغير(1)، فهي احلكم الذي يترتب على ارتكاب أمر يوجب املؤاخذة(2). وتهدف 
هذه املسؤولية إلى إعادة املضرور إلى احلالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر من خالل 
التعويض، فالتعويض إذن هو الهدف النهائي الذي يسعى املضرور إلى الوصول إليه في 
دعوى املسؤولية، وفي الوقت ذاته يسعى مرتكب الفعل الضار إلى جتنبه واستبعاده ما 

استطاع إلى ذلك سبيالً(3). 
وقد كان املبدأ العام السائد في العالم حتى أواخر القرن املاضي يقضي بعدم مسؤولية 
الدولة، ألنه لم يكن من املتصور – وقتئٍذ – أن ترتكب الدولة خطأً، وهي صاحبة السيادة، 
مبدأ  ترفض  كانت  والتي  احلني،  ذلك  في  سائدًة  كانت  التي  لألفكار  نتيجة  كان  ما  وهو 
املرافق  سير  عرقلة  وخشية  العامة،  اخلزانة  مصلحة  على  خوفاً  الدولة  مسؤولية 

العامة(4). 
ولكن هذا املبدأ بدأ باالندثار شيئاً فشيئاً حتت وطأة اعتبارات ال تقل أهمية عن االعتبارات 
السابقة(5)، وبات خضوع الدولة للقانون هو املبدأ شأنها في ذلك شأن األفراد(6)، ولم يعد 
هناك مكان في ضمير العالم احلر لذلك النوع من احلكومات التي ال يخضع فيها احلاكم 

لسيادة القانون(7).

محمد لبيب شنب، املسؤولية عن فعل األشياء، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1957، ص3.  (1)
سليمان مرقس، الفعل الضار واملسؤولية املدنية - القسم األول - األحكام العامة، ط5، مطبعة السالم،   (2)

القاهرة، 1988، ص1.
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في املسؤولية املدنية، مطبوعات جامعة الكويت، 1995، ص 5.  (3)

كلية  دكتوراه،  رسالة  املعاصر،  املجتمع  في  املدنية  للمسؤولية  كأساس  الضرر  رفاعي،  نصر  محمد   (4)
احلقوق، جامعة القاهرة، 1978، ص 166.

القاهرة،  للنشر،  املعارف  الشرقاوي، املسؤولية اإلدارية، ط3، دار  انظر: سعاد  حول هذه االعتبارات،   (5)
1973، ص 33.

في  الواردة  املدنية  املسؤولية  قواعد  إلى  يستند  التعاقدية  غير  أعمالها  عن  الدولة  مسؤولية  فأساس   (6)
القانون املدني، شأنها في ذلك شأن األفراد العاديني متى كان التنظيم القضائي يعتمد النظام القضائي 
املوحد كما هو احلال في دولة الكويت. للمزيد حول التفرقة بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اإلدارية 
للدولة عن تعويض الضرر الذي يقع نتيجة أعمالها غير التعاقدية، انظر: رمضان محمد بطيخ، شروط 
قبول دعوى التعويض، بحث مقدم في مؤمتر »القضاء اإلداري – اإللغاء والتعويض«، الرياض، أكتوبر 
2008، ص 165. املوقع اإللكتروني للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية (www.arado.org) تاريخ زيارة 

املوقع 2020/7/29.
محمد نصر رفاعي، مرجع سابق، ص 166.  (7)
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وفي ظل التقدم والتطور التكنولوجي الذي شهده العالم في شتى مناحي احلياة، وتدخل 
الكثير من األنشطة، والتي قد يتطلب بعضها وجود آالت ومعدات خطرة قد  الدولة في 
تلحق أضراراً باألفراد، فقد أصبح من الضروري توفير احلماية القانونية للمضرورين، 
من خالل تقرير حقهم في التعويض عما يصيبهم من أضرار(8)، إال أن األضرار الناجمة 
تسببها  التي  باألضرار  قورنت  ما  إذا  جداً  ضئيلة  تبدو  تلك  التكنولوجي  التقدم  عن 
في  ِرداً  مطَّ تزايداً  األخيرة  اآلونة  في  احلديث  العالم  شهد  فقد  العامة،  واحملن  الكوارث 

الكوارث العامة التي تهدد حياة األفراد وممتلكاتهم(9). 
وُيقّسم البعض(10) الكوارث إلى نوعني:

واألعاصير،  والفيضانات  والبراكني  الزالزل  أمثلتها  ومن  طبيعية:  كوارث   -1
واجلفاف واحلرائق املمتدة للغابات واألوبئة بأنواعها.

كوارث بشرية: ومنها احلروب وما تلحق بالبشرية من تشرد ومجاعة وإبادة   -2
للجنس البشري.

جائحة فيروس كورونا املستجد
نتناول في هذا البحث أزمة فيروس كورونا املستجد بوصفها أحدث املستجدات التي قد 
تشكل كارثة عامة، ففي 31 ديسمبر 2019 وحتديداً في مدينة ووهان (Wuhan) الواقعة 
كورونا  بفيروس  إصابة  أول  لت  ُسجِّ الصينية   (Hubie province) هوبي  مقاطعة  في 
املستجد (COVID-19)(11)، وإزاء تصنيف هذا الفيروس باعتباره من األمراض السارية 
)املعدية(، فقد انتشر بشكل سريع في الغالبية العظمى من دول العالم، وانتقل من مرحلة 

القانونية  البحوث  مجلة  الكوارث،  ضحايا  تعويض  عن  الدولة  مسؤولية  السيد،  النور  أبو  حمدي   (8)
واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، عدد أكتوبر 2015، ص 353.

تقدر اخلسائر املادية للكوارث العامة التي وقعت في العالم سنة 2016 مبا يقارب 175 مليار دوالر، بعد   (9)
أن كانت 66.5 مليار دوالر في سنة 2015، أي بزيادة قدرها الضعف، كما رمت هذه الكوارث بظاللها 
الكتروسي، سبل مواجهة  العالم. انظر: بلقاسم  200 مليون إنسان متضرر حول  على حياة أكثر من 
،1 مجلد  الرياض،  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  األزمات،  ألبحاث  الدولية  املجلة   الكوارث، 

2017، ص 100.
محمد فتحي البديوي، الطبيعة والبيئة وما ينتج عنها من كوارث مع االستشهاد بنموذج واقعي معاصر،   (10)
املؤمتر السنوي اخلامس إلدارة األزمات والكوارث، كلية التجارة، جامعة عني شمس، القاهرة، من 28 

إلى 29 أكتوبر 2000، ص 49.
فيروس كورونا املستجد وباإلجنليزية (COVID-19) هو مرض معٍد يسببه فيروس مت اكتشافه من   (11)
ساللة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه 
في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 2019. راجع: موقع منظمة الصحة العاملية على 

شبكة اإلنترنت: www.who.int. تاريخ زيارة املوقع 2020/7/23.
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الوباء، وسرعان ما حتول إلى جائحة حسب إعالن منظمة الصحة  التفشي إلى مرحلة 
العاملية اعتباراً من تاريخ 11 مارس 2020(12). 

الدول  من  العظمى  الغالبية  أصيبت  العالم،  أصقاع  كافة  الوباء  هذا  اجتياح  إثر  وعلى 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية  بأضرار وخيمة على مختلف األصعدة والقطاعات 
والتعليمية، وهي أضرار ال تقع حتت حصر، فضالً عن أن آثارها ال تزال مستمرة حتى 

كتابة هذا البحث(13).
 24 بتاريخ  وذلك  الكويت،  دولة  في  الفيروس  بهذا  إصابة  حالة  أول  عن  اإلعالن  ومنذ 
التجاري  النشاط  على  تظهر  السلبية  آثاره  بدأت  انتشاره(14)،  واستمرار   2020 فبراير 
واالقتصادي في البالد، حيث تعرض القطاع العام والقطاع اخلاص، من شركات وأفراد 

على حد سواء، ألضرار بالغة جسيمة وقعت وما تزال مستمرة(15).
إشكالية البحث

يثور التساؤل حول، حق األفراد ضحايا الكوارث واحملن العامة في املطالبة بالتعويض 
في القانون الكويتي؟ وفي حال اإلقرار لهم بحق التعويض، فما األساس القانوني الذي 

مينحهم ذلك احلق؟ ومن الذي يتحمل عبء التعويض في هذه احلالة؟(16)
ألول وهلة يلفت نظرنا نص املادة (25) من الدستور الكويتي التي جاء فيه: »تكفل الدولة 
تضامن املجتمع في حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة، وتعويض املصابني 

بأضرار احلرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية«.

موقع منظمة الصحة العاملية، املرجع السابق، تاريخ الزيارة 2020/7/23.  (12)
 17,842,944)  2020 أغسطس   1 تاريخ  حتى  العالم  مستوى  على  املرض  بهذا  اإلصابات  عدد  بلغ   (13)

إصابة( وعدد الوفيات (684,469 وفاة)، املرجع السابق، تاريخ زيارة املوقع ذاته.
بلغ عدد اإلصابات ليوم السبت املوافق 2020/8/1، في الكويت 491 إصابة، أما إجمالي اإلصابات فقد   (14)
453 شخصاً. املوقع اإللكتروني لوزارة الصحة الكويتية  67,448 حالة، فيما بلغت الوفيات عدد  بلغ 
(moh.gov.kw) - تاريخ زيارة املوقع 2020/7/29 - علماً بأن هذا الفيروس ال يزال في حالة انتشار 

كبير، سواء في دولة الكويت أو في بقية دول العالم. 
فقد منيت كبريات الشركات واملشاريع املتوسطة والصغيرة بخسائر فادحة، اضطرتها لالستغناء عن   (15)

الكثير من العاملني لديها جراء انتشار هذا الفيروس.
سواء،  حد  على  اخلاص  والقانون  العام  القانون  فقه  قبل  من  تناوله  يتم  املوضوع  هذا  أن  إلى  ننوه   (16)
فالفريق األول يتناوله من زاوية املسؤولية اإلدارية للدولة، انظر على سبيل املثال: سعاد الشرقاوي، 
املسؤولية  موضوعات  ضمن  اخلاص  القانون  فقهاء  يتناوله  فيما  سابق،  مرجع  اإلدارية،  املسؤولية 
املدنية كتطبيق من تطبيقات فكرة الضمان أو املسؤولية املوضوعية )غير اخلطئية(. انظر مثالً: محمد 
نصر الدين منصور، ضمان تعويض املضرورين بني قواعد املسؤولية الفردية واعتبارات التضامن 

االجتماعي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
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مضروري  بتعويض  الدولة  بالتزام  لإلقرار  قانونياً  أساساً  السابق  النص  يصلح  فهل 
الكوارث واحملن العامة؟

أخرى  تساؤالت  صادفتنا  التساؤالت  هذه  عن  إجابة  إيجاد  محاولتنا  عند  أنه  احلقيقة 
ميكن اعتبارها مبثابة مسائل أولية ينبغي حسمها في سبيل احلصول على إجابة شافية 

للتساؤالت الرئيسة آنفة الذكر، وميكن إيجاز هذه املسائل األولية في اآلتي:
بذاتها،  الكويتي  الدستور  من   (25) املادة  نص  كفاية  ثم  ومن  صالحية  مدى  ما   (1
كأساس لتعويض املضرورين من الكوارث العامة في ظل احلكم الوارد في نص 
املادة (155) من الدستور، وما تتطلبه من صدور قانون لتنظيم تعويض األضرار 
القانون  »ينظم  يلي:  ما  على  املادة  نصت  حيث  العامة،  اخلزانة  على  تقرر  التي 
على  تقرر  التي  واملكافآت  واإلعانات  والتعويضات  واملعاشات  املرتبات  شؤون 

خزانة الدولة«؟
ما مدى اتصاف فيروس كورونا املستجد بوصف الكارثة أو احملنة العامة مبفهوم    (2

املادة (25) من الدستور؟
عن  الناجمة  األضرار  تعويض  بتنظيم  قانون  إصدار  عن  الدولة  امتناع  أثر  ما   (3
أساس  وما  للدولة؟  املدنية  املسؤولية  االمتناع  هذا  يثير  وهل  العامة؟،  الكوارث 
هذه املسؤولية وأركانها في حال توافرها؟ وعلى وجه اخلصوص؟، وهل يشكل 
التعويض  مدى  وما  التقصيرية؟  مسؤوليتها  يثير  تقصيرياً  خطأً  الدولة  امتناع 

الذي تلتزم به الدولة جتاه املضرورين في هذه احلالة؟
4) ما مدى إمكانية رجوع ورثة ضحايا فيروس كورونا املستجد على الدولة استناداً 
إلى قواعد ضمان الدولة االحتياطي ألذى النفس؟ وما مدى اتصاف أزمة فيروس 
كورونا املستجد بوصفها القوة القاهرة، ومن ثم ما مدى إمكانية احتجاج الدولة 

بهذا الوصف جتاه الورثة بغية التحلل من التزامها بالتعويض؟
أهمية البحث

إن موضوع هذا البحث جدير بالدراسة ألهميته التي ال تكاد تخفى على أحد، فالكوارث 
واحملن العامة أحداث أصبحت تقع في وقتنا احلاضر باستمرار، وتأخذ في الواقع صوراً 
كورونا  فيروس  أزمة  أكدته  ما  وهو  وخيمة،  ومادية  بشرية  أضراراً  وتخلف  شتى، 
تبرز  ثم  ومن  آثارها،  لتجاوز  املجتمع  جهود  تظافر  تتطلب  والتي  العالم،  في  املستجد 
أهمية تعويض ضحايا تلك الكوارث واحملن، وهو الدور الذي تقوم به الدولة، أو يفترض 
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قيامها به، في ظل عدم وجود مسؤول ميكن إلزامه بالتعويض في هذه احلالة.
فضالً عن أن الفقه لم يهتم بدراسة تعويض األضرار التي حتدث بسبب الكوارث العامة، 
إذ على حد علمنا ال توجد دراسة متخصصة في هذا املوضوع في القانون الكويتي(17)، 
غيرها  دون  فقط  احلرب  أضرار  عن  التعويض  دراسة  على  الفقه  اهتمام  انصب  حيث 
باالهتمام  جديراً  جتعله  أهمية  البحث  على  يضفي  آخر  سبب  وهو  األحداث(18)،  من 

والدراسة.
كما تأتي هذه الدراسة مبا حوته من أفكار قانونية معمقة تنتمي للقانونني العام واخلاص، 
وتتصف بكونها مزيجاً من أفكار تقليدية وأخرى حديثة، لتشكل جسراً يربط بني قواعد 
القانون العام والقانون اخلاص، مبا يحقق التكامل بني فرعي القانون الرئيسني، ولتكون 

مبثابة مناسبة تؤكد وحدة علم القانون وتكامل فروعه(19). 
منهج البحث

لقد فرضت طبيعة موضوعات البحث وحيويتها وتنوعها اعتماد أسلوب ميزج بني املنهج 

حق  بعنوان:  مقالنا  ومنها  الصحف  في  املنشورة  القانونية  واآلراء  املقاالت  بعض  عدا  فيما  وذلك   (17)
 25 بتاريخ   ،11135 رقم  العدد  الكويتية،  الوطن  جريدة  العامة،  الكوارث  عن  التعويض  في  املواطنني 

يناير 2007.
مجلة  الكويت،  على  العدوانية  احلرب  أضرار  عن  التعويض  الطبطبائي،  عادل  الدراسات:  هذه  ومن   (18)
اجلرائم  أنواع  غنام،  محمد  غنام  مارس1991؛  األول،  العدد   ،15 السنة  الكويت،  جامعة  احلقوق، 
املرتبطة بالغزو والتحرير وحق املجني عليهم منها في التعويض، مجلة احلقوق، العدد األول، السنة 
ضحايا  بتعويض  الدولة  التزام  مدى  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم   ، 1991؛  مارس  عشرة،  اخلامسة 
املدنية  املسؤولية  الكندري،  فايز  1998؛  يوليو  الثامن،  العدد  الفتوى والتشريع،  اإليدز، مجلة  مرض 
العدد  احلقوق،  مجلة  الكويتي،  القضاء  أحكام  ضوء  في  احلرب  مخلفات  أضرار  تعويض  عن  للدولة 
الكويتي،  القانون  في  للضحية  القانونية  احلماية  2004؛  ديسمبر  والعشرون،  الثامنة  السنة  الرابع، 
2003/12/23، مجلة احلقوق، العدد الثاني، السنة الثامنة  حلقة نقاشية عقدتها مجلة احلقوق بتاريخ 

والعشرون، يونيو 2004.
ويطلق الفقه على هذا النوع من الدراسات مسمى »الدراسات البينية  أو الدراسات املتداخلة أو املتقاطعة،   (19)
إليه، مع ربطه بحقوق معرفية أخرى، ويهدف  التي تتعلق بحقل معرفي واحد تنتمي  وهي األبحاث 
أو تسليط الضوء على موضوع  التي تتناولها،  إلى تقدمي حلول للمشكالت  الدراسات  النوع من  هذا 

متشعب أو معقد بحيث يتعذر تناوله بشكل كاف من خالل حقل معرفي واحد«. انظر: 
Julie Thompson Klien and William H. Newell, Handbook of the Undergraduate 
Curriculum: A Comprehensive Guide to purposes, Structures, Practices and Change, 
John Wiley & Sons, 1997, Pp. 393-415. 
مشار إليه لدى: مشاعل عبد العزيز الهاجري، قالع وجسور: الدراسات البينية وأثرها في االتصال 
القانون بوصفه حقالً معرفياً مستقالً وعالقته بغيره من العلوم،  – دراسة في  بني احلقول املعرفية 

مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة 31، العدد 3، سبتمبر 1997، ص 201.
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الوصفي واملنهج التحليلي، حيث أسهم املنهج الوصفي في حتديد اإلشكاليات واألسئلة 
التي يثيرها موضوع الدراسة، مما يسهل مهمة استقصائها من جميع جوانبها، متهيداً 

لإلجابة عنها بطريقة علمية سليمة.
كما متت االستعانة باملنهج التحليلي حملاولة الوقوف على حتليل النصوص التشريعية 
ذات العالقة مبوضوع الدراسة السيما نصي املادتني (25–155) من الدستور الكويتي، 
عن  الناجمة  األضرار  بتعويض  الدولة  التزام  مدى  في  القضاء،  وأحكام  الفقه  وآراء 

الكوارث العامة.
خطة البحث

لذا فقد عقدنا العزم على أن نتناول هذا املوضوع من خالل تقسيمه إلى مبحثني: نتناول 
عن  الناجمة  األضرار  بتعويض  الدولة  اللتزام  الدستوري  األساس  منهما  األول  في 
تعويض  عن  للدولة  املدنية  للمسؤولية  الثاني  املبحث  نخصص  فيما  العامة،  الكوارث 

مضروري الكوارث العامة.
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املبحث األول
األساس الدستوري اللتزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة 

عن الكوارث العامة
تنص املادة (25) من الدستور الكويتي على أن: »تكفل الدولة تضامن املجتمع في حتمل 
األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة، وتعويض املصابني بأضرار احلرب أو بسبب 

تأدية واجباتهم العسكرية«(20).
وبالرجوع إلى مضابط جلسات املجلس التأسيسي، يتضح أن النص السابق لم يثر أية 
إشكاليات بني أعضاء املجلس عند إقراره(21)، كما أن املذكرة التفسيرية للدستور الكويتي 
من  مناص  ال  فإنه  ثم  ومن  النص،  هذا  على  تعليق  أو  تفسير  أي  من  خلت  قد  بدورها 
أو اخلروج على  التوسع في تفسيره،  أو  له،  النص دون مجاوزة  إلى عبارات  االحتكام 

غاياته التزاماً بصحيح مقتضيات قواعد التفسير(22).
فقد أثار هذا النص نقاشاً فقهياً بعد العدوان العراقي على دولة الكويت، حول مدى وجود 
التزام على الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن احلرب – وهو ما يسري على الكوارث 
القضاء  املسألة على  العامة(23) بني اجتاه مؤيد وآخر معارض، كما طرحت هذه  واحملن 

الكويتي في عدة مناسبات أدلت فيها محكمة التمييز بدلوها.
بكفالة  الدولة  التزام  أن  الدستور  من   (25) املادة  نص  من  بجالء  يظهر  آخر  جانب  ومن 
تضامن املجتمع في حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة يتوقف على اتصاف 
احلدث بأنه »كارثة« أو محنة عامة، أي أننا بصدد شرط مفترض في احلدث، وهو مدى 

اتصافه بوصف الكارثة العامة، ومن ثم قيام التزام الدولة املقرر في هذا النص.

سبق أن أوردنا نص املادة (25) من الدستور الكويتي في مقدمة هذا البحث، ونعيد إيراده مرة أخرى   (20)
ملزيد من اإليضاح.

املوقع  على  منشور   ،1962/9/11 بتاريخ  املنعقدة   62/19 رقم  التأسيسي  املجلس  جلسة  محضر   (21)
اإللكتروني ملجلس األمة الكويتي، www.kna.kw، تاريخ زيارة املوقع 2020/7/24.

الصادر  دستوري،  تفسير   2004 لسنة   3 رقم  التفسير  طلب  في  الكويتية  الدستورية  احملكمة  قرار   (22)
2005، مجموعة األحكام والقرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية، املكتب الفني  11 أبريل  بتاريخ 

للمحكمة الدستورية، املجلد الرابع، نوفمبر 2005، ص 223 - 276.
يجدر التنويه إلى أن الفقه والقضاء الكويتيني تناوال نص املادة (25) من الدستور مبناسبة احلديث عن   (23)
تعويض ضحايا احلرب، وحتديداً الغزو العراقي للكويت، ولم يتناول الفقه والقضاء مسألة تعويض 
– برأينا - سمات  لها  توافرت  الكويت  أحداث في  الرغم من وقوع  العامة، على  الكوارث  مضروري 

الكوارث واحملن العامة.
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لذا فإن السؤال الذي بات ملحاً في هذا املقام هو: ما مدى اعتبار فيروس كورونا املستجد 
كارثة عامة؟ سنحاول اإلجابة عن هذا السؤال في املطلب الثاني من هذا املبحث.

إلى مطلبني، نخصص األول منهما لدراسة  املبحث  املناسب تقسيم هذا  وعليه نرى من 
طبقاً  العامة  الكوارث  عن  بالتعويض  الدولة  التزام  مدى  في  القضاء  وأحكام  الفقه  آراء 
للمادة (25) من الدستور، فيما نستعرض في املطلب الثاني مدى اعتبار فيروس كورونا 

املستجد كارثة عامة، وذلك على النحو التالي:

املطلب األول
آراء الفقه وأحكام القضاء في مدى التزام الدولة 

بالتعويض عن الكوارث العامة

بالتعويض  الدولة  اللتزام  املؤيد  الفقهي  االجتاه  املطلب  هذا  من  األول  الفرع  في  نتناول 
استناداً للمادة (25) من الدستور وحججه، ثم نستعرض أحكام القضاء في هذه املسألة 

في الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:

الفرع األول
آراء الفقه

نقسم هذا الفرع إلى غصنني، نتناول في األول منهما: االجتاه الفقهي املؤيد اللتزام الدولة 
بالتعويض وحججه، فيما نخصص الغصن الثاني الستعراض االجتاه الفقهي املعارض 

اللتزام الدولة بالتعويض وحججه، وذلك على النحو التالي:
الغصن األول: االجتاه الفقهي املؤيد اللتزام الدولة بالتعويض وحججه

لدولة  الغاشم  العراقي  الغزو  خلّفها  التي  اآلثار  دراسة  عند  املوضوع  هذا  الفقه  تناول 
الكويت عام 1990، حيث ذهب أنصار هذا االجتاه إلى أن املادة (25) من الدستور تصلح 

اء هذه احلرب(24). أساساً ملطالبة الدولة بتعويض األضرار التي حلقت باملضرورين جرَّ
واستباقاً لسهام النقد التي قد توجه من املعارضني لوجهة النظر هذه، ذهب رأي إلى أنه 
قد يقال بأن نص املادة (25) من الدستور ال يكفي بذاته إللزام الدولة بالتعويض في هذه 

عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 20–22. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 380 وما بعدها. محمد   (24)
الداخلي والدولي  القانون  الناجتة عن زرع األلغام في  املدنية عن األضرار  التميمي، املسؤولية  صالح 

احمللي، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت، أكتوبر 2002، ص 129 وما بعدها.
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احلالة استناداً إلى أن النص لم يرد بصيغة اإللزام، فضالً عن أن هذا النص ورد ضمن 
الباب الثاني من الدستور، والذي يحمل عنوان »املقومات األساسية للمجتمع الكويتي« 
وأن النصوص الواردة في هذا الباب هي مبثابة توجيهات دستورية للمشرع العادي ذات 

مضمون سياسي أكثر منها قواعد دستورية ذات مضمون قانوني مجرد(25). 
ويرد صاحب الرأي السابق بالقول أن نصوص الدستور كلها ملزمة، صحيح أن الباب 
الثاني منه يتضمن بعض النصوص التي حتمل بني طياتها مجرد توجيهات دستورية 
السلطة  من  الدستوري  املشرع  طلب  أخرى  نصوصاً  هناك  أن  إال  العادي،  للمشرع 
التشريعية ضرورة تنظيم موضوعاتها على نحو معني وألزمها بذلك، بحيث يترتب على 
الدستور  من   (25) املادة  نص  وأن  الدستورية(26)،  بعدم  اتصافها  اإللزام  هذا  مخالفتها 
يعتبر من قبيل نصوص املجموعة األخيرة، ومما يؤيد هذا االجتاه أن لفظ »تكفل« الوارد 
في النص مشتق من الكفالة، وهي التزام قانوني ُيقيّد الشخص الطبيعي واملعنوي نفسه 

به، ويتعهد بتنفيذه(27).
وتأييداً لهذا االجتاه، ذهب رأي آخر في الفقه إلى القول بأن: »نص املادة (25) من الدستور 
يقيم التزاماً على الدولة بكفالة الرعاية مبا ينشئ حقاً للمضرور في اللجوء إلى القضاء 
بدعوى للمطالبة بالتعويض في حالة تقصير الدولة في القيام بهذا االلتزام باعتباره من 
الالزمة  التشريعات  التدخل لوضع  الدولة، والتي تفرض عليها  اإللزامية على  األنشطة 
حق  تضع  التي  القواعد  من  ذلك  وغير  ومداه،  وشروطه  التعويض  في  احلق  إلقرار 

التعويض موضع التنفيذ«(28).

عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، 1968، ص 154.   (25)
عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 22-20.  (26)

أن مصطلح »تكفل« يفيد  السابق في  الرأي  السابق، ص24. ونحن وإن كنا نتفق مع صاحب  املرجع   (27)
معنى اإللزام، إال أن استعمال املشرع الدستوري لهذه الكلمة في املادة (25) من الدستور لم يقصد به 
معناها القانوني، ذلك أن الكفالة مصطلح قانوني له معنى محدد أشارت إليه املذكرة اإليضاحية للقانون 
املدني في معرض تعليقها على عقد الكفالة بنصها: »الكفالة في اصطالح الفقهاء هي ضم الكفيل ذمته 
إلى ذمة األصيل، أو بعبارة أخرى إلى ذمة املكفول عنه بالشيء املكفول به«. انظر: املذكرة اإليضاحية 
للقانون املدني رقم 67 لسنة 1980، اجلريدة الرسمية، العدد 1335، السنة السابعة والعشرون، ص 
269. والفرض أننا بصدد التزام أصلي على الدولة، وليس التزام تبعي، فالدولة ال تلتزم التزاماً تابعاً 
اللتزام مدين آخر )املدين األصلي(، بل إن التزام الدولة في هذه احلالة التزام أصلي مستقل ال يقوم إلى 

جانب التزام سابق عليه.
الطبيعي  الشخص  يقيّد  قانوني  التزام  الكفالة  بأن  يقر  السابق  الرأي  صاحب  أن  ذلك  إلى  ُيضاف 
واملعنوي نفسه به، ويتعهد بتنفيذه، في حني أن التزام الدولة املنصوص عليه باملادة (25) من الدستور 
ليس وليد إرادتها، ولم تقيد به نفسها وتتعهد بتنفيذه، وإمنا مصدره نص الدستور، وال يتوقف على 

محض إرادة الدولة.
– قضاء التعويض، ط1،  عزيزة الشريف، القانون اإلداري، ج2، مسؤولية السلطة العامة وموظفيها   (28)

مؤسسة دار الكتب، 2001، ص 184.
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(25) من الدستور  – التي تستند إلى املادة  وانطالقاً من اعتبارات التضامن االجتماعي 
– ذهب رأي فقهي(29) إلى أن مسؤولية الدولة بصفة أصلية عن تعويض املضرورين من 
أنها  التزام أصيل، وليس باعتبار  التزامها جتاه املضرورين  العراقي، وأن  جرائم الغزو 

حتل محل الدولة املتسببة في هذه األضرار وهي العراق.
وفي إطار النقاش الفقهي(30) حول مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا اجلرائم التي يتعذر 
معرفة مرتكبيها، أو التي ال يتمكن فيها الضحية أو ورثته من احلصول على التعويض 
(25) من الدستور قد يسمح  بسبب إعسار اجلاني، فقد ذهب رأي(31) إلى أن نص املادة 
بتأسيس مسؤولية الدولة دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو تقصير من الدولة، وهو 

األساس الذي يرتد إلى فكرة التضامن االجتماعي.
عند  اجلرائم  ضحايا  تعويض  أهمية  في  السابق  الرأي  مع  نتفق  كنا  وإن  أننا  واحلقيقة 
استنفاد املضرور كل سبل التعويض املتاحة أمامه، إال أننا ال نتفق معه في تأسيس هذا 
الدستور، ذلك أن هذا النص تضمن طائفتني  (25) من  املادة  االلتزام على سند من نص 
فقط تكفل الدولة تضامن املجتمع في حتمل األعباء التي تصيبهم، وهم: ضحايا الكوارث 
اء احلرب وفي أثناء تأديتهم واجباتهم العسكرية، ولم يرد  واحملن العامة، واملصابني جرَّ
إذا كنا بصدد جرمية أو سلسلة من  إال  اللهم  إلى ضحايا اجلرائم،  النص أي إشارة  في 

اجلرائم توافرت لها وصف الكارثة أو احملنة العامة(32).
الغصن الثاني: االجتاه الفقهي املعارض إللزام الدولة بالتعويض وحججه

ذهب رأي من أنصار هذا االجتاه(33) إلى استبعاد قيام ضمان الدولة والتزامها بتعويض 
النص  ذلك بأن: »هذا  الدستور، معلالً  (25) من  املادة  إلى  اإليدز استناداً  ضحايا مرض 

غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 380 – 381.  (29)
ملزيد من التفصيل في بيان آراء الفقهاء املؤيدين واملعارضني لتحمل الدولة االلتزام بتعويض مضروري   (30)
اجلرائم وحجج كل فريق،  انظر: احلماية القانونية للضحية في القانون الكويتي، حلقة نقاشية عقدتها 
يونيو  والعشرون،  الثامنة  السنة  الثاني،  العدد  احلقوق،  مجلة   ،2003/12/23 بتاريخ  احلقوق  مجلة 

2004، احملور اخلامس بعنوان: دور الدولة في تعويض املجني عليه، ص 56 إلى 66.
داود الباز، مرجع سابق، ص 65.  (31)

ما  الدستور  من   (25) املادة  مفهوم  في  العامة  باحملنة  وصفها  ميكن  التي  اجلرائم  على  األمثلة  ومن   (32)
الكويت  دولة  في  مؤسسة  جتارية  شركات  عن  عبارة  وهي  العقاري«،   النصب  »قضايا  باسم  عرف 
تقوم بتجميع أموال املجني عليهم من خالل إيهامهم باستثمارها في املجال العقاري لشراء عقارات في 
الداخل أو اخلارج وحتقيق ربح وهمي، وقد صدرت العديد من األحكام اجلزائية بإدانة غالبية مرتكبي 
هذه اجلرائم. انظر على سبيل املثال: حكم استئناف جزائي رقم 2018/378 ج.م بتاريخ 2019/2/17، 

غير منشور. 
حول هذا الرأي واحلجج التي تبناها صاحبه، انظر: فايز الكندري، مرجع سابق، ص107، إلى 112.  (33)
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األخير ال يكفي بذاته لقيام التزام قانوني محدد على عاتق الدولة«، وألن هذا النص – وما 
شابهه من نصوص دستورية – »ال تخرج عن كونها توجيهاً دستورياً للمشرع بالتدخل 
التعويض وشروطه ومداه، وغير ذلك من  الالزمة إلقرار احلق في  التشريعات  لوضع 

قواعد تضع حق التعويض موضوع التنفيذ«(34).
ويرى البعض(35) من مؤيدي وجهة النظر هذه عدم وجود أساس قانوني ميكن أن يكون 
سنداً اللتزام الدولة بتعويض مضروري احلرب، وأن املادة (25) من الدستور ال تصلح 
في حد ذاتها أساساً ملطالبة الدولة بالتعويض عن تلك األضرار، كما أن قواعد املسؤولية 
من  العديد  نظره  لوجهة  تأييداً  وساق  اخلصوص،  هذا  في  تسعف  ال  للدولة  اإلدارية 

احلجج، نتولى فيما يلي استعراضها وذلك على النحو التالي:
 (25) املادة  الدولة بتعويض مضروري احلرب وفقاً لنص  ال مسؤولية على  أ. 

من الدستور:
عن  متاماً  يختلف  الدستور  من   (25) املادة  في  الوارد  التعويض  مفهوم  إن   (1

مفهوم التعويض الوارد في القانون املدني.
تضامن  بكفالة  الدولة  التزام  »مجرد  قرر  الدستور  من   (25) املادة  نص  إن   (2
الدولة  على  مباشراً  التزاماً  ينشئ  ولم  املضرورين«،  األفراد  جتاه  املجتمع 
بالتعويض  الدولة  على  الرجوع  حق  لألفراد  يبيح  مبا  احلرب،  أضرار  بجبر 

عن هذه األضرار.
إن نص املادة (25) سالف اإلشارة ال يستتبع إلزام الدولة بدفع تعويض كامل   (3
وقدراتها  الدولة  إمكانية  حدود  في  تعويضات  دفع  بل  األضرار،  جميع  عن 

فقط، ووفقاً لتشريعات خاصة تصدرها في هذا اخلصوص. 
وانتهى صاحب الرأي السابق(36) إلى أن مضمون نص املادة (25) من الدستور 
ال يتعدى كفالة الدولة تضامن املجتمع الكويتي لألضرار الناجمة عن احلرب، 
التزام  حتى  أو  األضرار،  هذه  تعويض  عن  الدولة  على  مسؤولية  أية  دون 
ضمان األضرار اجلسدية منها تطبيقاً ألحكام »ضمان أذى النفس« املقررة في 
القانون املدني الكويتي، وذلك على العكس من التزام الدولة بالنسبة ألضرار 

مخلفات احلرب.

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مدى إلتزام الدولة بتعويض ضحايا مرض اإليدز، مرجع سابق، ص 7.  (34)
فايز الكندري، مرجع سابق، ص 111.  (35)

املرجع السابق، ص 112.  (36)
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قواعد املسؤولية اإلدارية ال تصلح أساساً إللزام الدولة بتعويض مضروري  ب. 
احلرب: 

للدولة(37)  اإلدارية  املتقدم بأن قواعد وأحكام املسؤولية  الرأي  كما يرى صاحب 
ال تصلح بدورها كأساس إللزامها بالتعويض عن أضرار احلرب وذلك لألسباب 

التالية:
غير  أو  معيبة  إدارية  قرارات  بإصدارها  ترتبط  اإلدارية  الدولة  مسؤولية  إن   (1
مشروعة تنشأ عنها أضرار تلحق باألفراد، وأن اجلهات احلكومية في دولة 
الكويت لم تصدر أي قرارات إدارية بشأن احلرب حتى ميكن تقرير مسؤولية 

الدولة اإلدارية عن تعويض األضرار الناشئة عنها.
إن احملاكم الكويتية ترفض تأسيس املسؤولية اإلدارية للدولة على أساس آخر   (2

غير اخلطأ.
إن احلرب التي شنتها دولة العراق على دولة الكويت تعد قوة قاهرة تنفي أي   (3
مسؤولية من جانب الدولة - إدارية كانت أو مدنية – عن تعويض مضروري 
هذه احلرب النعدام رابطة السببية بني ما قد ينسب إلى الدولة وتابعيها من 

أخطاء أو أعمال وبني تلك األضرار.
تعقيب:

قبل أن نبدي وجهة نظرنا في اخلالف الفقهي السابق، نرى أن نقف على حقيقة مدلول 
(25) من الدستور الكويتي، ثم نتبع ذلك بإبداء  فكرة التضامن االجتماعي جوهر املادة 

رأينا في هذه املسألة.
مدلول مبدأ التضامن االجتماعي:

يقرر البعض بأنه: »متى استنفد املضرور كل الوسائل املتاحة جلبر ما أصابه من ضرر، 
لتقوم  األعظم  واملدين  النهائي  املدين  باعتبارها  الدولة  على  الرجوع  إال  له  مالذ  ال  فإنه 
بتعويض من ال يجد له سبيالً آخر لتعويضه أو تضمينه«(38). ويبدو ذلك واضحاً في حالة 
يصعب  كما  حتملها،  الفردية  الذمم  على  يصعب  التي  اجلسيمة  األضرار  عن  التعويض 
أضرار  ذلك  ومثل  االجتماعية،  والتأمينات  كالتأمني  اجلماعية  النظم  على  بعبئها  اإللقاء 

رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض - مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية،   (37)
القاهرة، 2008، ص.

محمد نصرالدين منصور، ضمان تعويض املضرورين، مرجع سابق، ص 178.  (38)
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القواعد  الكبرى(39)، وحينئٍذ: »يتجلى حتول املسؤولية من  الطبيعية  احلروب والكوارث 
التقليدية إلى اعتبارات التضامن االجتماعي«(40). 

بتعويض  االلتزام  تأسيس  بأن  ستارك(41)  الفرنسي  الفقيه  يقرر  املعنى  هذا  وفي 
املضرورين في هذه احلالة على فكرة الضمان ما هو إال جتسيد لفكرة التضامن والتكافل 
االجتماعي، حيث يقرر بأن املجتمع يجب عليه أن يضمن سالمة أفراده في أشخاصهم 
وأموالهم، وأن أي ضرر يصيب الشخص في سالمته اجلسدية أو في سالمته املادية أي 

في أمواله يجب تضمينه.
وفي سياق بيان مبررات التزام الدولة بتضمني املضرورين على كل حال يرى البعض: 
الضرائب والرسوم، فهي  أنها جامعة  له، وكما  أنها وارث من ال وارث  الدولة كما  »بأن 
كذلك وباملثل التي تلتزم بتعويض من ال يجد له طريقاً آخر للحصول على تعويض، وهو 
تدخل ضروري ألداء واجبها في حتقيق العدالة االجتماعية، وسيتقرر ال شك هذا التدخل 
حاالت  في  كما  الكبرى،  والكوارث  بل  الكبرى  واحلوادث  اجلسيمة  األضرار  حالة  في 
البراكني والزالزل واألعاصير والفيضانات املدمرة، وكذلك في حالة اإلرهاب واختطاف 

الطائرات وغيرها«(42).
وتبعاً للرأي السابق، فإن مفهوم مبدأ التضامن االجتماعي يعني التزام الدولة – وحدها  -

 

مع  اتفقنا  وإن  ونحن  األفراد،  من  مشاركة  دون  العامة،  الكوارث  مضروري  بتعويض 
إليه من حتميل  انتهى  أننا نختلف معه فيما  إال  الفكرة،  السابق في مضمون هذه  الرأي 

الدولة وحدها عبء االلتزام بالتعويض.
وبعد أن وقفنا على املدلول السليم ملبدأ التضامن االجتماعي، نستطيع القول بأن املادة (25) 
من الدستور تقيم التزاماً دستورياً على الدولة بتعويض مضروري الكوارث العامة، وال 
يتصور أن يكون التزام الدولة الوارد في هذه املادة مجرد التزام أخالقي أو أدبي، فنص 
املادة (25) من الدستور ملزم شأنه شأن بقية نصوص الدستور بوصفها نصوصاً قانونية 

صادرة من أعلى سلطة مشرعة في البالد أال وهي السلطة التأسيسية األصلية(43). 

املرجع السابق، ذات املوضع.  (39)
املرجع السابق، ص 349.  (40)

املدنية، ووظيفتها املزدوجة كضمان وكعقوبة  ستارك، رسالة بعنوان: نحو نظرية عامة للمسؤولية   (41)
الضرر  رفاعي،  نصر  محمد  إليها:  أشار   ،139،324  ،138  ،45  ،44 ص38،   ،1947 باريس  خاصة، 

كأساس للمسؤولية في املجتمع املعاصر، مرجع سابق ص465 وما بعدها.
واعتبارات  الفردية  املسؤولية  قواعد  بني  املضرورين  تعويض  ضمان  منصور،  نصرالدين  محمد   (42)

التضامن االجتماعي، مرجع سابق، ص 353.
عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 22.  (43)
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ومن ناحية أخرى، نعتقد بأن الفهم السليم ملضمون مبدأ التضامن االجتماعي طبقاً لنص 
املادة (25) من الدستور يقتضي أن يتم توزيع آثار الكارثة العامة واألضرار الناجمة عنها 
على املجتمع بأسره(44)، بحيث ال يبقى املضرورون من دون تعويض، وفي الوقت ذاته ال 
تتحمل الدولة لوحدها االلتزام بالتعويض، إذ يفترض أن يشارك بقية أفراد املجتمع في 
حتمل أعباء الكارثة، فالدولة نفسها، عند وقوع كارثة عامة، مُتنَى بال شك بخسائر، ُتعدُّ 
في الغالبية العظمى من الكوارث، أكبر بكثير من تلك التي تلحق باألفراد، ومن ثم فليس 

من العدالة إلزامها وحدها بتعويض املضرورين(45). 
الكويت،  إلى بعض الشواهد في جائحة كورونا املستجد في  املناسب أن نشير  ولعله من 
والتي تؤكد صحة ما ذهبنا إليه بشأن مفهوم التضامن االجتماعي، وأن حتمل أعباء هذه 
اجلائحة باعتبارها كارثة عامة ال يقتصر على الدولة فقط، ومن قبيل تلك الشواهد ما يلي:

قيام العديد من األطباء في القطاع األهلي بالتطوع للعمل ضمن الكوادر الطبية   -1
في وزارة الصحة(46).

لتقدمي  وكذلك  املدني،  الدفاع  جهود  في  للمساهمة  املواطنني  من  الكثير  تطوع   -2
اخلدمات في األسواق املركزية واجلمعيات التعاونية(47).

قيام احلكومة بإنشاء صندوق جلمع مساهمات األفراد والشركات لدعم جهود   -3
مكافحة هذه اجلائحة(48).

 6 ملدة  عمالئها  على  املستحقة  القروض  أقساط  بتأجيل  احمللية  البنوك  قيام   -4
أشهر(49).

في هذا املعنى، انظر: محمد عبد احملسن املقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته   (44)
السياسية، منشورات كلية القانون الكويتية العاملية، 2014، ص 220.

ويتجلى هذا التفسير ملبدأ التضامن االجتماعي فيما نص عليه الفصل (40) من الدستور املغربي اجلديد   (45)
الذي جاء فيه أنه: »على اجلميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل املتاحة التكاليف 
التي تتطلبها تنمية البالد، وكذا تلك الناجتة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب 
اإلداري في  القاضي  الوطني ودور  التضامن  ملبدأ  الدستورية  القيمة  اإلله بنجيدي،  انظر: عبد  البالد«. 

حمايته، مجلة احلقوق، سلسلة املعارف القانونية والقضائية، العدد 24، سنة 2015، ص 156.
املوقع  زيارة  تاريخ   ،www.kuna.net.kw اإللكتروني  موقعها  على  )كونا(  الكويتية  األنباء  وكالة   (46)

.2020/4/13
املرجع السابق، تاريخ الزيارة 2020/3/12.  (47)
املرجع السابق، تاريخ الزيارة 2020/3/24.  (48)

وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت بتأجيل أقساط قروض املواطنني والشركات   (49)
الصغيرة واملتوسطة ستة أشهر، مع حتمل التكلفة املالية املترتبة على ذلك، نظراً للتداعيات االقتصادية 
الكويتية،  األنباء  جلريدة  اإللكتروني  املوقع  كورونا.  فيروس  انتشار  مواجهة  على  ترتبت  التي 

(alanba.com.kw) تاريخ الزيارة 2020/3/25.
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قيام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتأجيل بعض املبالغ املستحقة على   -5
املؤمن عليهم طبقاً لقانون التأمينات االجتماعية(50).

ومن نافلة القول اإلشارة إلى أن مبدأ التضامن االجتماعي له تطبيقات كثيرة في القانون 
(144) من  الكويتي ال يتسع املجال لذكرها، لعل منها الواجب املنصوص عليه في املادة 
قانون اجلزاء الكويتي(51) بتقدمي املساعدة ألي شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو 
ماله، إذا كان هذا اخلطر ناشئاً عن كارثة عامة كغرق أو حريق أو فيضان أو زلزال، حيث 
أنه طبقاً للنص سالف الذكر فإن االمتناع عن تقدمي واجب املساعدة في األحوال السابقة 

يعد جرميًة يعاقب عليها القانون.

الفرع الثاني
أحكام القضاء

لقد صدرت عدة أحكام عن القضاء الكويتي بشأن دعاوى أقيمت للمطالبة بالتعويض عن 
أضرار احلرب العراقية على الكويت(52)، ونتناول فيما يلي تطبيقني لهذه األحكام وذلك 

وفقاً لآلتي:
احلكم األول:

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً رفضت فيه اإلقرار مبسؤولية دولة الكويت عن 
تعويض األضرار التي حاقت بالقضاة ووكالء النيابة بسبب الغزو العراقي للكويت، وقد 
بررت احملكمة ما انتهت إليه من قضاء برفض دعوى التعويض في أسباب حكمها الذي 

جاء فيه: 
»أنه من املقرر في مجال املسؤولية الدولية أن الدولة ال تسأل عن األضرار التي تصيب 
املسؤولية  تبعة  املعتدي  يتحمل  إذ  القاهرة،  القوة  إلى  استناداً  احلرب  بسبب  األفراد 
الدولية عن جميع األضرار التي تنجم عن االحتالل، وكل ما ينتج عنها من أعمال باعتباره 
األمن من  فيما أصدره مجلس  املتحدة  األمم  انتهجته  ما  غير مشروع، وهو  دولياً  عمالً 
قرارات تقضي بإلزام الدولة املعتدية على دولة الكويت بتعويض املتضررين من الغزو 

قرار وزير املالية رقم 3 لسنة 2020 نشر في اجلريدة الرسمية، ملحق9 العدد 1488، السنة 66، بتاريخ   (50)
.2020/4/23

نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، الكويت اليوم، ملحق العدد رقم 278، السنة السادسة، بتاريخ   (51)
1960/6/11، ص 14.

وينبغي التنويه إلى أن هذه األحكام تتمثل في تطبيقني فقط بحسب ما انتهى إليه بحثنا، وما اطلعنا عليه   (52)
من أحكام في هذا الصدد.
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أكانوا مواطنني أم مقيمني، وتعمل األمم املتحدة على صرف  العراقي، سواء  واالحتالل 
أياً كانت جنسياتهم من خالل وكاالتها املختصة، وال يغير  التعويضات ملستحقيها  تلك 
منه قيام احلكومة الكويتية بصرف املنح واألجور لرعاياها املضرورين أثناء فترة الغزو، 

إذ إن ذلك إمنا يعد استجابة لقواعد العدالة وواجبها اإلنساني نحوهم«(53). 

مالحظاتنا على احلكم

التي حاقت  التعويض عن األضرار  السابق قضاءه برفض دعوى  شيد احلكم   -1
باملدعني جراء الغزو العراقي بناًء على سببني هما: 

السبب األول: تكييف مسؤولية الدولة بأنها مسؤولية دولية 

التعليق على السبب األول

للرد على  السبب ال يصلح أساساً  بأن هذا  الرأي، ونرى  التمييز هذا  ال نشاطر محكمة 
أحكام  تطبق  حتى  دولية  دعوى  بصدد  لسنا  أننا  ذلك  ورفضها،  املضرورين  دعوى 
وبافتراض  أنه  عن  فضالً  النزاع.  واقعة  على  تطبيقها  صحة  – بفرض  الدولي  القانون 
أن تقضي بعدم اختصاصها  إليه قضاء احملكمة، فقد كان ينبغي عليها  انتهى  صحة ما 
والئياً بنظر الدعوى، وليس احلكم برفضها، هذا احلكم األخير – رفض الدعوى – الذي 

يتضمن قضاًء ضمنياً باختصاص احملكمة(54).

حكم محكمة التمييز رقم 1993/1 طلبات رجال قضاء، بتاريخ 1995/2/20، مجلة القضاء والقانون،   (53)
رقم  التمييز  محكمة  حكم  ذاته  االجتاه  وفي   .1 بند   7 ص  األول،  اجلزء   ،23 السنة   ،1999 ديسمبر 
210. وفي املعنى ذاته  905، بند  1996/10/22، املرجع السابق، ص  1995 جتاري، بتاريخ  73 لسنة 
القضاء  1996/12/9، مجلة  1995/20 جتاري/1 - الصادر بتاريخ  التمييز رقم  راجع: حكم محكمة 
والقانون، املكتب الفني مبحكمة التمييز، السنة 24، اجلزء 2، عدد مارس 2000، ص 375. وتتلخص 
تعرضت  جوي  قصف  إثر  توفيت  الصحة  وزارة  في  تعمل  ممرضة  أن  في  األخير  احلكم  هذا  وقائع 
له مساكن األطباء في مستشفى العدان أثناء الغزو العراقي، فأقام ورثتها )والداها( دعوى باختصام 
اء وفاة  وزارة الدفاع ووزارة الصحة للمطالبة بالتعويض عن األَضرار املادية واألدبية التي حلقتهم جرَّ
والدتهم، حيث انتهت محكمة املوضوع بدرجتيها إلى رفض الدعوى، فأقام الورثة طعناً بالتمييز قررت 
هذه احملكمة األخيرة رفضه على سند من أنه: »ملا كان من املسلم به في جميع التشريعات أن احلرب وما 
يترتب عليها من آثار تعد قوة قاهرة تعفي الدولة من مسؤوليتها عن األعمال احلربية التي جتريها، وما 
يصيب األفراد نتيجة لها مهما بلغ حجم تلك األضرار التي أصابتهم بسببها«. وأضافت احملكمة أنه: 
»وإذ خلص احلكم املطعون فيه إلى أن إصابة املتوفاة التي أدت إلى وفاتها هي من إصابات احلرب التي 
تعد قوة قاهرة، وال يترتب عليها تعويضات من جانب الدولة، وأنه يكون قد أصاب صحيح القانون، 
املنظمات  تقررها  أية تعويضات أخرى  الشأن على  فإن ذلك ال يحول دون حصول أصحاب  وبداهًة 

الدولية في هذا اخلصوص، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس«.
حكم محكمة التمييز رقم 1472 لسنة 2008 جتاري/5 الصادر بتاريخ 2009/9/15 )غير منشور(.  (54)
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السبب الثاني: القوة القاهرة
استندت احملكمة في معرض تسبيب حكمها برفض دعوى التعويض في احلكم السابق 
األفراد  تصيب  التي  األضرار  عن  تسأل  ال  الدولة  وأن  قاهرة،  قوة  تعد  احلرب  أن  إلى 
إلى القوة القاهرة، إذ يتحمل املعتدي تبعة املسؤولية الدولية عن  بسبب احلرب استناداً 

جميع األضرار التي تنجم عن االحتالل.
التعليق على السبب الثاني:

التعويض كسابقه منتقد  إليه احملكمة في رفض دعوى  الذي استندت  الثاني  السبب  إن 
برأينا، ذلك أن احملكمة أشارت في أسباب حكمها إلى نص املادة (25) من الدستور، وهو 
بتعويض  الدولة  التزام  ضمنها  ومن  النص،  هذا  في  الواردة  األحكام  تطبيق  يعني  ما 
احلرب  من  املضرور  حق  قررت  قد   (25) املادة  كانت  فإذا  احلرب،  بأضرار  املصابني 
بالتعويض، فكيف ترد احملكمة على هذا الطلب بأن احلرب تعد قوة قاهرة تعفي الدولة 

من املسؤولية!؟ ال شك أننا بصدد مصادرة على املطلوب تأباها شرعة العقل واملنطق.
استوقفتنا في هذا احلكم العبارة التالية: »وال يغير منه قيام احلكومة الكويتية   -2
بصرف املنح واألجور لرعاياها املضرورين أثناء فترة الغزو، إذ إن ذلك إمنا يعد 

استجابة لقواعد العدالة وواجبها اإلنساني نحوهم«.
ويبدو من قراءة العبارة السابقة أن احملكمة تشير إلى أن التزام الدولة الوارد باملادة (25) 
من الدستور هو التزام أخالقي أو أدبي، وليس التزاماً قانونياً، فإن كان هذا هو ما قصدته 
احملكمة بالفعل فإنه منتقد بال شك، فنصوص الدستور الكويتي كلها نصوص قانونية 

ملزمة(55).
احلكم الثاني

وهذا احلكم تتلخص وقائعه في أن عسكرياً يعمل في وزارة الداخلية مت أسره إِبَّان الغزو 
للتعذيب  خاللها  تعرض   1991/3/27 حتى   1990/8/2 من  الفترة  خالل  للكويت  العراقي 
80% من قدرة اجلسم الكلية، فأقام  البدني املعنوي، مما نتج عنه إصابته بعجز بنسبة 

دعواه للمطالبة بإلزام الدولة بتعويضه عما حلقه من أضرار.
هذه  قررت  حيث  بالتمييز،  احلكم  هذا  في  فطعن  »الدعوى«،  موضوع  محكمة  رفضت 
على  تأسيساً  دعواه  أقام  قد  الطاعن  كان  »ملا  أنه:  على  تأسيساً  الطعن  رفض  احملكمة 
العراقي  الغزو  إِبَّان  أسره  نتيجة  أضرار  من  أصابه  عما  تعويضه  عن  الدولة  مسؤولية 

عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 22.  (55)
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من  ذلك  عن  ينتج  وما  للعدو  مقاومة  أعمال  من  يصاحبها  وما  احلرب  أن  رغم  للكويت، 
أضرار، ال يترتب عليها مسؤولية الدولة أو يولد عنها أي حق من أي نوع كان بالغاً ما بلغ 
من الضرر الذي نشأ عنه إال في حدود ما يقرره الدستور والقانون. وتبعاً لذلك قامت 
وأناطت  العراقي،  العدوان  خسائر  عن  التعويضات  لتقدير  العامة  الهيئة  بإنشاء  الدولة 
بها حصر األضرار التي تسبب فيها العدوان، وتقدير التعويض اجلابر لها، كما أنشأت 
بينها  من  اختصاصات  عدة  بها  وأناطت  واملفقودين،  األسرى  لشؤون  الوطنية  اللجنة 
يحتاجونه  ما  وتوفير  العراقي،  الغزو  أثناء  واملفقودين  األسرى  أسر  رعاية  على  العمل 
من خدمات وتسهيل معامالتهم، وصرف إعانات مالية لهذه األسر، ومن ثم فإن الدولة 
قد أعملت مقتضى النص الدستوري سالف البيان على النحو املتقدم، ومن ثم فال وجه 
للمطالبة بحقوق أخرى أو تعويضات تتجاوز ما قررته الدولة في هذا الشأن من خالل 

اللجنة الوطنية لشؤون األسرى وما هو مقرر في القوانني«(56).
مالحظاتنا على احلكم:

ورد في حيثيات احلكم السابق ما مفاده أن الدولة قد أعملت مقتضى نص املادة   -1
(25) من الدستور، ومن ثم فال وجه للمطالبة بحقوق أخرى أو تعويضات تتجاوز 
ما قررته الدولة في هذا الشأن من خالل اللجنة الوطنية لشؤون األسرى، وما 
هو مقرر في القوانني. ويفهم من العبارات السابقة إقرار احملكمة بوجود التزام 
على الدولة بتعويض مضروري احلرب، إال أنها لم تبني في حكمها ما هو تكييف 
التزام الدولة هذا، فضالً عن عدم بيان مدى التعويض وحدوده في هذه احلالة.

يبدو أن احلكم سالف الذكر قد استخلص إعمال الدولة ملضمون نص املادة (25)   -2
من الدستور، من خالل قيام الدولة باآلتي:

العراقي،  العدوان  خسائر  عن  التعويضات  لتقدير  العامة  الهيئة  إنشاء  أ. 
التعويض  وتقدير  العدوان،  فيها  تسبب  التي  األضرار  بحصر  وتكليفها 

اجلابر لها.
إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين، للعمل على رعاية أسر  ب. 
من  يحتاجونه  ما  وتوفير  العراقي،  الغزو  أثناء  في  واملفقودين  األسرى 

خدمات وتسهيل معامالتهم، وصرف إعانات مالية لهذه األسر.
إال أن احلكم لم يرد بأسباب خاصة على طلب التعويض، فما جاء في حيثيات احلكم ال 
ناشئة عن  بتعويضه عنها  املدعي  التي يطالب  التعويض، فاألضرار  يكفي لرفض طلب 

حكم محكمة التمييز رقم 1562 /2012 مدني/1 – بتاريخ 2014/1/21، )غير منشور(.  (56)
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بتعويض  الدولة  التزام  في  صريحة  الدستور  من   (25) واملادة  )احلرب(  العراقي  الغزو 
مصابي احلرب.

الدعاوى  أنه يرفض  إليها  الكويتي سالفة اإلشارة  القضاء  ويبدو من استعراض أحكام 
مبا  مكتفياً  واحلرب،  العامة  واحملن  الكوارث  أضرار  عن  بالتعويض  للمطالبة  تقام  التي 
تقدمه الدولة من إعانات نقدية أو عينية للمضرورين، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات 
وتسهيل معامالتهم، وفي أحيان أخرى تقرر احملاكم – ضمناً – عدم وجود التزام على 
فإن  املضرورين،  لرعاياها  واألجور  املنح  بصرف  تقوم  حني  وأنها  بالتعويض،  الدولة 

ذلك يأتي استجابًة لقواعد العدالة وواجبها اإلنساني نحوهم.
وهذا التوجه من القضاء الكويتي ال شك بأنه منتقد، إذ ال يقبل القول بأن التزام الدولة 
العدالة،  لقواعد  استناداً  إنساني  واجب  مجرد  هو  الدستور  من   (25) املادة  في  الوارد 
هذا  أن  عن  فضالً  الكويتي(57)،  القانون  في  التشريع  مصادر  من  ليست  العدالة  فقواعد 

القول يفضي إلى أن يكون هذا النص – مجرد لغو، وهو ما يتنزه عنه املشرع(58). 
بعد استعراضنا آراء الفقه وأحكام القضاء حول نص املادة (25) من الدستور الكويتي، 
الدولة  على  التزام  وجود  باجتاه  يدفع  النص  لهذا  السليم  التفسير  بأن  القول  ميكننا 
أنظمة  وجود  عدم  ظل  في  السيما  العامة،  الكوارث  عن  الناجمة  األضرار  بتعويض 
تعويض خاصة في القانون الكويتي، كصناديق التعويض التي أقرتها بعض التشريعات 

املقارنة(59). 
وبتطبيق النتيجة السابقة على جائحة فيروس كورونا املستجد، يحق لنا أن نتساءل: هل 
ميكن اعتبار هذه اجلائحة وما جنم عنها من أضرار مبثابة كارثة عامة؟ هذا ما سنتناوله 

في املطلب الثاني.

لم  فإن  التشريع،  بأنها:  القانونية  القاعدة  مصادر  حددت  الكويتي  املدني  القانون  من  األولى  فاملادة   (57)
يوجد تشريع، تطبق أحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقاً مع واقع البالد ومصاحلها، فإن لم يوجد طبق 

القاضي العرف. 
العلمي،  النشر  مجلس  والقضائية،  التشريعية  السلطتني  بني  الدستورية  احلدود  الطبطبائي،  عادل   (58)

جامعة الكويت، 2000، ص 356.
عن  بالتعويض  الدولة  التزام  مدى  علوان،  املعطي  عبد  العزيز  عبد  أنظر:  مثالً،  الفرنسي  كالقانون   (59)
احلقوق،  كلية  القانونية،  املجلة  مقارنة،  دراسة   :)19 )كوفيد  التاجي  الفيروس  عن  الناشئة  األضرار 
للمجلة  اإللكتروني  املوقع   ،104 2020، ص  3، ربيع  العدد   ،7 املجلد  القاهرة، فرع اخلرطوم،  جامعة 

الفصلية www.jlaw.journals.ekb.eg، تاريخ زيارة املوقع 2020/7/23.
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املطلب الثاني
مدى اعتبار فيروس كورونا املستجد كارثة عامة

إزاء صراحة نص املادة (25) من الدستور آنفة الذكر، فالبد أن يتصف احلدث بأنه كارثة 
أو محنة عامة لكي تنطبق عليه أحكام هذا النص، ونتولى فيما يلي، في الفرع األول بيان 
مفهوم الكارثة العامة، ثم في الفرع الثاني نتبع ذلك بالوقوف على مدى انطباق وصف 

الكارثة العامة على فيروس كورونا املستجد، وذلك على النحو التالي:

الفرع األول
مفهوم الكارثة العامة

نرى من املناسب تقسيم هذا الفرع إلى غصنني على النحو التالي:
الغصن األول: تعريف الكارثة العامة في اللغة واالصطالح

أي:  األمر  كرثه  فالن  ويقال  واسع،  وخراب  عظيمة  مصيبة  هي:  اللغة  في  الكارثة   -
هي  والكارثة  الشديد(60)،  للغم  املسبب  األمر  هو  والكارث:  املشقة،  منه  وبلغ  عليه  اشتد 

أيضاً: النازلة العظيمة والشدة، ويقال كرثته الكوارث أي أقلقته(61).
بأنها: »واقعة مفاجئة تسبب أضراراً  البعض  فها  الكارثة في االصطالح: فقد عرَّ أما   -

فادحة في األرواح واملمتلكات، ومتتد آثارها إلى خارج املنطقة أو اجلماعة املنكوبة«(62).
وهي عند البعض اآلخر: »حدث مفاجئ غالباً ما يكون بفعل الطبيعة، يهدد املصالح القومية 

للبالد، ويخل بالتوازن الطبيعي لألمور، وتشارك في مواجهته كافة أجهزة الدولة«(63).
فيما ذهب رأي ثالث في الفقه(64) إلى أن الكوارث والنكبات العامة هي التي تصيب أسرة 
ألسباب  واحد  مكان  في  مختلفة  أسر  أفراد  مجموعة  أو  األسر  من  مجموعة  أو  واحدة 
والتصادم  املباني  وانهيار  السيول  أو  الفيضانات  أو  احلرائق  مثل  طارئة  أو  عارضة 

وغيرها.

لويس معلوف، قاموس املنجد، ط12، املطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1951، ص 720.  (60)
إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، مجمع اللغة العربية، مطبعة دار الدعوة، القاهرة، ص 782.  (61)

محمد حلمي صديق، مرجع الدفاع املدني في الصناعة، املطابع األميرية، القاهرة، 1985، ص 22.  (62)
اإلمارات،  الشارقة،  الشرطي، شرطة  الفكر  الكوارث، مجلة  التخطيط إلدارة  الدين علي،  ماهر جمال   (63)

املجلد الثاني، العدد الثالث، ديسمبر 1993، ص 97.
رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص 188.    (64)
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في  يتسبب  متوقع،  غير  فجائي  »حادث  بأنها:  الطبيعية  الكارثة  البعض  ُيعّرف  وأخيراً 
خسائر جسيمة لإلنسان في نفسه أو بدنه أو ماله أو البيئة احمليطة به أو بهما معاً، سواء 

كان لإلنسان يد فيه أو لم يكن له يد في ذلك«(65). 
وهذا  العامة،  واحملن  الكوارث  إلى  أشار  الدستور  من   (25) املادة  نص  أن  بالذكر  جدير 
املصطلح األخير )احملن العامة( لم جند له في كتابات الفقه تعريفاً خاصاً، ونتساءل: عن 

مدلول هذه الكلمة هل هو املدلول ذاته لكلمة الكارثة؟
ال يوجد في عبارات النص أي إشارة أو شاهد يعيننا على بيان الفرق بني هذين املصطلحني، 
ملموسة  مادية  انعكاسات  لها  طبيعية  بأحداث  تتعلق  الكارثة  بأن  نعتقد  جانبنا  ومن 
عنها  تنتج  عامة  أحداث  من  ذلك  عدا  ما  فهي  احملن  أما  واألوبئة(66)،  واحلرائق  كالزالزل 
االقتصادية  كاألزمات  لألزمات(67)  تكون  ما  أقرب  وهي  مألوفة،  غير  استثنائية  أضرار 

للبنوك(68) والبورصات(69) أو لألفراد نتيجة تراكم الديون بسبب االقتراض، ونحو ذلك.

مدلول وصف الكارثة بأنها عامة:
وصف العمومية في الكارثة ال يعني بالضرورة أن يشمل احلدث محل الكارثة كل أفراد 
املجتمع، بل قد يقتصر على فئة أو طائفة منهم كأصحاب مهنة معينة يتعرضون لضائقة 
مالية، أو املزارعني ممن تتعرض محاصيلهم للتلف نتيجة هطول أمطار غزيرة أو صقيع، 

عبد العزيز عبد املعطي علوان، مرجع سابق ص 104.  (65)
محمود  انظر:  عامة.  محنة  بأنها  كورونا  فيروس  جائحة  تكييف  إلى  يذهب  البعض  أن  بالذكر  جدير   (66)
الدستورية  الثوابت  ضوء  على  »الكورونية«  للجائحة  القانوني  التكييف  الصنديد،  وبالل  املغربي 
والدولية واملبادئ القانونية املستقرة، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، السنة 8، العدد 

6، يونيو 2020، ص 38 وما بعدها.
عرَّف البعض في الفقه األزمة بأنها: »نقطة حتول أو موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة،   (67)
وحتدث نتائج غير مرغوب فيها، في وقت قصير، وتستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة، في وقت تكون 
فيه األطراف املعنية غير مستعدة، أو غير قادرة على املواجهة. انظر: جمال الدين محمد حواش، إدارة 
األزمات والكوارث ضرورة حتمية، بحث مقدم إلى املؤمتر السنوي الثالث إلدارة األزمات والكوارث، 

كلية التجارة، جامعة عني شمس، القاهرة، 1988، ص 4.
كما هو احلال بالنسبة لألزمة املالية التي حدثت في الكويت بعد الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990   (68)
في  العمالء  تعثر  والتي  للبنوك  املستحقة  املديونيات  وهي  الصعبة«،  »املديونيات  باسم  عرفت  والتي 
سدادها، وما ترتب عليها من أثر سلبي على الوضع االقتصادي في البالد، مما اضطر املشرع الكويتي 
وكيفية  املديونيات  بعض  الدولة  شراء  شأن  في   1993 لسنة   41 رقم  القانون  بإصدار  معاجلتها  إلى 

حتصيلها، املنشور في اجلريدة الرسمية ملحق العدد 119، السنة 39، بتاريخ 1993/9/7.
ومن األمثلة على ذلك ما ُمنَِي به سوق الكويت لألوراق املالية )البورصة( من خسائر كارثية إثر األزمة املالية   (69)
التي تعرض لها العالم في عام 2008، ونتيجًة لهذه األزمة صدر حكم قضائي بوقف التداول في البورصة. 

انظر: حكم احملكمة الكلية رقم 2008/1571 إداري/5 الصادر بتاريخ 2008/11/13 )غير منشور(.
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ومربي املاشية الذين تنفق ماشيتهم بسبب انتشار مرض معٍد وهكذا.
الغصن الثاني: مفهوم الكارثة العامة في القانون الكويتي

للكارثة  الكويتي احلالي يتضمن تعريفاً محدداً  القانون  ال يوجد نص تشريعي في ظل 
العامة(70)، لعدم صدور قانون ينظم هذا املوضوع حتى يومنا هذا، إال أن املادة (35) من 

الضمان  قانون  بإصدار   2010 لسنة   37 رقم  القانون  من   (11) املادة  نصت  املصري  القانون  وفي   (70)
وفقاً  واألسر  لألفراد  العامة  والنكبات  الكوارث  حاالت  في  مساعدات  »تصرف  أن:  على  االجتماعي 
في  القانون  هذا  نشر  الوزير«.  من  قرار  بها  يصدر  التي  واإلجراءات  والقواعد  واألوضاع  للشروط 
اجلريدة الرسمية، العدد 25 مكرر، بتاريخ 2010/6/27. واستناداً إلى هذا النص يرى بعض الفقه بأن 
املشرع املصري أسس التزام الدولة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن الكوارث والنكبات العامة على 
النفس  متس  استثنائية  أضرار  عنه  ينجم  باخلطورة  يتصف  حدث  النكبة  أو  فالكارثة  املخاطر،  فكرة 
الكوارث الطبيعية،  أثناء  املباني  انهيار  الدولة عن  الدين فوزي، حدود مسؤولية  واملال. انظر: صالح 
بحث مقدم لندوة املسؤولية عن انهيار املباني أثناء الكوارث الطبيعية، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، 

القاهرة، في الفترة من 22 إلى 24 يناير 1993، ص 121.
واحلقيقة أننا ال نتفق مع الرأي السابق فيما ذهب إليه إذ إن قانون الضمان االجتماعي املصري لم ينص 
على التزام الدولة بتعويض املضرورين من الكوارث العامة حتى يتم احلديث عن أساس هذا االلتزام، 
وهذه  العامة،  الكوارث  حاالت  في  مساعدات  صرف  على  قاصر  القانون  هذا  مبوجب  الدولة  فالتزام 

املساعدات ليست تعويضاً باملعنى الفني الدقيق للمصطلح.
وفي سياق تعريف الكارثة العامة في القانون املصري نصت املادة (49) من الالئحة التنفيذية لقانون 
الضمان االجتماعي املصري على أن: »تصرف لألفراد واألسر مساعدات في حاالت الكوارث والنكبات 
والفيضانات  احلرائق  مثل:  املنقولة.  أو  الثابتة  املمتلكات  أو  النفس  في  خسائر  عنها  تنتج  التي  العامة 

والسيول والزالزل واالنهيارات اجلبلية واألرضية، وغير ذلك طبقاً ملا يقرره الوزير في هذا الشأن«. 
ويظهر من النص السابق أن املشرع املصري عرَّف الكارثة العامة من خالل بيان آثارها وما تخلفه من 
خسائر بشرية ومادية، مع إيراد بعض األمثلة ألحداث تشكل كوارث عامة، ونعتقد بأن املشرع املصري 
لم يشأ أن يضع تعريفاً محدداً للكارثة العامة حتى يضفي قدراً من املرونة في تكييف ما قد يستجد في 
الواقع من أحداث واعتبارها كوارث عامة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة املضرورين، وهو بال 

شك موقف محمود يحسب للمشرع املصري.
البيئة املصري، حيث  البيئية في قانون  للكارثة  جدير بالذكر أن املشرع املصري أورد تعريفاً خاصاً 
الناجم عن  البيئية هي: »احلادث  الكارثة  أن  القانون على  األولى من هذا  املادة  37 من  البند رقم  نص 
عوامل الطبيعة أو فعل اإلنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وحتتاج مواجهته إلى إمكانات 
تفوق القدرات احمللية«. قانون البيئة املصري رقم 4 لسنة 1994 املنشور في اجلريدة الرسمية بالعدد 

رقم 5 بتاريخ 3 فبراير 1994.
وعلى صعيد القانون املقارن، فقد عرَّف املشرع الفرنسي الكارثة من خالل بيان آثارها وما ينتج عنها 
التأثير غير العادي حلدث من  التي يكون سببها الرئيس  من أضرار وهي: »األضرار املادية املباشرة 
األحداث الطبيعة«. القانون رقم 600 لسنة 1982 الصادر في 13 يوليو 1982 بشأن تعويض ضحايا 
الكوارث الطبيعية. أشار إليه حمدي أبو النور السيد، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث، 

املرجع السابق، ص 357 – 358.
والسيول  كالزالزل  الطبيعة  أحداث  في  الكارثة  مفهوم  حصر  أنه  السابق  التعريف  على  ويالحظ 
الفرنسي عن  القانون  القانون، وفي ذلك يختلف  والفيضانات وغيرها، وهو ما يتفق مع مسمى هذا 
الطبيعية  القانونني األحداث  العامة في ظل هذين  الكوارث  القانونني املصري والكويتي، حيث تشمل 

وغيرها من األحداث. 
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القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن املساعدات العامة – امللغي – تضمنت تعريفاً للنكبات 
السيول  أو  األمطار  أو  احلريق  »حاالت  بأنها:  عرَّفتها  حيث  العامة(،  )الكوارث  العامة 
أو غيرها مما يكون له طابع جماعي وهي التي تصيب أكثر من خمس أسر أو أكثر من 

خمسة أفراد من أسر مختلفة في النكبة العامة الواحدة«(71). 
توافر  على  يتوقف  العامة  الكارثة  وصف  أن  اإلشارة  سالف  التعريف  من  ويتضح 

أمرين:
األول: أن يقع حدث عام يسبب بطبيعته أضراراً جسيمة كاحلرائق أو األمطار أو السيول 

أو غيرها.
الثاني: أن يكون للحادث طابع جماعي.

واحلقيقة أن العنصر اجلوهري في بيان املقصود بالكارثة العامة هو طبيعة احلدث ذاته، 
وقابليته إلحداث أضرار استثنائية غير اعتيادية أياً كان نوعها، مع مراعاة تعريف الكارثة 
العامة املشار إليه آنفاً، وقد ورد في سياق قانون املساعدات العامة، وليس ضمن قانون 
التعريف قد ال ينطبق  العامة، وبالتالي فإن هذا  الكوارث  ُيعنَى بتعويض أضرار  خاص 

بالضرورة على الكارثة العامة ألغراض تعويض املضرورين منها.
وباملخالفة للتوجيه الدستوري املقرر في املادة (155) من الدستور التي أوجبت صدور 
قانون لتنظيم املسائل التي تضمنها النص، ومنها موضوع التعويضات التي تقرر على 
اخلزانة العامة للدولة، فقد أًصدر املشرع الكويتي املرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن 
تكرمي الشهداء املعدل باملرسوم رقم 325 لسنة 2011 حيث نص البند رقم (3) من املادة 
الرابعة منه على أن: »شهيد الكوارث الطبيعية واحلوادث االستثنائية العامة(72): كل من 
فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية عامة، إذا قرر مجلس 

الوزراء اعتبارها كذلك«.
الطبيعية  الكوارث  عن  التعويض  موضوع  نظم  الدستوري  املشرع  أن  من  الرغم  وعلى 
بغير األداة التشريعية التي نصت عليها املادة (155) من الدستور وهي »القانون«، إال أن 
املادة سالفة الذكر تضمنت مخالفًة أخرى، متثلت في منح مجلس الوزراء )الدولة( سلطة 

ألغي هذا القانون مبوجب املادة (21) من املرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978، وهذا القانون األخير   (71)
مت إلغاؤه مبوجب املادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن املساعدات العامة.

يجدر التنويه إلى أن النص األصلي املنشور في اجلريدة الرسمية وردت به عبارة »احلوادث االستثنائية   (72)
من  ثابت  هو  ملا  طبقاً  »العامة«  وصحتها  »العادية«  كلمة  في  مطبعياً  خطأ  هناك  بأن  ونعتقد  العادية«، 
تعريف هذا املصطلح، وذلك على الرغم من عدم إيراد استدراك لهذا اخلطأ املطبعي في العدد الالحق من 

اجلريدة الرسمية.
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تقدير توافر الكارثة العامة واحلادث االستثنائي العام من عدمه.
فبموجب التفويض التشريعي سالف اإلشارة يستقل مجلس الوزراء في إطالق وصف 
الكارثة العامة على حدث ما، أو عدم وصفه بهذا الوصف، ومن ثم فإن حقوق املضرورين 
من الكوارث العامة ستظل رهناً مبحض إرادة الدولة، وهي نتيجة يأباها املنطق القانوني 

وقواعد العدالة.
وبعد أن بيَّنا في الفرع األول من هذا املطلب مفهوم الكارثة العامة، ننتقل إلى بيان مدى 

انطباق وصف الكارثة العامة على فيروس كورونا املستجد، وذلك على النحو اآلتي:

الفرع الثاني
مدى انطباق وصف الكارثة العامة على فيروس كورونا املستجد

سمات الكوارث العامة:
استخالص  ميكننا  العامة،  للكارثة  السابقة  والتشريعية  الفقهية  التعريفات  خالل  من 
تتصف  أنها  وهي  عامة،  كوارث  بأنها  تصنيفها  ميكن  التي  احلوادث  في  عامة  سمات 

بكونها:
واقعة مفاجئة.  -1

تسبب أضراراً فادحة في األرواح واملمتلكات.  -2

الفقه:  املنكوبة، وهو ما يطلق عليه  أو اجلماعة  املنطقة  إلى خارج  آثارها  امتداد   -3
»الكارثة العابرة للحدود«، وهي الكارثة التي تكون شاملة ألكثر من دولة، بل قد 

تتسم بطابع العاملية إذا امتدت آثارها إلى كل بقع العالم أو ُجلِّها(73).
تهدد املصالح القومية للبالد وتخل بالتوازن الطبيعي لألمور.  -4

تشارك في مواجهتها كافة أجهزة الدولة.  -5

أن  وقبل  معٍد،  وباء  بانتشار  تتعلق  وكونها  البحث  محل  احلالة  خلصوصية  ونظراً 
إلى  كارثة عامة، نشير  املستجد  اعتبار فيروس كورونا  وأدلة، على  نستعرض شواهد 
تعريف الكارثة الصحية لكي يسعفنا في اإلجابة على التساؤل الذي نحن بصدد اإلجابة 

عنه.
اجلامعي،  التعليم  دار  الطبيعية،  الكوارث  أضرار  عن  املدنية  املسؤولية  الكعبي،  الصاحب  عبد  محمد   (73)

اإلسكندرية، 2020، ص 77 – 78.
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تعريف الكارثة الصحية
شديد  مفاجئ  »حدث  بأنها:  الصحية  الكارثة  األطباء  من  املتخصصني  بعض  عرَّف 
لتجمع معني من  االجتماعية  أو  الذهنية  أو  الصحية  التأثير يتسع نطاقه ليصيب احلالة 
الصحة  السريع واالستثنائي بهدف احلفاظ على  التدخل  الذي يتطلب  بالشكل  السكان 

واألرواح«(74). 
ونعتقد من جانبنا بأن احلدث املراد تكييفه بأنه كارثة عامة إذا كان مرضاً سارياً )وبائياً( 
كورنا  لفيروس  بالنسبة  احلال  هو  كما  الدراسة،  هذه  إعداد  حتى  عالج  له  يكتشف  لم 
يعتبر  شك  بال  فإنه  احلدث  هذا  في  العامة  الكوارث  سمات  توافر  وبافتراض  املستجد، 
كارثة عامة(75)، األمر الذي حدا بالبعض إلى وصف جائحة كورونا باحلدث االستثنائي 
املشرع  تكييف  عامة،  كارثة  اعتبرت  التي  األمراض  بعض  على  األمثلة  ومن  املروِّع(76). 
الفرنسي ملرض اإليدز بأنه كارثة عامة، وهو األمر الذي دفعه إلى التدخل بإصدار قانون 
31 ديسمبر 1990 اخلاص بصندوق تعويض ضحايا مرض اإليدز بسبب نقل الدم امللوث 

أو أحد مشتقاته(77).
وحيث إن املادة األولى من القانون رقم 8 لسنة 1969 باالحتياطات الصحية للوقاية من 
األمراض السارية الكويتي قد نصت على أن: »األمراض السارية التي تخضع ألحكام هذا 
لوزير  والثاني. ويجوز  األول  امللحق بقسميه  املبينة في اجلدول  األمراض  القانون هي 
الصحة العامة – بقرار منه – إضافة أي مرض سار آخر إلى اجلدول املذكور، واحلذف 

أو النقل من قسم إلى آخر من قسمي اجلدول«(78).
2020(79) والذي  49 لسنة  القرار رقم  إلى النص السابق، أصدر وزير الصحة  واستناداً 
(Covid-19) مرضاً سارياً )وبائياً( كما اعتبره  اعتبر مبوجبه فيروس كورونا املستجد 
من األمراض احملجرية التي يخضع املصابني أو املشتبه بإصابتهم بها إلجراءات العزل 

حسب مقتضيات املصلحة العامة.

األزمات  إلدارة  األول  السنوي  املؤمتر  في  مقدم  بحث  الصحية،  الكوارث  إدارة  عوض،  الدين  عالء   (74)
والكوارث، املنعقد في الفترة من 12-13 أكتوبر 1996، جامعة عني شمس، القاهرة، ص 306، 274.

مرجع  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم  املثال:  سبيل  على  انظر  الفقه.  بعض  إليه  مييل  الذي  الرأي  وهو   (75)
سابق، ص2.

محمود املغربي وبالل الصنديد، مرجع سابق، ص 37.  (76)
وقد تبنى املشرع الفرنسي نظام صناديق التعويض بالنسبة لضحايا اإلرهاب في عام 1986، وكذلك   (77)
 5 األمر بالنسبة لضحايا حوادث السير مبوجب قانون حوادث السير »Loi Badinter« الصادر في 
يوليو 1985. انظر رسالتنا للدكتوراه بعنوان: أثر خطأ املضرور على التعويض في املسؤولية املدنية، 

كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2011، ص 41.
نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 722، السنة 15، بتاريخ 1969/4/12.  (78)

نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية، ملحق (2) للعدد رقم 1487 السنة 76 بتاريخ 2020/3/11.  (79)
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وبالبناء على ما تقدم وطبقاً للسمات واخلصائص التي تتميز بها الكوارث العامة سالفة 
كورونا  فيروس  بأن  نظرنا  وجهة  من  نعتقد  الصحية،  الكارثة  تعريف  وإلى  اإلشارة، 
املستجد يعتبر كارثة عامة باملعني املقصود في املادة (25) من الدستور الكويتي، ونسوق 

الشواهد واألدلة التالية على ذلك:
انعقاد مجلس الوزراء بشكل يومي دائم، وعقد وزارة الصحة مؤمتراً صحفياً   -1
بشكل يومي تقدم فيه تقريراً عن تطورات مكافحة الفيروس والعدد اإلجمالي 
لإلصابات، وعن عدد حاالت الوفيات، وعن عدد حاالت املرضى الذين متاثلوا 

للشفاء.
بلغ  حيث  الكويتي،  النفط  سعر  ضمنها  ومن  العالم،  في  النفط  أسعار  انهيار   -2
سعره في يوم 25 أبريل 2020 ما يقارب 14 دوالراً للبرميل الواحد بعد أن كان 

سعره قبل األزمة ما يقارب 58 دوالراً(80).
واملؤسسات  والهيئات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  جميع  في  العمل  تعطيل   -3

العامة )احترازياً( للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد(81).
تعطيل الدراسة في املدارس واجلامعات والكليات احلكومية واخلاصة والكليات   -4
أسبوعني  ملدة  كافة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  ومراكز  العسكرية 
اعتباراً من 1 مارس 2020 وحتى 12 من الشهر نفسه(82)، ومتديد التعطيل من 
15 مارس وحتى 26 من الشهر نفسه(83)، واستمرار التعطيل على أن تستأنف 

الدراسة بتاريخ 4 أغسطس 2020(84).
التجارية  الرحالت  وتعليق  الدولي،  الكويت  ملطار  الكويتيني  غير  دخول  منع   -5
 13 املوافق  اجلمعة  يوم  ليل  منتصف  من  بدءاً  الدولي  الكويت  مطار  وإلى  من 

مارس2020 وحتى إِشعار آخر(85).

www.kuna.net.kw. تاريخ زيارة املوقع  املوقع اإللكتروني الرسمي لوكالة األنباء الكويتية )كونا(   (80)
.2020/4/25

تعميم ديوان اخلدمة املدنية رقم 7 لسنة 2020 بتاريخ 11 مارس 2020، وتعميم الديوان رقم 8 لسنة   (81)
2020 املؤرخ في 21 مارس 2020 بشأن متديد تعطيل العمل باجلهات املشار إليها في التعميم السابق. 

)غير منشور(.
قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2020 منشور على موقع كونا، تاريخ زيارة   (82)

املوقع 2020/4/25.
تاريخ  ذات  كونا،  موقع  على  منشور   2020 مارس   9 بتاريخ  الصادر  الكويتي  الوزراء  مجلس  قرار   (83)

الزيارة املشار إليه أعاله.
2020 منشور على موقع كونا، ذات تاريخ  19 مارس  قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ   (84)

الزيارة املشار إليه أعاله.
تعميم مدير عام الطيران املدني رقم 28 املؤرخ في 11 مارس 2020، ذات تاريخ الزيارة املشار إليه أعاله.  (85)
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تام  عزل  وفرض  الكويت(86)،  دولة  إقليم  عموم  في  جزئياً  التجول  منع  إعالن   -6
حركة  ووقف   ،(87)2020 أبريل   6 من  للفترة  الشيوخ  وجليب  املهبولة  ملنطقتي 

سيارات األجرة(88).
إعالن حظر التجول الكلي الشامل ابتداء من الساعة الرابعة عصراً من يوم األحد   -7

املوافق 2020/5/10 ولغاية تاريخ 2020/5/30(89).
فتح وزارة الصحة باب التطوع لألطباء وأفراد الهيئة التمريضية من العاملني في   -8
القطاع الطبي األهلي للعمل في مرافق الوزارة(90)، وكذلك فتح وزارة الداخلية 

باب التطوع للمواطنني للخدمة في اإلدارة العامة للدفاع املدني(91).
القيام بأكبر عملية إجالء في تاريخ دولة الكويت أطلق عليها الرأي العام مسمى   -9
وعددهم  اخلارج  في  رعاياها  بإجالء  الكويت  قامت  حيث  الكبير«،  »اإلجالء 

يتراوح بني )55,000 إلى 60.000 ألف مواطن( أسوًة بغالبية دول العالم(92).
وقف إقامة صالة اجلماعة مؤقتاً في املساجد جلميع الفروض، واالكتفاء برفع   -10
جميع  في  اجلمعة  صالة  وإيقاف  املساجد،  أبواب  كافة  وإغالق  فقط،  اآلذان 

املساجد واجلوامع(93).
حظر إقامة احلفالت، سواء في األماكن العامة أو اخلاصة، ومنع إقامة الوالئم،   -11
وحفالت االستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، وحظر االستقباالت أو التجمعات 

في الديوانيات العامة أو اخلاصة(94).

 ،66 السنة   1488 العدد  ملحق  الرسمية،  اجلريدة  في  نشر   2020 لسنة   80 رقم  الصحة  وزير  قرار   (86)
بتاريخ 23 أبريل 2020.

قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020 منشور على موقع وكالة األنباء الكويتية   (87)
كونا، تاريخ زيارة املوقع 2020/7/27.

قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 26 مارس 2020 منشور على موقع كونا، تاريخ زيارة   (88)
املوقع 2020/7/27.

قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 2020/5/8، منشور على موقع كونا، تاريخ زيارة املوقع   (89)
.2020/7/27

نشر على موقع كونا بتاريخ 9 أبريل 2020، تاريخ زيارة املوقع 2020/7/27.  (90)
نشر على موقع كونا بتاريخ 12 مارس 2020، تاريخ زيارة املوقع 2020/7/27.  (91)

تصريح وزير اخلارجية الكويتي د. أحمد ناصر الصباح، جريدة الراي، عدد 20 مارس 2020  (92)
تعميم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 6 لسنة 2020 املؤرخ في 13 مارس 2020.  (93)

قرار وزير الصحة رقم 64 لسنة 2020 املنشور باجلريدة الرسمية في ملحق العدد 1488، السنة 66،   (94)
بتاريخ 2020/3/19.
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أمام  املركزية  واألسواق  واحملالت  التجارية  واملجمعات  املعارض  جميع  غلق   -12
بعض  استثناء  مع  اإللكترونية  بالوسائل  والشراء  بالبيع  والسماح  اجلمهور، 

األنشطة الضرورية(95).
وعالوة على اإلجراءات والقرارات السابقة التي اتخذتها احلكومة الكويتية، والتي تؤكد 
اتصاف فيروس كورونا املستجد بالكارثة العامة، فإن املذكرة اإليضاحية للقانون رقم 
5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون 
املرافعات املدنية والتجارية أشارت إلى وصف انتشار هذا الفيروس بأنه »كارثة » حيث 
جاء فيها ما نصه: »اجتاح العالم أجمع فيروس كورونا املستجد، وأعلنت منظمة الصحة 
بات  العالم  أنحاء  مختلف  في  يتفشى  مازال  الذي  اجلديد  كورونا  فيروس  أن  العاملية 
أصدر  العالم،  دول  معظم  إليها  جنحت  التي  واإلجراءات  الكارثة  تلك  وإزاء  عاملياً،  وباًء 
واملدارس  احلكومية  الدوائر  جميع  في  العمل  تعطيل  حول  قرارات  عدة  الوزراء  مجلس 
تفشي  خشية  املالحة  حركة  ووقف  املطارات  في  العمل  وتعطيل  والكليات،  واجلامعات 
واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك املرض ينتشر في عدة دول حول العالم في نفس 

الوقت«(96).
وملا كنا قد انتهينا إلى أن الدولة تلتزم بنص املادة (25) من الدستور بتعويض مضروري 
الكوارث العامة، وبعد أن أوردنا الشواهد والدالئل على اعتبار فيروس كورونا املستجد 
التعويض،  هذا  وضوابط  أحكام  بيان  يتطلب  بالتعويض  احلكم  أن  بيد  عامة،  كارثة 
جواز  ومدى  به،  املطالبة  دعوى  وتقادم  صرفه،  وإجراءات  ومداه  استحقاقه  وشروط 
فالبد  ثم  ومن  التفصيلية،  املسائل  من  وغيرها  التعويضات،  من  النوع  هذا  على  احلجز 
من وجود تشريع ينظم تلك املسائل ويسهل وضع نص املادة (25) من الدستور موضع 

التنفيذ الفعلي(97). 
العامة،  الكوارث  مضروري  بتعويض  للحكم  ضروري  التشريع  هذا  وجود  فعالً  فهل 

ومن ضمنهم ضحايا كارثة فيروس كورونا املستجد؟ 
كارثة  عن  الناجمة  األضرار  تعويض  ينظم  تشريع  صدور  اشتراط  مدى  	•

فيروس كورونا املستجد
على الرغم من أن نص املادة (25) من الدستور لم يشترط صدور قانون ينظم تعويض 

قرار مدير عام بلدية الكويت رقم 703 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020.  (95)
اجلريدة الرسمية، ملحق 4 العدد رقم 1488، السنة 66، بتاريخ 2020/3/29  (96)

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص 7.  (97)
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بعدم  القول  إلى  البعض(98)  دفع  ما  وهو  العامة،  واحملن  الكوارث  عن  الناشئة  األضرار 
أنه  إال  القانون،  هذا  إصدار  على  بالعمل  الدولة  في  العامة  السلطات  على  التزام  وجود 
بالعودة إلى الوثيقة الدستورية يستوقفنا نص املادة (155) من الدستور التي نصت على 
التي  واملكافآت  واإلعانات  والتعويضات  واملعاشات  املرتبات  شؤون  القانون  »ينظم  أن: 

تقرر على خزانة الدولة«.
ويظهر من النص سالف اإلشارة أنه البد من صدور قانون ينظم التعويضات التي تقرر على 
خزانة الدولة، ذلك أن الدستور يتطلب أحياناً صدور قانون لتنظيم مسألة معينة، ويكتفي 
في أحيان أخرى أن يتم هذا التنظيم بناًء على قانون أو في األحوال املبينة في القانون، وهذه 
للقانون(  )وفقاً  عبارة  أن  كما  مقصودة(99)،  جاءت  بل  عفواً  تأِت  لم  الصياغة  في  املغايرة 

تختلف عن عبارة )بناًء على قانون( وهو ما يستتبع اختالف احلكم في احلالتني(100).
واحلكمة من حتديد أداة القانون لتنظيم هذه املوضوعات – برأينا - أن املشرع الدستوري 
قدَّر أن املوضوعات التي تضمنتها املادة (155) من الدستور على جانب كبير من األهمية 
 - األمة  مجلس   – البرملان  في  ممثليهم  على  عرضها  يستوجب  مما  لألفراد،  بالنسبة 
املعاشات  وهي  الرغيد،  عيشهم  وضمان  حياتهم  شؤون  بأهم  تتصل  مبسائل  لتعلقها 

واملرتبات والتعويضات واإلعانات واملكافآت.
بأداة  الدولة  خزانة  على  تتقرر  التي  التعويضات  تنظيم  يجوز  ال  سبق،  ما  على  وبناًء 
بتشريع  املوضوعات  تلك  من  موضوع  تنظيم  مت  ما  فإذا  القانون،  من  أدنى  تشريعية 
أدنى من القانون، فإنه سيعتبر معدوماً ال قيمة له من الناحية القانونية، العتداء السلطة 

اإلدارية على املجال الذي جعله الدستور من اختصاص السلطة التشريعية(101).
ومن جانب آخر، نعتقد بأن عبارة »ينظم القانون« في املادة (155) ال تقتصر على حتديد 
األداة التشريعية التي تنظم بها تلك املوضوعات الواردة في تلك املادة، بل تتضمن إلزاماً 

على املشرع العادي بتنظيم هذه املوضوعات وعدم ترك ذلك حملض تقديره.
ويثور تساؤل مهم أال وهو: ما املقصود بكلمة »القانون« الواردة في نص املادة  (155)من 

الدستور؟ سنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل فيما يلي:

عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، ط5، مكتبة الكويت الوطنية، 2009، ص 407 –408.  (98)
عثمان عبد امللك الصالح، السلطة الالئحية في الكويت، ملحق مجلة احلقوق والشريعة، الطبعة الثانية،   (99)
الكويت، 1994، ص 76؛ عادل الطبطبائي، احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية، 

مرجع سابق، ص 356–357.
عادل الطبطبائي، املرجع السابق، ص 432.  (100)

عثمان عبد امللك الصالح، مرجع سابق، ص74، 77.  (101)
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حتديد املقصود بكلمة »القانون« في مفهوم املادة (155) من الدستور
الدستور  من   (155) املادة  في  الواردة  »القانون«  لكلمة  الدستوري  املشرع  استعمال  إن 
العامة واحلرب،  الكوارث  قد يعني صدور قانون عام ينظم أحكام تعويض مضروري 
ويتم تطبيقه على كل حدث يشكل كارثة عامة أو في حالة احلرب، كما أنه قد يعني صدور 
قانون خاص ينظم تعويض املضرورين في كل مرة تقع فيها كارثة عامة أو حرب، فما 
من   (25) املادة  في  الدستوري  املشرع  مقصود  مع  يتفق  الذي  الصحيح  التفسير  هو 

الدستور؟
إن الدستور متى ما أوجب تنظيم مسألة ما بقانون، فإنه لم يقيّد املشرع العادي بضرورة 
صدور القانون على نحو معني، كأن يكون قانوناً عاماً أو قوانني خاصة تصدر كلما دعت 

احلاجة إلى صدورها.
وال شك أن لكل طريقة من الطريقتني سالفتي الذكر مزايا ال تنكر، واملشرع له السلطة 
العامة،  للمصلحة  محققاً  ويراه  يقدره  ملا  طبقاً  الطريقتني  من  أي  اختيار  في  التقديرية 
ونستعرض فيما يلي مزايا كل من الطريقتني سالفتي الذكر، ثم نتولى استعراض موقف 

القانون الكويتي منهما، وذلك على النحو التالي:
أوالً: مزايا تنظيم التعويض ملضروري الكوارث العامة واحلروب بقانون عام دائم

إن هذا التنظيم الشمولي العام ألحكام تعويض مضروري الكوارث واحلروب   -1
يؤدي إلى وحدة األحكام، ومينع تعددها ومن ثم اختالفها في كل مرة تقع فيها 

كارثة عامة.
إن وجود تشريع عام ينظم هذا املوضوع، يترتب عليه عدم احلاجة للجوء إلى   -2
تعقيد  أحد  على  يخفى  وال  ذلك،  إلى  احلاجة  تدعو  مرة  كل  في  قانون  إصدار 

وطول إجراءات إصدار القوانني، مما يتسبب في تأخير تعويض املضرورين.
الكوارث  وقوع  عند  للتعويض  شامالً  تنظيماً  يتضمن  عام  قانون  إصدار  إن   -3
العامة، ميكِّن األفراد من معرفة حقوقهم جتاه الدولة عند وقوع كارثة عامة أو 

قيام حالة حرب.
ثانياً: مزايا تنظيم تعويض مضروري الكوارث العامة، واحلروب بقوانني خاصة 

لكل حدث على حدة
يقع  مرة  كل  في  التعويضات  موضوع  يعالج  مؤقت  خاص  قانون  صدور  إن   -1
مع  يتفق  حرب  حالة  أو  عامة  كارثة  تشكل  قد  التي  األحداث،  من  حدث  فيها 



مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م166

املفهوم السليم ملبدأ التضامن االجتماعي جوهر املادة (25) من الدستور، وذلك 
التضامن  فكرة  باعتبار  املوضوع،  لهذا  الدائم  العام  التنظيم  من  العكس  على 
االجتماعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاصيل كل حدث على حدة، والتنظيم العام 
يفرض على الدولة تعامالً موحداً مع األحداث املختلفة، األمر الذي يتعارض مع 

فكرة التضامن االجتماعي.
بصرفها  تلتزم  التي  التعويضات  تقدير  في  تقديرية  سلطة  الدولة  منح   -2

للمضرورين طبقاً حلجم األضرار وفي حدود مقدرتها املالية.
شؤون  تنظيم  اشترط  قد  الدستور  من   (155) املادة  نص  كان  وإن  أنه،  تقديرنا  وفي 
التعويضات التي تتقرر على خزانة الدولة بقانون، إال أنه لم يلزم الدولة بأن تكون أداة 
املوضوع  هذا  ينظم  أن   - نظرنا  وجهة  من   - ضمنياً  أجاز  وإمنا  عاماً،  قانوناً  التنظيم 
بقانون عام، كما أجاز أن يتم تنظيمه بقوانني خاصة في كل مرة تدعو احلاجة إلى صدور 

قانون بهذا الشأن.
ومن خالل تتبعنا ملسلك املشرع الكويتي في هذا املجال، اتضح لنا أنه استقر على تفسير 
ل إصدار تشريعات  محدد لنص املادة (155) من الدستور في هذا اخلصوص، حيث فضَّ
خاصة لتعويض املضرورين من الكوارث العامة واحلرب كلما دعت احلاجة لذلك، ومن 

أهم هذه التشريعات:
املرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن اإلعفاء من قروض بنك التسليف   -1

واالدخار وأقساط البيوت احلكومية(102).
وكيفية  املديونيات  بعض  الدولة  شراء  شأن  في   1993 لسنة   41 رقم  قانون   -2

حتصيلها(103).
اء  القانون رقم 20 لسنة 1995 بتعويض من تضررت مساكنهم اخلاصة من جرَّ  -3

العدوان العراقي(104).
القانون رقم 31 لسنة 1995 في شأن اإلعفاء من القروض العقارية املقدمة من   -4

بيت التمويل الكويتي للمواطنني ألغراض السكن اخلاص(105).
 1990 لسنة   38 رقم  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  قرار   -5

نشر هذا املرسوم بالقانون في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 48، السنة 38، بتاريخ 26 أبريل 1992.  (102)
نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 119، السنة 39، بتاريخ 7 سبتمبر 1993.  (103)
نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 210، السنة 41، بتاريخ 11 يونيو 1995.  (104)

صدر هذا القانون بتاريخ 1995/7/26، ونشر في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 218، السنة 41.  (105)
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بشأن تعويض أصحاب املزارع عن األبقار والعجول املصابة بالسل وااللتهاب 
البلوري واإلجهاض املعدي(106).

املرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكرمي الشهداء(107).  -6

 10 رقم  واملفقودين  األسرى  لشؤون  الوطنية  اللجنة  رئيس  العدل  وزير  قرار   -7
لسنة 1991 بشأن تقرير صرف راتب شهري ألسرة كل أسير أو مفقود(108).
القرار رقم 726 لسنة 2008 بشأن صرف التعويض عن أضرار الصقيع(109).  -8

ومما ميكن مالحظته أن القرارات املشار إليها بالبنود أرقام (8،7،6) حتيط بها شبهة عدم 
الدستورية ملخالفتها للمادة (155) من الدستور، التي أوجبت تنظيم شؤون التعويضات 

واإلعانات بقانون.
ونختم هذا املطلب بتوجيه نداء إلى املشرع )احلكومة ومجلس األمة( باإلسراع إلى إصدار 
قانون ينظم موضوع التعويض عن أضرار الكوارث العامة، ومنها كارثة فيروس كورونا 
في أقرب وقت، سواء بإصدار قانون عام(110)، أو قانون خاص بتعويض مضروري هذه 

الكارثة، وإال فإن نص املادة (25) من الدستور سيصبح حبراً على ورق ال قيمة له.
ولكن ما هو احلل إذا استمرت الدولة بامتناعها عن إصدار هذا القانون؟ هل يترتب على 
ضمنها  ومن  العامة  الكوارث  ضحايا  جتاه  للدولة  املدنية  املسؤولية  قيام  االمتناع  هذا 
كارثة فيروس كورونا املستجد أم ال؟ هذا ما سنتناوله في املبحث الثاني من هذه الدراسة 

- بإذن الله -.

صدر هذا القرار بتاريخ 1990/7/2، ونشر في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 1879، السنة 36.  (106)
صدر هذا املرسوم بتاريخ 1991/6/19، ونشر في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 7، السنة 37.   (107)

صدر هذا القرار بتاريخ 1991/6/16، ونشر في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 6، السنة 37.  (108)
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية، العدد رقم 884، السنة 54– 20، بتاريخ 2008/8/17.  (109)

منه  يستفيد  لكي  رجعي  بأثر  سريانه  على   – صدوره  حال   – القانون  هذا  في  النص  مراعاة  مع   (110)
مضرورو كارثة فيروس كورونا املستجد، وذلك إعماالً للمادة (179) من الدستور التي تنص على 
أثر فيما وقع  العمل بها، وال يترتب عليها  تاريخ  إال على ما يقع من  القوانني  أنه: »ال تسري أحكام 
قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير املواد اجلزائية، النص في القانون على خالف ذلك مبوافقة أغلبية 

األعضاء الذين يتألف منهم مجلس األمة«.



مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م168

املبحث الثاني
املسؤولية املدنية للدولة جراء االمتناع عن إصدار قانون 

ينظم تعويض مضروري الكوارث العامة
من  املواد  في  االلتزام  مصادر  من  كمصدر  الضار  الفعل  تنظيم  الكويتي  املشرع  تناول 
م الفعل الضار إلى قسمني: تناول في القسم  (261) من القانون املدني، وقسَّ (227) إلى 
مه إلى ثالثة موضوعات: املسؤولية  األول: املسؤولية عن العمل غير املشروع حيث قسَّ
عن األعمال الشخصية، املواد من (227) إلى (237)، ثم أعقب ذلك بتناول املسؤولية عن 
عمل الغير في املواد من (238) إلى (242)، ثم ختم هذا القسم بتنظيم املسؤولية عن الضرر 

الناجم عن األشياء في املادتني (243، 244) منه.
 (261) إلى   (255) من  املواد  انتظمته  فقد  الضار:  الفعل  أقسام  من  الثاني  القسم  أما 
حيث عالج فيها املشرع ضمان أذى النفس، بادئاً بالضمان املباشر، ثم أتبعُه بالضمان 

االحتياطي للدولة.
اء امتناعها عن إصدار قانون  وسنعالج فيما يلي مدى توافر املسؤولية املدنية للدولة جرَّ
بتنظيم التعويض املستحق ملضروري الكوارث العامة ككارثة فيروس كورونا املستجد، 
للمسؤولية  العامة  القواعد  أحكام  ظل  في  املسؤولية  هذه  توافر  مدى  بيان  نتولى  حيث 
الثاني، وذلك  النفس في املطلب  املدنية، في املطلب األول، ثم في ظل قواعد ضمان أذى 

على النحو التالي:

املطلب األول
مسؤولية الدولة وفقاً للقواعد العامة في املسؤولية املدنية

التزاماً  تقيم  الدستور  من   (25) املادة  أن  إلى  الدراسة  هذه  من  األول  املبحث  في  انتهينا 
إلى فكرة  العامة استناداً  الكوارث  الناجمة عن  الدولة بتعويض األضرار  دستورياً على 
تشريعية  كأداة  القانون  حددت  الدستور  من   (155) املادة  وأن  االجتماعي،  التضامن 

لتنظيم عدة موضوعات من ضمنها التعويضات التي تقرر على خزانة الدولة.
املوضوعات  في  قوانني  بإصدار  املشرع  قام  الدستور،  من   (155) املادة  لنص  وإعماالً 
التي أوجب الدستور في هذه املادة تنظيمها بقانون فيما عدا موضوع التعويضات، حيث 
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امتنع عن إصدار قانون لتعويض مضروري الكوارث واحملن العامة(111).
وإزاء امتناع الدولة عن إصدار قانون بتنظيم التعويض عن أضرار الكوارث العامة طبقاً 
للمادتني (25 و155) من الدستور، يحق لنا أن نتساءل: هل يشكل هذا االمتناع من الدولة 
خطأ تقصيرياً – بافتراض توافر ركني الضرر والعالقة السببية - تتوافر به املسؤولية 
التقصيرية للدولة عن تعويض األضرار التي تلحق مبضروري كارثة فيروس كورونا 

املستجد؟
التأصيل  من  شيئاً  يتطلب  الكويتي  القانون  في  املسألة  هذه  وضع  إن  احلقيقة،  في 
لقيام  الزم  جوهري  كركن  التقصيري  باخلطأ  املقصود  بيان  خالل  من  والتفصيل، 
املسؤولية التقصيرية، ومدى اعتبار االمتناع عن ممارسة أعمال التشريع – حال وجود 

التزام دستوري بالقيام به - تطبيقاً من تطبيقاته.
أحدث  من  »كل  أن:  على  املدني  القانون  من   (227) املادة  من  األولى  الفقرة  نصت  فقد 
أم  أكان في إحداثه الضرر مباشراً  بغيره يلتزم بتعويضه، سواء  بفعله اخلاطئ ضرراً 

متسبباً«.
فالقاعدة العامة في املسؤولية املدنية تقوم على أساس اخلطأ، إال أن مجرد ارتكاب اخلطأ 
ال يكفي لثبوت املسؤولية، بل البد أن ينجم عنه ضرر بالغير، وأن تتوافر عالقة سببية 

بينهما، فإذا توافرت هذه األركان الثالثة قامت املسؤولية ونشأ االلتزام بالتعويض.
ونبدأ بعرض الركن األول للمسؤولية التقصيرية، وهو اخلطأ، ومدى توافره في الفرض 

الذي نحن بصدده، وذلك طبقاً لآلتي:
الركن األول: اخلطأ التقصيري

ملضروري  التعويضات  قانون  إصدار  عن  باالمتناع  الدولة  مسلك  بعرض  نبدأ  أن  قبل 
املستجد بشكل خاص،  كارثة فيروس كورونا  العامة بشكل عام وملضروري  الكوارث 
اخلطأ  مفهوم  استعراض  املهم  من  نرى  ال،  أم  تقصيرياً  خطأً  يشكل  ذلك  كان  إذا  وما 

التقصيري بشكل عام.

ففيما يتعلق باملعاشات أصدر املشرع القوانني التالية: القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات   (111)
1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني، والقانون  69 لسنة  االجتماعية، والقانون رقم 
– وفيما يتعلق باملرتبات، فقد نظمت  1995 بشأن مكافآت طلبة اجلامعة والتطبيقي  10 لسنة  رقم 
مبوجب املادتني (5 و38) من قانون اخلدمة املدنية، أما ما يتعلق باإلعانات فقد نظمها املشرع بالقانون 

رقم 12 لسنة 2011.
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تعريف اخلطأ التقصيري:
ليفسح  املشرع  من  مقصود  أمر  وهو  القانون،  في  التقصيري  للخطأ  تعريف  يوجد  ال 

املجال الجتهاد الفكر القانوني، ويضفي عليه ما ينبغي له من مرونة وانطالق(112).
موقف الفقه

مذاهب  ذلك  في  الفقهاء  وذهب  التقصيري،  اخلطأ  مفهوم  حتديد  في  الفقه(113)  اختلف 
شتى، ولعل أقرب معيار إلى الدقة في تعريف اخلطأ التقصيري هو أنه: »االنحراف عن 

سلوك الشخص العادي«(114).
أحكام القضاء

عرَّفت محكمة التمييز اخلطأ التقصيري في مفهوم املادة (227) من القانون املدني بأنه: 
»االنحراف عن السلوك املألوف، وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى 

ال يضر بالغير، في مثل الظروف احمليطة باملنسوب إليه اخلطأ«(115).
وبعد أن تناولنا مفهوم اخلطأ التقصيري فقهاً وقضاًء، نتعرض بالدراسة لصورة خاصة 

من صور هذا اخلطأ، أال وهو اخلطأ باالمتناع، فما هو هذا اخلطأ، وكيف يقع؟
تعريف اخلطأ باالمتناع

ينبغي التسليم بأن الفعل أو االمتناع لكي يوصف بأنه خطأ قانوني يجب أن يكون غير 
مشروع، وهو يكون كذلك لسببني: إما أن يكون الفعل أو االمتناع قد صدر عن غير حق، 

وإما أن يكون قد جاء مخالفاً لواجب قانوني(116).

املذكرة اإليضاحية للقانون املدني الكويتي، مرجع سابق، ص 217.  (112)
األحكام  على  وتعليقات  بحوث  املدنية،  املسؤولية  أساس  اخلطأ  معيار  ضبط  في  مرقس،  سليمان   (113)
وغيرها من موضوعات القانون املدني، 1987، ص 3 وما بعدها. عبد الفتاح عبد الباقي، حتديد اخلطأ 
التقصيري كأساس للمسؤولية في ظل القانون الكويتي والقانون املعاصر ومع املقارنة بأحكام الفقه 
اإلسالمي، مجلة احملامي، السنة 22، العددان 4-5 سبتمبر/أكتوبر 1978، ص 20 وما بعدها؛ أمين 
إبراهيم العشماوي، تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، 

جامعة عني شمس، القاهرة، 1998، ص 43-19.
عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 33-30.  (114)

1983/140 جتاري، بتاريخ1984/3/7، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة  احلكم رقم   (115)
الله األيوب وأحمد  1984، إعداد احملاميني عبد  إلى آخر ديسمبر   1972/10/16 املدة من  التمييز عن 

املاجد، ص347.
جامعة  احلقوق،  كلية  واالقتصاد،  القانون  مجلة  باالمتناع،  اخلطأ  اجلارحي،  السيد  عبد  مصطفى   (116)

القاهرة، السنة 52، سنة 1982، مطبعة دار الهنا، 1984، ص 365.
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فاالمتناع يعد خطأً طاملا تضمن انحرافاً عن سلوك الشخص العادي، يستوي في ذلك أن 
يتم االمتناع عمداً أي بقصد إيقاع الضرر، أو إهماالً دون قصد، وبصفة خاصة إذا شكل 
اتخاذ سلوك معني ولم يتم  أو  بالقيام بعمل معني(117)،  االمتناع مخالفة اللتزام قانوني 

ذلك(118).
ويشترط القضاء للحكم بالتعويض في كال نوعي املسؤولية التقصيرية والعقدية أن يكون 
الضرر مباشراً، وهو ما يرتبط بعالقة السببية مع اخلطأ بأن يكون نتيجة ضرورية، أو 

محققة للفعل أو االمتناع أو اإلخالل الذي يشكل ركن اخلطأ(119). 
العادي«،  الشخص  سلوك  عن  »انحراف  اإليجابي  اخلطأ  شأن  شأنه  باالمتناع  فاخلطأ 
ومن مقتضى املساواة بني هذين النوعني من اخلطأ عدم حصر حاالت املسؤولية املدنية 
الناشئة عن االمتناع اخلاطئ، واملادة (227) من القانون املدني قررت مسؤولية الشخص 
عن تعويض الضرر الذي يسببه للغير بفعله اخلاطئ، وهذا النص جاء مطلقاً في مسؤولية 

الشخص عن جميع أفعاله، وهو ما يكاد يجمع عليه الفقه الفرنسي(120).
وبناًء على ما تقدم، فإنه متى وجد التزام قانوني على شخص بالقيام بعمل معني وامتنع 
حال  الدولة  على  األمر  هذا  ينطبق  فهل  تقصيرياً،  خطأً  ارتكب  قد  يكون  فإنه  أدائه،  عن 
امتناعها عن إصدار قانون لتعويض مضروري الكوارث العامة ومنها كارثة كورونا، أو 

حتى مجرد التأخير في إصدار هذا القانون ملدة غير معقولة؟
اإلغفال التشريعي كتطبيق من تطبيقات اخلطأ باالمتناع

من  سلبياً  موقفاً  املشرع  »اتخاذ  العام(121):  القانون  فقه  في  التشريعي  باإلغفال  يقصد 

وفي ذلك تقرر محكمة النقض الفرنسية بأن: اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية املنصوص عليه في   (117)
املادتني (1382 و1383) من القانون املدني الفرنسي، ميكن أن يقع بواسطة فعل إيجابي، وميكن أن 
يقع ملجرد االمتناع وإن لم يكن عن سوء نية أو بقصد اإلضرار بالغير، فاملسؤولية تقع على املمتنع 
عن القيام بالتزام قانوني أو الئحي أو اتفاقي، أو كانت تفرضه واجبات املهنة التي ينتمي إليها املمتنع، 
التاريخية بطريقة  – يقع عليه واجب تقدمي املعلومات  – على وجه اخلصوص  ومن ثم فإن املؤرخ 

موضوعية. انظر:
Cass. Civ.2. 14 Oct 1987. Bull. Civ. II. No 201. Gaz. Pal. 1987. 2. Panor. p. 269.
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املسؤولية املدنية واإلثراء دون سبب، ط2، مؤسسة دار الكتب للنشر،   (118)

الكويت، 1998، ص 57 – 58.
القضاء  مجلة   ،2009 نوفمبر   3 بتاريخ  جتاري/1،   2009 لسنة   157 رقم  التمييز  محكمة  حكم   (119)

والقانون، السنة 37، اجلزء 3، عدد نوفمبر 2012، ص 92.
أمين سعد سليم، االمتناع مصدر للمسؤولية املدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 41.  (120)

للمزيد حول رقابة اإلغفال التشريعي، انظر: وليد محمد الشناوي، دور احملاكم الدستورية كمشرع إيجابي،   (121)
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، العدد 62، أبريل 2017.
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اختصاصه الدستوري نحو إصدار قانون معني كان من الواجب عليه إصداره، متنصالً 
الدستور خصه  أن  القانون حال  عن إصدار هذا  االختصاص، ممتنعاً  من ممارسة هذا 
أكان  وسواء  جزئياً،  أو  كلياً  االمتناع  هذا  كون  عن  النظر  وبغض  الدستورية،  باحلماية 
الدستورية محل تنظيم  أم إهمال، مما يترتب عليه اإلخالل بإحدى الضمانات  عن عمد 

احلقوق واحلريات«(122).
أننا لسنا بصدد دراسة فكرة اإلغفال التشريعي، فمكانها الطبيعي  التنويه إلى  وينبغي 
مؤلفات فقه القانون العام، ولكننا نتناول هذه الفكرة بالقدر الالزم والضروري ملعرفة 
ما إذا كان امتناع الدولة عن تنظيم موضوع التعويض عن األضرار الناجمة عن الكوارث 

العامة يشكل إغفاالً تشريعياً من عدمه.
التعويض  مسألة  يتناول  واخلاص(124)  العام(123)  القانونني  فقه  بأن  القول  إلى  ونسارع 
عن التشريع أو ما يسمى »مسؤولية الدولة عن أعمالها املشرعة« من خالل الفرض الذي 
تتخذ الدولة مبوجبه مسلكاً إيجابياً بإصدار قانون ما »يترتب عليه إصابة عدد من األفراد 
امتناع  في  واملتمثلة  بصددها،  نحن  التي  الفكرة  عن  متاماً  يختلف  فرض  وهو  بأضرار«، 
املشرع عن إصدار قانون ما نص الدستور على اختصاصه بإصداره على سبيل احلصر. 
وبالعودة إلى املسألة محل البحث، وهي مدى اعتبار مسلك الدولة السلبي باالمتناع أو 
حتى التأخر مدة غير معقولة عن إصدار قانون عام لتعويض مضروري الكوارث العامة 
خطأً  املستجد  كورونا  فيروس  كارثة  عن  الناجمة  األضرار  لتعويض  خاص  قانون  أو 

باملعنى القانوني؟
(25) من الدستور مدة معينة  املادة  إلى أن املشرع لم يحدد في  الفقه(125)  ذهب رأي في 
مخالفتها  للدولة  ينسب  أن  مينع  ال  ذلك  ولكن  بالتعويض،  اخلاص  التشريع  إلصدار 
هذا  إصدار  عن  تأخرها  أو  بامتناعها  املتمثل  السلبي  ملسلكها  نتيجة  الدستور،  ألحكام 
الطعن  ميكن  ال  كان  وإن  الدستورية  املخالفة  هذه  وأن  املعقول،  الوقت  ضمن  التشريع 
مينع  ال  ذلك  أن  إال  تشريعي،  نص  ضمن  ورودها  لعدم  الدستورية  احملكمة  أمام  عليها 
قانوناً من اللجوء إلى أسلوب آخر، أال وهو رفع األمر إلى القضاء العادي لطلب التعويض 

على  الدستورية  الرقابة  طريق  في  اإلداري  للقضاء  مضيئة  ومضات  خفاجي،  الوهاب  عبد  محمد   (122)
العدد  القانونية واالقتصادية، جامعة اإلسكندرية،  للبحوث  التشريعي، مجلة كلية احلقوق  اإلغفال 

2، 2015، ص 113. 
سليمان الطماوي، القضاء اإلداري - الكتاب الثاني – قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام، دار   (123)

الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 38.
محمد نصر رفاعي، مرجع سابق، ص 196 وما بعدها.  (124)

عادل الطبطبائي، التعويض عن أضرار احلرب العدوانية، مرجع سابق، ص25.  (125)
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عن األضرار الناجتة عن تأخر الدولة في إصدار هذا التشريع، باعتبار أن هذا التأخير يعد 
خطأً قانونياً يستوجب التعويض عنه.

اء امتناعها عن إصدار التشريعات التي تلتزم  ويبدو أن االعتراف مبسؤولية الدولة جرَّ
قانوناً بإصدارها ال يقتصر على القانون الداخلي في هذه احلالة، فعلى سبيل املثال إذا 
القانوني  النظام  من  جزءاً  وأصبحت  دولية،  اتفاقية  على  التشريعية  السلطة  صدَّقت  ما 
فمسلك  الدولة،  إقليم  في  لتنفيذها  الالزمة  التشريعات  تصدر  أن  عليها  وجب  للدولة، 
الدولة السلبي بامتناعها عن إصدار قانون يتوقف عليه تنفيذ التزاماتها الدولية ال يبيح 
لها التمسك بعدم وجود هذا التشريع للتحلل من التزاماتها(126)، وباملثل فإن امتناع الدولة 
عن سن تشريع يحد من انبعاثات الغازات السامة، وعبورها إلى دولة أو دول أخرى يثير 

مسؤوليتها عن األضرار التي تلحق بالدولة أو الدول املتضررة(127).
السلطة  يتولى  أن  على  نصت  منه   (51) املادة  أن  جند  الكويتي،  الدستور  إلى  وبالعودة 
على  نصت  منه   (79) املادة  أن  كما  األمة،  ومجلس  األمير  سمو  الكويت  في  التشريعية 
الوظيفة  فإن  وبالتالي  األمير،  عليه  وصدَّق  األمة  مجلس  أقره  إذا  إال  قانون  يصدر  أال 
التشريعية في الكويت موزعة بني احلكومة ومجلس األمة، فالدولة إذن جزء من السلطة 

التشريعية(128).
وعليه فإنه ينبغي التفرقة بني حالتني:

األولى: أال يوجد نص خاص في الدستور يقضي بإسناد تنظيم موضوع معني للسلطة 
التشريعية، فهنا متلك هذه السلطة حرية إصدار القانون أو عدم إصداره، إذ إن لها سلطة 

تقديرية في هذا املجال.
أو  موضوع  بتنظيم  التشريعية  السلطة  اختصاص  على  الدستور  ينص  أن  الثانية: 
موضوعات محددة، فهنا يفترض بالسلطة التشريعية اتخاذ سلوك إيجابي والعمل على 

إصدارها، فإن أحجمت أو تقاعست ُعدَّ مسلكها خطأً تقصيرياً تسأل عن تبعاته.
وهذه النتيجة التي انتهينا إليها – في تقديرنا - نتيجة منطقية وعادلة وذلك استناداً إلى 

احلجج التالية:

رشيد العنزي، القانون الدولي العام، ط1، دون ناشر، الكويت، 1997، ص 564 – 565؛ غازي حسن   (126)
صباديني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2009، ص 399.

هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، ط1، املركز القومي لإلصدارات   (127)
القانونية، القاهرة، 2011، ص 135.

والضرورة  احلرب  حالة  في  الكويتي  النظام  في  للحكومة  االستثنائية  السلطات  الفارسي،  أحمد   (128)
والظروف الطارئة، مجلة احملامي، السنة 28، عدد أكتوبر – نوفمبر - ديسمبر 2004، ص 22.
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عدم  فقط  عليه  يترتب  ال  بقانون  تصدر  أن  يجب  معينة  موضوعات  حتديد  إن   -1
جواز تنظيمها بأداة أدنى من القانون، بل نعتقد أن السلطة التقديرية للمشرع 
كانت  أن  بعد  مقيدة  سلطة  أصبحت  املبدأ  حيث  من  بشأنها  قانون  إصدار  في 

تقديرية، فال ميلك عدم إصدارها أو تأخير إصدارها ملدة غير معقولة.
خاص  بنص  الدستوري  املشرع  حجزه  تشريع  إصدار  عن  الدولة  امتناع  إن   -2
 25) املادتني  لنص  قيمة  كل  يلغي   – منها  جزء  والدولة   – التشريعية  للسلطة 

و155) من الدستور، ويجعلهما لغواً تشريعياً ينزه عنه املشرع.
إن مناط مسؤولية الدولة في هذه احلالة ال يتعلق بسلطة الدولة في التشريع أي   -3
مبضمون القوانني وأحكامها، وال باألعمال البرملانية للسلطة التشريعية، فهذا 
يتعلق  ولكن  السلطات(129)،  بني  الفصل  ملبدأ  احتراماً  أحد  فيه  ينازعها  ال  نطاق 
بثبوت السلطة لها في إصدار التشريع وامتناعها عن ممارسة هذه السلطة، وما 

ينجم عن ذلك من اإلضرار بالغير.
القول إن الدولة متلك سلطة مطلقة في إصدار التشريعات أو عدم إصدارها، وفي   -4
حال إصدارها تستقل في اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتدخل التشريعي، 
عدم  ظل  في  هذه  سلطتها  استعمال  في  الدولة  انحراف  احتمالية  إلى  يفضي 

وجود جهة تراقب هذا االنحراف(130). 
االمتناع عن إصدار قانون نص الدستور على تنظيمه بقانون يؤدي إلى أن نكون   -5
بصدد فراغ تشريعي قد يدفع السلطة القضائية إلى محاولة سده في أحكامها 
ومداه،  التدخل  هذا  بحدود  تتعلق  عملية  إشكاليات  يثير  قد  ما  وهو  القضائية، 
مما قد يفضي إلى تغول السلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية 

واإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات(131). 
وتبعاً لذلك، فإن الدولة متلك إعداد مشروع قانون بتعويض األضرار الناجمة 

أنه: »يقوم نظام احلكم على  التي نصت على  الكويتي  (50) من الدستور  املادة  إلى  املبدأ  يستند هذا   (129)
أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً ألحكام الدستور وال يجوز ألي سلطة منها النزول عن كل أو 

بعض اختصاصها املنصوص عليه في هذا الدستور«.
ذلك أن املادة األولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء احملكمة الدستورية نصت على أن: »تنشأ   (130)
محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في املنازعات املتعلقة 
بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوائح وفي الطعون اخلاصة بانتخاب أعضاء مجلس األمة 

أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر احملاكم«.
للمزيد حول موضوع تدخل القضاء في وظيفة السلطة التشريعية، انظر: عادل الطبطبائي، احلدود   (131)

الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية، مرجع سابق، ص 305 وما بعدها.
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عن الكوارث العامة ومنها كارثة فيروس كورونا املستجد، وعرضه على مجلس 
امتناعها  ُعدَّ  بذلك  القيام  عن  تقاعست  هي  فإن  وإقراره،  عليه  للتصويت  األمة 
وهو  الكارثة،  هذه  بضحايا  الضرر  يلحق  مما  املألوف،  السلوك  عن  انحرافاً 
في  يعني  ما  وهو  منه،  وحرمانهم  التعويض  على  احلصول  في  حقهم  تعطيل 
نهاية املطاف ارتكاب الدولة عمالً غير مشروع سبََّب ضرراً للغير، وهو مسلك 

يرتب مسؤوليتها التقصيرية.
 ولكن قد يقول قائل بأن الدولة ممثلة باحلكومة ال متلك – على األقل من الناحية النظرية –

األغلبية الالزمة إلصدار القوانني، ومن ثم فال ميكن نسبة اخلطأ إليها.
والرد على ذلك القول يسير: ذلك أن املطلوب من الدولة هو القيام مبمارسة اختصاصاتها 
املبينة في الدستور والقوانني ذات الصلة بالتشريع دون أي تقصير، فإن حتققت النتيجة 
بصدور التشريع تكون قد نفذت التزامها الدستوري املتعلق بالتشريع، أما إذا لم تتحقق 
فإنها  إلقراره،  دستورياً  املطلوبة  األغلبية  على  القانون  مشروع  حيازة  بعدم  النتيجة 

تكون مبنأى عن املسؤولية املدنية التقصيرية(132).
التعويضات  بتنظيم  قانون  إصدار  عن  الدولة  امتناع  بأن  نرى  تقدم،  ما  على  وبناًء 
كورونا  فيروس  كارثة  مضرورو  ضمنهم  ومن  العامة،  الكوارث  ملضروري  املستحقة 
الذي يشكل خطأ تقصيرياً،  الكلي  التشريعي  اإلغفال  املستجد، يشكل حالة من حاالت 

يصلح أساساً لقيام املسؤولية التقصيرية للدولة جتاه املضرورين من هذه الكارثة.
ولكن يثور التساؤل عن مدى اشتراط تبني احملكمة الدستورية في الكويت لفكرة اإلغفال 
التشريعي لإلقرار بحق املضرورين من هذا اإلغفال في التعويض عما يصيبهم بسببه 

من أضرار؟
في احلقيقة، إن هذا التساؤل لم يطرح في الفقه والقضاء الدستوري العربيني – في حدود 
ما اطلعنا عليه من كتابات وأحكام – ونعتقد من جانبنا بأن اإلقرار بحق املضرورين في 
التعويض من اإلغفال التشريعي ال ينبغي أن يرتبط بتبني القضاء الدستوري لهذه الفكرة 

من عدمه، وذلك الختالف مجال وشروط وآثار كل منهما عن اآلخر.

ومن وجهة نظرنا، نرى بأن الدولة متلك إصدار مثل هذا القانون مبرسوم ضرورة استناداً إلى املادة   (132)
املشرع  إليها  أسنده  موضوع  بتنظيم  عليها  دستوري  التزام  وجود  أن  باعتبار  الدستور  من   (71)
الدستوري، وفي ظل رفض مشروع القانون الذي تقدمت به في هذه احلالة من قبل مجلس األمة، 

فإننا في هذه احلالة نكون بصدد حالة ضرورة تبيح لها اللجوء إلى املادة (71) من الدستور.
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ركن الضرر
الضرر هو الركن اجلوهري الالزم لقيام املسؤولية املدنية، فال مسؤولية بال ضرر(133)، 
مضروري  بتعويض  الدولة  على  التزام  نشأ  مجتمعة،  املسؤولية  أركان  توافرت  ومتى 

الكارثة العامة عما أصابهم من أضرار.
والتعويض يشمل كقاعدة عامة كافة األضرار التي حلقت املضرور، سواء كانت أضراراً 
أدبية، بشرط أن تكون نتيجة طبيعية للعمل غير املشروع، ويدخل  أو  أو مالية  جسدية 
حديثاً  القضاء  اعترف  وقد  والوفاة،  واجلروح  اإلصابات  اجلسدي  الضرر  نطاق  في 
بالتعويض عن حق اإلنسان في احلياة، وعدم حرمانه من العيش للفترة الطبيعية في مثل 

من هو في ظروفه الشخصية(134).
وبالتالي فإن املصاب بفيروس كورونا يستحق التعويض عن إصابته بهذا املرض، فإن 
توفي بسبب ذلك فإنه يستحق التعويض عن فقد النفس، وهو الدية كاملة وقدرها عشرة 
التعويض  أو أرش مقدر فيكون  التي يستحق عنها دية  أما بقية اإلصابات  آالف دينار، 

طبقاً جلدول الديات.
عن  التعويض  املستجد  كورونا  فيروس  كارثة  مضروري  تعويض  كذلك  ويشمل 
التي يتكبدها املصاب بفيروس كورونا، واخلسائر  املادية، فالنفقات العالجية  األضرار 
التي يتكبدها األفراد والشركات نتيجة تعطل مصاحلهم وأعمالهم بسبب هذا الفيروس، 

وسائر صنوف الضرر وصوره متى كانت نتيجة طبيعية النتشار هذا الفيروس.
الضرر  من  النوع  وهذا  األدبية،  األضرار  يشمل  بالتعويض  الدولة  التزام  فإن  وأخيراً 
واضح بالنسبة للمصاب بالفيروس، إذ ال شك أنه يعاني نفسياً من إصابته، خصوصاً 
من كان خاضعاً منهم إلجراءات العزل أثناء تلقيه العالج، وما يليه من حجر صحي بعد 
أن يتماثل للشفاء، كما يشمل التعويض كل من تعرَّض ألذى نفسي بسبب انتشار هذا 
الفيروس، مع مراعاة أن احلكم بالتعويض عن الضرر األدبي الناشئ عن الوفاة يقتصر 

على األزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية(135).

حكم محكمة التمييز رقم 391، 399 لسنة 2005 جتاري، بتاريخ 2006/2/11، منشور في مجموعة   (133)
القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل الفترة من 2002/1/1 حتى 2006/12/31، مرجع 

سابق، ص 55.
الفقه  في  خالفاً  أثار  وقد  املوروث،  التعويض  مسمى:  التعويض  من  النوع  هذا  على  الفقه  يطلق   (134)
والقضاء الفرنسيني. ملزيد من التفصيل في هذا املوضوع، انظر: سليمان مرقس، تعليق على حكم 
محكمة استئناف القاهرة في مسؤولية الناقل اجلوي، مجلة إدارة قضايا احلكومة، السنة 3، 1976، 

العدد 2، ص 11 - 152.
الفقرة الثالثة من املادة (231) من القانون املدني الكويتي.  (135)
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ركن عالقة السببية
التعويضات  ينظم  قانون  إصدار  عن  امتناعها  نتيجة  الدولة  مسؤولية  لقيام  يكفي  ال 
املستحقة ملضروري الكوارث العامة - ومنهم مضروري كارثة كورونا - وما ينتج عن 
ذلك من أضرار تلحق املضرورين، بل البد من توافر عالقة سببية بني امتناع الدولة - 

سالف الذكر - وهو الذي ميثل ركن اخلطأ، وما جنم عنه من ضرر.
وعالقة السببية ال تقوم على إال على السبب املنتج الفعال احملدث للضرر، دون السبب 
العارض الذي ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر، مهما كان قد أسهم مصادفة في 

إحداثه، بأن كان مقترناً بالسبب املنتج«(136).
وإثبات هذه العالقة يتسم في نطاق بحثنا بخصوصية حيث يتم إثباتها على مرحلتني من 

خالل توافر واقعتني هما:
من  املضرور  أصاب  الذي  واألدبي  واملادي  اجلسدي  بأنواعه  الضرر  ارتباط   -1
يرجع  ضرر  من  حلقه  ما  يكون  أن  أي  الكارثة،  هذه  بوقوع  كورونا  فيروس 

حتديداً وبشكل مباشر إلى هذه الكارثة، وأنه لوالها ملا وقع ذلك الضرر.
اء امتناع الدولة أو  أن يثبت املضرور أن الضرر الذي حلقه على نحو ما سلف جرَّ  -2
السلطة التشريعية عن ممارسة دورها التشريعي بتنظيم موضوع التعويضات 
على  املستجد  كورونا  فيروس  كارثة  أو  العامة  الكوارث  ملضروري  املستحقة 
وجه التحديد، وقد ترتب عليه حرمانه من التعويض املستحق له لو كانت الدولة 

لم متتنع عن القيام بواجبها الدستوري املشار إليه.
وغني عن البيان أن املضرور هو من يلتزم بعبء إثبات توافر عالقة السببية على النحو 
الثاني من الضرر، إذ إن  الذي بيَّناه، وفي الواقع فإنه ال يواجه مشكلة في إثبات النوع 
وحرمان  احلالة  هذه  في  التعويض  قانون  إصدار  عن  الدولة  امتناع  بني  السببية  عالقة 

مضرور الكارثة من التعويض جلي واضح ال يحتاج إلى كبير عناء.
ولكن اخلالف في احلقيقة قد يحصل عملياً عند إقامة دعوى التعويض، إذ قد تنازع الدولة 
في توافر عالقة السببية بارتكاب املضرور، أو أحٍد من الغير خطأ أثر في وقوع الضرر، 
أو فاقمه أو زاد من مداه. ويثور التساؤل عن مدى التعويض عن األضرار املادية واألدبية 

الذي تلتزم به الدولة في هذه احلالة؟

القواعد  مجموعة   .2003/3/2 بتاريخ  الصادر  جتاري،   2002 لسنة   377 رقم  التمييز  محكمة  حكم   (136)
القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل الفترة من 2002/1/1 حتى 2006/12/31، املكتب الفني 

مبحكمة التمييز، القسم اخلامس، املجلد 11، مايو 2009، ص 64.
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مدى التعويض الذي تلتزم به الدولة في هذه احلالة
إن التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن كارثة فيروس كورونا أساسه مسؤوليتها 
التقصيرية، وهي كما أسلفنا فرع من فروع املسؤولية عن العمل غير املشروع، واألصل 
لكل الضرر طبقاً ملبدأ »التعويض الكامل«، ومن ثم  في مقدار التعويض أن يكون جابراً 

يحَق لنا أن نتساءل: هل ينطبق هذا املبدأ على هذه املسؤولية؟
إن العدالة ومنطق األمور يقتضيان أال تسأل الدولة عن تعويض األضرار التي تسببت 
ما  إال في حدود  العامة  الكوارث  لتعويض مضروري  بامتناعها عن إصدار قانون  فيها 
التوجيه  الوقوف على  الدستور، لذا كان لزاماً علينا  (25) من  املادة  تلتزم به وفقاً لنص 
التعويض  مدى  لبيان  بقانون،  املوضوع  هذا  تنظيم  عند  العادي  للمشرع  الدستوري 

املستحق ملضروري الكوارث العامة.
(25) من  املادة  الدولة مبوجب  به  تلتزم  الذي  التعويض  أن  إلى  الفقه  فقد ذهب رأي في 
الدستور محدود بإمكانياتها وقدراتها االقتصادية، انطالقاً من أن هذا التعويض يجب أن 
اء  يكون في حدود تعبر فيها الدولة عن تكافل أفراد مجتمعها جتاه املتضررين منهم جرَّ
احلرب التي فرضت عليهم، فهو مبثابة: »ملسة حنان من الدولة جتاه مواطنيها متسح فيه 

دموعهم التي سببها العدوان«(137).
الدستور  (25) من  املادة  الوارد في  التعويض  السابق بأن: »فكرة  الرأي  ويرى صاحب 
تختلف متاماً عن نظام التعويض الوارد في القانون املدني والذي يقوم على أساس جبر 
الضرر، فالدستور عندما قرر التعويض للمواطنني بسبب إصابات احلرب أو بسبب تأدية 
واجباتهم العسكرية، إمنا أراد أن يعبر عن تضامن املجتمع جتاه أفراده املتضررين، وأن 
أسلوب التعبير عن التضامن ال يعني بحال الطلب من الدولة أن تدفع تعويضاً كامالً عن 

هذه األضرار«(138).
األضرار  كامل  بتعويض  الدولة  إلزام  اشتراط  عدم  في  السابق  الرأي  مع  نتفق  ونحن 
تضامن  فكرة  مع   – تقديرنا  في   – يتعارض  ذلك  أن  إذ  العامة،  الكوارث  عن  الناجمة 
املجتمع في حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة، وهي جوهر املادة (25) من 
الدستور، فاملضرورون في نهاية املطاف جزء من املجتمع الذي يتحمل األعباء الناجمة 
عن الكارثة العامة، من خالل تنازلهم عن جزء من التعويض املستحق لهم عن األضرار 

عادل الطبطبائي، التعويض عن أضرار احلرب العدوانية، مرجع سابق، ص 25.  (137)
املرجع السابق، املوضع ذاته. وانظر عكس هذا الرأي في القانون املصري: عبد العزيز عبد املعطي   (138)

علوان، مرجع سابق، ص 137 – 139.
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التي أصابتهم، واالكتفاء بتعويض عادل وليس بالضرورة تعويض جابر للضرر(139).
التعويض  مبدأ  على  التأثير  إلى  الدولة  وضمان  اجلماعية  املسؤولية  ظهور  أدى  فلقد 
الكامل، إذ ظهر إلى جواره ما يسمى بالتعويض العادل، وهو الذي ال يتعادل مبقتضاه 
الضرر الذي يلحق املضرور مع التعويض الذي سيحصل عليه، فهو في النهاية تعويض 

يقدر بحسب الظروف املالبسة لوقوع الضرر(140). 
وال يفوتنا أن نشير إلى اخليارات املتاحة ملضروري كارثة فيروس كورونا املستجد في 

سبيل حصولهم على التعويضات املستحقة لهم والتي تتمثل في اآلتي:
اخليار األول: اللجوء إلى إقامة دعوى التعويض استناداً إلى ثبوت املسؤولية التقصيرية 

للدولة على نحو ما انتهينا إليه فيما سلف.
اخليار الثاني: اللجوء إلى الطعن املباشر(141) بعدم دستورية اإلغفال التشريعي الكلي 
العامة،  واحملن  الكوارث  عن  الناجمة  األضرار  عن  التعويضات  موضوع  تنظيم  بعدم 
وذلك باملخالفة لنصي املادتني (25 و155) من الدستور وما يترتب على ذلك من آثار، أو 

إبداء هذا الدفع أثناء نظر دعوى التعويض بحسب األحوال(142).
وميزة اخليار الثاني تكمن في أن احملكمة الدستورية إما أن جتيب الطاعنني إلى طلبهم 
الدولة احلكم  إما أن تنفذ  التشريعي، وفي هذه احلالة  وتقضي بعدم دستورية اإلغفال 
أو متتنع عن تنفيذه، فإذا نفذته وأصدرت التشريع فقد حتققت الغاية، مع مراعاة أنه إذا 
كان القانون الذي سيصدر بتنظيم التعويض عن أضرار الكوارث العامة تشريعاً عاماً، أن 

يتضمن أثراً رجعياً لكي يستفيد منه مضرورو كارثة كورونا.
إلى  اللجوء  سوى  املضرورين  أمام  سبيل  فال  احلكم،  تنفيذ  عن  الدولة  امتنعت  إذا  أما 
القضاء العادي وطلب التعويض عن هذا االمتناع، وسيكون بحوزتهم دليل حاسم على 

ومن تطبيقات فكرة التعويض العادل ما نصت عليه املادة (18) من الدستور الكويتي من أن: امللكية   (139)
اخلاصة مصونة، فال مينع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه 
وبشرط  فيه،  عليها  املنصوص  وبالكيفية  القانون،  في  املبينة  األحوال  في  العامة  املنفعة  بسبب  إال 
عمل  فرض  يجوز  »ال  أنه:  من  الدستور  من   (42) املادة  نص  وكذلك  عادالً.  تعويضا  عنه  تعويضه 

إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية ومبقابل عادل«.
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في املسؤولية املدنية، مرجع سابق، ص 51-50.  (140)

 2014 109 لسنة  القانون رقم  الدستورية مبوجب  املباشر بعدم  الطعن  الكويتي طريق  أقر املشرع   (141)
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء احملكمة الدستورية، منشور في اجلريدة 

الرسمية، العدد رقم 1196، السنة 60 – ب – بتاريخ 2014/8/10.
1973 بإنشاء احملكمة الدستورية  14 لسنة  للبند )ب( من املادة الرابعة من القانون رقم  وذلك طبقاً   (142)

سالف اإلشارة.
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توافر خطأ الدولة التقصيري الذي يرتب مسؤوليتها عن التعويض.
أما في حال رفض أو عدم قبول احملكمة الدستورية الطعن بعدم الدستورية في احلالة 

السابقة، فإن أثر هذا احلكم على دعوى التعويض يحتمل فرضني هما:
الفرض األول: أن تصدر احملكمة الدستورية حكماً ال تفصل فيه في مسألة عدم   -
دستورية اإلغفال التشريعي، كاحلكم بعدم االختصاص أو بعدم قبول الدعوى 
الدستورية النتفاء املصلحة املباشرة، فمثل هذه األحكام ال تأثير لها على دعوى 
امتناعها  في  الدولة  موقف  سالمة  مدى  في  تفصل  لم  احملكمة  ألن  التعويض، 
التشريعي، وبالتالي فإن  اإلغفال  تنِف مسألة  لم  القانون، وباجلملة  عن إصدار 

االستشهاد بهذا احلكم في دعوى التعويض ال يجدي الدولة نفعاً.
من  الدستورية  بعدم  الطعن  الدستورية  احملكمة  قبلت  إذا  أما  الثاني:  الفرض   -
حيث الشكل، ونظرت املوضوع، وقضت برفض الطعن لعدم توافر حالة اإلغفال 
التشريعي من جانب الدولة، فإن هذا احلكم ال شك سيضعف مركز املضرورين 
واستثماره  توظيفه  إلى  جاهدًة  الدولة  ستستعى  حيث  التعويض،  دعوى  في 

لصاحلها بشتى السبل لتصل إلى مبتغاها برفض دعوى التعويض.
فإذا ما رفض القضاء العادي دعوى التعويض املقامة من ضحايا كارثة فيروس كورونا 
املستجد أو أي كارثة عامة أخرى قد تقع في املستقبل ضد الدولة، فإنه ال يبقى أمامهم 
سوى الرجوع على الدولة وفقاً ألحكام ضمان الدولة االحتياطي ألذى النفس، وفقاً لقواعد 

وأحكام هذا الضمان املقررة في القانون املدني، وهو ما نتناوله في املطلب الثاني.

املطلب الثاني
التزام الدولة بضمان أذى النفس ملضروري الكوارث العامة 

طبقاً للضمان االحتياطي للدولة

العامة،  الكوارث  مضروري  تعويض  عن  الدولة  مسؤولية  ثبوت  إلى  سبق  فيما  انتهينا 
ومن ضمنهم مضرورو كارثة فيروس كورونا املستجد استناداً إلى امتناعها عن إصدار 
قانون التعويضات اخلاص بهم، والذي أوجب الدستور تنظيمه بقانون، ولكن قد يحدث 
أال يتمكن املضرورون من إثبات مسؤولية الدولة عن ذلك ألي سبب من األسباب، فهل 

هنالك وسيلة قانونية تضمن لهم احلصول على تعويض ما حلقهم من أضرار؟
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اإلجابة هي باإليجاب، حيث أرسى املشرع الكويتي قواعد وأحكام ضمان أذى النفس(143)، 
الضمان  هذا  في  املشرع  رائد  كان  وقد  املدني،  القانون  من   (261) إلى   (255) املواد  في 
األحوال  في  دمه  للمصاب  يضمن  لكي  هدراً،  يضيع  أن  من  املسفوك  الدم  على  احلفاظ 
التي تقعد فيها أحكام املسؤولية عن العمل غير املشروع عن التعويض عنه، وألقى بعبء 
الضمان على الدولة عند تعذر معرفة املسؤول عن التعويض وفقاً ألحكام املسؤولية عن 

العمل غير املشروع أو امللتزم بضمانه وفقاً ألحكام ضمان املباشر(144).
كورونا  فيروس  ضحايا  ضمنهم  ومن  العامة  الكوارث  لضحايا  الدولة  ضمان  أن  بيد 
املستجد وفقاً للمادة (256) من القانون املدني ليس ضماناً شامالً لكل األضرار، إمنا هو 
ضمان مقيد ومحدود باألضرار اجلسدية، وفق قواعد وأحكام نتعرض لها بالدراسة في 

هذا املطلب.
الدولة  بضمان  يتعلق  ما  على  النفس  أذى  لضمان  دراستنا  في  سنقتصر  أننا  وننوه 
االحتياطي وحتديداً فيما يخص ضمان مضروري الكوارث العامة. لذا نرى من املناسب 
أن نعالج شروط ضمان الدولة وذلك في الفرع األول، ثم نتبع ذلك باستعراض حاالت 

سقوط ضمان الدولة في الفرع الثاني وذلك على النحو التالي:

ضمان أذى النفس هو نظام يقع في مرتبة وسطى بني املسؤولية التقليدية واألنظمة التعويضية أو   (143)
السببية  دون  املادية  السببية  فكرة  وتبنت  للضمان  كشرط  اخلطأ  أحكامه  استبعدت  وقد  الضمان، 
التقليدية  القواعد  عن  فيها  وميتاز  النظام،  هذا  بها  أتى  التي  احلماية  جوهر  هو  وهذا  القانونية، 
1. وللمزيد  482 هامش  للمسؤولية عن فعل األشياء. انظر: رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص 
اليعقوب،  جاسم  بدر  انظر:  وشروطه  الكويتي  القانون  في  النفس  أذى  ضمان  خصائص  حول 
املسؤولية عن استعمال األشياء اخلطرة في القانون الكويتي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة 
1977، القسم األول من الرسالة، ص12 وما بعدها، وفي أساس الضمان وأثره ووسائل  القاهرة، 
مصطفى،  الباقي  عبد  زيد  أبو  وانظر:  بعدها.  وما  ص135  الرسالة،  من  الثاني  القسم  انظر  دفعه، 
االلتزام بضمان أذى النفس ودور الدولة فيه في ظل القانون املدني الكويتي، مجلة احملامي، جمعية 
1983. وانظر: محمد السعيد رشدي،  احملامني الكويتية، عدد يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر 
ضمان أذى النفس في القانون املدني الكويتي مقارناً بالفقه اإلسالمي، مجلة احملامي، عدد أبريل - 

مايو – يونيو 1993. 
النتيجة  تترتب  فيها  اإلتالف  أو  الضرر  إلحداث  طريقة  وهي  املباشرة  من  مشتق  مصطلح  املباشر   (144)
الضارة على الفعل مباشرة، أي دون تدخل فعل آخر. انظر: إبراهيم أبو الليل، املسؤولية املدنية بني 
لم يرتكب  299. واملباشر ضامن ولو  1980، ص  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  التقييد واإلطالق، 
الضرر  املسؤولية هو وقوع  أن مناط ترتيب هذه  أي  العبرة مبجرد مباشرته للضرر،  إذ  أي خطأ، 
)غير   2003/5/24 بتاريخ  جتاري/3   2002/359 رقم  التمييز  محكمة  حكم  اخلطأ.  نفي  يدفعها  وال 

منشور(.
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الفرع األول
شروط ضمان الدولة ألذى النفس

على  ضرر  وقع  »إذا  أنه:  على  املدني  القانون  من   (256) املادة  من  األولى  الفقرة  نصت 
الديات  جدول  يتضمنه  وما  اإلسالمي  الشرع  ألحكام  وفقاً  الدية  يستوجب  مما  النفس 
ألحكام  وفقاً  تعويضه  عن  املسؤول  معرفة  وتعذرت   ،(251) املادة  في  عليه  املنصوص 
املسؤولية عن العمل غير املشروع أو امللتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة، وجب الضمان 
على الدولة، وذلك ما لم يثبت أن املصاب أو أحداً من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة 

املسؤول أو الضامن«.
مبطالعة النص السابق يتضح لنا بأن ضمان الدولة ألذى النفس يتطلب توافر شرطني 

هما:
األول: هو وقوع ضرر على النفس مما يستوجب الدية، والثاني تعذر معرفة املسؤول عن 
تعويضه وفقاً ألحكام املسؤولية عن العمل غير املشروع أو امللتزم بضمانه وفقاً لضمان 

املباشر، ونتناول هذين الشرطني بشيء من التفصيل فيما يلي:
الغصن األول: وقوع ضرر على النفس مما يستوجب الدية الشرعية

ويتحلل هذا الشرط إلى شقني:
أوالً: أن يقع ضرر على النفس

النفس، فالضرر اجلسدي فقط هو ما  الدولة أن يقع الضرر على  يشترط لقيام ضمان 
إلى  أو كسور ونحوها والتي تؤدي  اإلنسان من جراح  الدولة، وهو ما يصيب  تضمنه 
أو جزئياً، أو أن تفضي إلى فناء اجلسد  تشويه اجلسم أو تفقده القدرة على العمل كلياً 
متاماً باملوت، واحلقيقة أن أي اعتداء على اإلنسان في حقه في سالمته اجلسدية أو في 
وقع  قد  يكون  أن  الضرر  هذا  في  ويشترط  النفس،  على  واقعاً  ضرراً  يعد  باحلياة  حقه 

فعالً، وأن يكون ممكناً تقوميه باملال.
وتبعاً لذلك ال تدخل األضرار املادية التي تلحق الشخص في ذمته املالية، وكذا األضرار 
األدبية في نطاق ضمان أذى النفس(145)، وذلك على الرغم من أن فكرة الضمان في الفقه 

التعويض  اتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية على أن الضرر األدبي ليس فيه تعويض مالي، وذلك ألن   (145)
باملال يقوم على اجلبر بالتعويض بإحالل مال محل مال فاقد مكافئ له لرد احلال إلى ما كانت عليه، 
وليس ذلك مبتحقق في الضرر األدبي. انظر: محمد السعيد رشدي، ضمان أذى النفس في القانون 

الكويتي، مرجع سابق، ص 10.
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اإلسالمي ال يقتصر نطاقها على الضرر الواقع على النفس، وإمنا يشمل أيضاً الضرر 
التقييد  هذا  مبررات  املدني  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  أبانت  وقد  املال،  على  يقع  الذي 

بالقول بأن: »األضرار التي تصيب النفس هي األخطر واألهم«(146).
ثانياً: أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية

ال يكفي لقيام ضمان الدولة ألذى النفس مجرد وقوع ضرر على النفس، بل البد أن يكون 
هذا الضرر مما يستحق عنه الدية الشرعية وفقاً ألحكام الفقه اإلسالمي، وما يتضمنه 
جدول الديات املنصوص عليه في املادة (251) من القانون املدني، فإذا كان ضرر النفس 
مما ال يستحق عنه الدية الشرعية وفق ما سلف بيانه، فال مجال للكالم عن ضمان الدولة 

في هذه احلالة.
والدية هي: »املال الذي يؤديه املسؤول عن الضرر الذي يصيب النفس إلى املضرور أو 
إلى ورثته تعويضاً عن الضرر في احلاالت التي جتب فيها هذه الدية«(147). وتقدر الدية 
في القانون املدني الكويتي بعشرة آالف دينار، ال متييز في ذلك بني شخص وآخر(148)، 
أذى  دون  عما  يستحق  ما  وهو  الكاملة،  الدية  أجزاء  على  »أرش«(149)  كلمة  تطلق  بينما 
النفس، واألرش قد تكون قيمته مقدرة، وقد يترك تقديرها للقاضي وهو ما يطلق عليه 

»حكومة عدل«(150).
والدية تقتصر على ضمان إصابة النفس في ذاتها دون نتائجها املالية وغير املالية، وهذا ما 
مييزها عن التعويض الذي ميتد ليشمل كافة النتائج املترتبة على اإلصابة(151). واألضرار 

التي تصيب النفس وتستوجب الدية الشرعية تضمنتها الئحة جدول الديات(152).

املرجع السابق، ص 245.  (146)
علي صادق أبو هيف، الدية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في قوانني وعادات مصر احلديثة،   (147)

رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1932، ص 26.
وهو ما قررته املادة (248) من القانون املدني. فمقدار الدية الشرعية ثابت محدد سلفاً حتديداً جزافياً   (148)
بالنسبة  يتغير  ال  واحد  موضوعي  تقدير  تقديره  إن  إذ  املضرور،  شخصية  باختالف  يختلف  ال 
لكل نوع من أنواع اإلصابات الواحدة التي يتعرض لها اإلنسان، ألنها تقدر دون اعتداد بالظروف 
اخلاصة بكل فرد على حده. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، امللتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث 

السيارات، مرجع سابق، ص 319، بند 184.
األرش في الشرع هو العوض احملدد شرعاً ملا دون النفس، ولذلك فهو جزء من الدية. انظر: إبراهيم   (149)

الدسوقي أبو الليل، املسؤولية املدنية بني التقييد واإلطالق، مرجع سابق، ص 151.
الذي يفوُّض املشرع لتحديده في كل حالة على حدة،  العدل هي العوض غير احملدد شرعاً  حكومة   (150)
وهي تكون في حاالت اجلناية على النفس على ما ال ميكن فيه املماثلة سواء أكان عمداً أم غير عمد. 

انظر: بدر جاسم اليعقوب، مرجع سابق، ص 163 هامش رقم 3.
محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص 60.  (151)

صدر هذا املرسوم بتاريخ 1980/1/24 ونشر في اجلريدة الرسمية، السنة 27، العدد رقم 1540، ص20.  (152)
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ونخلص مما سلف إلى أن ضمان الدولة ملضروري الكوارث العامة وفقاً لقواعد ضمان 
أذى النفس يشمل فقط الضرر اجلسدي عن اإلصابة ذاتها، وال يشمل ضرر فقد احلياة 
أو التعجيل بها، كما ال يشمل األضرار الناجتة عن اإلصابة اجلسدية كفقد العمل مثالً، 

وكذا ال يشمل ضمان الدولة الضرر املادي كنفقات العالج واألدوية.
وحيث إن اإلحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ليوم السبت املوافق 2020/8/1 تفيد 
بأن حاالت الوفيات بسبب فيروس كورونا في دولة الكويت قد بلغت 453 شخصاً(153)، 
النفس  فقد  عن  الشرعية  بالدية  الدولة  على  الرجوع  ميلكون  الضحايا  هؤالء  ورثة  فإن 

وقدرها 10.000 عشرة آالف دينار لكٍل منهم.
الغصن الثاني: تعذر معرفة املسؤول عن الضرر أو الضامن له

دام  ما  يقوم  أصلياً، فال  احتياطي وليس ضماناً  النفس هو ضمان  الدولة ألذى  ضمان 
الدية بأن  املسؤول عن الضرر أو الضامن له معلوماً ولو كان غير قادر مالياً على دفع 
سلوك  بعده  من  ورثته  أو  للمضرور  يحق  ال  احلالة  هذه  ففي  مفلساً،  أو  معسراً  كان 
طريق ضمان الدولة إال في حالة تعذر معرفة املسؤول أو الضامن، األمر الذي يتطلب من 
ر أو أهمل  املضرور أن يبذل جهده أوالً في مطالبة املسؤول أو الضامن األصلي، فإن قصَّ
في ذلك وترتب على خطئه عدم معرفة امللتزم بتعويض الضرر، فال يكون أهالً حلماية 

الدولة له واستحقاقه الضمان االحتياطي(154).
الواقع  الفيروس في  وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا املستجد، فإن اإلصابة بهذا 
العملي حتصل عبر انتقال هذا املرض من شخص حامل لهذا الفيروس إلى شخص آخر 
سليم، فإذا كان الشخص ناقل املرض معروفاً، ويعلم أنه مصاب باملرض، فإنه يكون هو 
املسؤول عن تعويض من نقل إليه املرض، سواء أكان متعمداً نقل العدوى أم مقصراً(155)، 
بل إن عدم علم ناقل الفيروس بإصابته بهذا الفيروس قد يشكل خطأ تقصيرياً إذا كان 

نتيجة إهمال وتفريط منه.

راجع هامش رقم 14 من هذا البحث.  (153)
اإليدز، مرجع سابق، ص  الدولة بتعويض ضحايا مرض  التزام  الليل، مدى  أبو  الدسوقي  إبراهيم   (154)
12. ويرجع سقوط حق املصاب في الضمان في هذه احلالة إلى إهماله وتقصيره هو أو ورثته في 
احملافظة على حقه في التعويض أو الضمان، باعتبار أن الشخص ال يستطيع أن ينشئ حقاً لنفسه، 
وهو هنا الضمان استناداً إلى تقصير أو خطأ منه. انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليل، امللتزم بتعويض 

الضرر الناجم عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 317، بند 182.
للمزيد حول املسؤولية اجلنائية الناشئة عن نقل فيروس كورونا للغير كمرض ساٍر، انظر: حمد فيصل   (155)
الكندري، جرمية التسبب بنقل األمراض السارية للغير: دراسة حتليلية للبند الثالث من املادة (17) من 
القانون الكويتي رقم 8 لسنة 1969 املعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 باالحتياطات الصحية للوقاية 

من األمراض السارية، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص 6، السنة 8، يونيو 2020.
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ففي احلالة السابقة ال يحق للمصاب وال لورثته من بعده الرجوع على الدولة بالضمان، 
إذا توفي نتيجة تلك اإلصابة، ألن املسؤول عن إصابته بالفيروس شخص معروف، وهو 
مشروع،  غير  عمل  للغير  كورونا  لفيروس  نقله  أن  باعتبار  املسؤولية  عبء  يتحمل  من 
وذلك بشرط أن يتصف مسلك ناقل العدوى باخلطأ، أما إذا لم يرتكب أي خطأ ولو نقل 

العدوى فإنه ال يسأل، وميكن حينها الرجوع على الدولة بالضمان.
وضمان الدولة هذا يفترض ارتكاب شخص ما لفعل يؤدي إلى وقوع ضرر على النفس، 
فإذا كان الضرر قد وقع بفعل صادٍر من املضرور نفسه، فال مجال لقيام ضمان الدولة 

في هذه احلالة(156).
ومناط وجود املسؤول عن الضرر أو الضامن له كشرط لقيام ضمان الدولة متى تعذرت 
معرفته هو توافر شروط املسؤولية أو الضمان، وليس ثبوت مسؤولية املدعى عليه في 

دعوى املسؤولية أو في دعوى الضمان(157).
كما أن املعول عليه في قيام هذا الضمان هو تعذر معرفة املسؤول أو الضامن للضرر، 
يكون  كأن  كان،  سبب  ألي  الضمان  أو  التعويض  على  املضرور  حصول  تعذر  وليس 
ضمان  احتياطية  يطلق  لم  املشرع  أن  يعني  ما  وهو  معسراً(158)،  الضامن  أو  املسؤول 
الدولة ألذى النفس، بل قصره على احلالة التي يرجع فيها تعذر حصول املضرور على 

التعويض إلى عدم معرفة املسؤول أو الضامن(159).
وعدم معرفة املسؤول أو الضامن لضرر النفس الذي يؤدي إلى قيام ضمان الدولة، يجب 
أال ينسب إلى خطأ املضرور أو أحد من ورثته، فإن ثبت أن عدم معرفة املسؤول أو الضامن 

كان بسبب خطأ املضرور أو أحد من ورثته فإنهم ال يستحقون هذا الضمان(160).

فعلى سبيل املثال ال مجال لقيام ضمان الدولة، إذا كان الضرر قد وقع أثناء قيادة املضرور للسيارة   (156)
محكمة  حكم  وفاته.  إلى  أدى  مما  انقلبت  ثم  تليفون،  بكابينة  فاصطدمت  فني،  خللل  انحرفت  التي 

التمييز رقم 2005/520 مدني/2، بتاريخ 2007/4/2 )غير منشور(.
ياسر الصيرفي، تعويض ضحايا حوادث املرور مجهولة الفاعل في القانون املدني الكويتي »ضمان   (157)

الدولة«، مجلة احملامي، جمعية احملامني الكويتية، السنة 29، أكتوبر 2005، ص 99.
بحيث  الكويتي،  املدني  القانون  من   (256) املادة  نص  تعديل  إلى  الدعوة  إلى  البعض  دفع  ما  وهو   (158)
يستوعب التزام الدولة بضمان أذى النفس في حالة إعسار املسؤول أو الضامن، انظر: أبو زيد عبد 

الباقي مصطفى، االلتزام بضمان أذى النفس، مرجع سابق، ص 42 – 43.
11. وفي  اإليدز، مرجع سابق، ص  الدولة تعويض ضحايا مرض  الليل، مدى ضمان  أبو  إبراهيم   (159)
املعنى ذاته، راجع: إبراهيم أبو الليل، امللتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات، مرجع 

سابق، بند 182، ص 316.
ويتناول الفقه هذه املسألة حتت عنوان: أثر خطأ املضرور األصلي على املضرورين باالرتداد، والتي   (160)
أثارت نقاشاً واسعاً في الفقه الفرنسي والفقه املصري، وفي القضاء الفرنسي. للمزيد من التفصيل 

حول هذه املسألة راجع: رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص 509 إلى 537.
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وينبغي اإلشارة إلى أن عدم معرفة املسؤول عن الضرر أو الضامن له ال يترتب عليه دائماً 
العمل إلصابات  الدولة، كما هو احلال في ضمان رب  وفي جميع األحوال قيام ضمان 
العامل التي تقع بسبب العمل أو أثناء تأديته طبقاً لقانون العمل األهلي(161)، ذلك أن العلة 
من عدم قيام ضمان الدولة ألذى النفس في حالة وجود من يسأل عنه أو يضمنه متوافره 
في هذه احلالة، فضمان الدولة ليس ضماناً أصلياً بل ضماناً احتياطياً، ال ينشأ إال عند 

عدم وجود مسؤول أو ضامن يلتزم بتعويض املضرور(162).

الفرع الثاني
حاالت سقوط ضمان الدولة ألذى النفس

املدني،  القانون  (257) من  املادة  النفس في حاالت حددتها  الدولة ألذى  ال يقوم ضمان 
وهي أن يكون املضرور قد تعمد إصابة نفسه أو أن إصابته كانت قد حلقته نتيجة سوء 
الدولة  ضمان  لسقوط  السببني  هذين  يلي  فيما  ونتناول  منه،  ومقصود  فاحش  سلوك 

على النحو التالي:
النفس ال  أذى  أحوال ضمان  »في جميع  أنه:  املدني على  القانون  (257) من  املادة  تنص 
أو أن اإلصابة قد حلقته  أن املضرور قد تعمد إصابة نفسه،  إذا ثبت  يقوم هذا الضمان 
نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه«. ويظهر من النص السابق أن املضرور ال 

يستحق التعويض وال يقوم ضمان الدولة تبعاً لذلك في حالتني هما:
تعمد املضرور إصابة نفسه  -1

مقترن  قانوني  بواجب  »اإلخالل  بأنه:  العمدي  اخلطأ  الفقه  في  البعض  عرَّف 
بقصد اإلضرار بالغير«(163). وطبقاً لهذا التعريف، فإن اخلطأ العمدي يقتضي 
توافر شرطني: أولهما: انصراف النية أو القصد إلى ارتكاب الفعل أو الترك غير 
املشروع، وثانيهما: هو اجتاه نية مرتكب الفعل إلى حتقيق نتائج هذا الفعل أو 
الترك غير املشروع، أي أن يكون هدفه اإلضرار بالغير، فتعمد الفعل نفسه ال 
يكفي للقول بأننا أمام خطأ عمدي حتى وإن ترتبت عليه أضرار غير مقصودة 

ولو كانت متوقعه. 

أنه:  على  األهلي  القطاع  في  العمل  شأن  في   2010 لسنة   6 رقم  القانون  من   (94) املادة  نصت  فقد   (161)
»للعامل املصاب أو املستحقني عنه احلق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض املهنة طبقاً للجدول 

الذي يصدر بقرار من الوزير، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة«.
ياسر الصيرفي، املرجع السابق، ص 100.  (162)

محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون املصري، مطبعة جامعة   (163)
القاهرة، 1987، ص487.
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ويقاس اخلطأ العمدي ابتداًء مبعيار موضوعي استهداًء مبسلك الشخص العادي، 
فينظر هل هو فعل أو ترك مشروع، ثم يقاس بعد ذلك مبعيار ذاتي )شخصي( 

بالبحث في نية الفاعل وقصده ملعرفة مدى تعمده الفعل والضرر(164).
ومن األمثلة على تعمد املضرور إصابة نفسه بفيروس كورونا املستجد ما حدث 
التقارب من بعضهم واإلمعان  الدول، حيث تعمد املساجني  في سجون بعض 
في املخالطة بغرض نقل العدوى وانتشارها بينهم، على أمل اإلفراج عنهم في 
ممن  سابق  وقت  في  زمالئهم  بعض  مع  حدث  ما  وهو  إصابتهم،  ثبوت  حال 
ثبتت إصابتهم بالفيروس، حيث عمدت الدولة إلى اإلفراج عنهم للحيلولة دون 

انتشار العدوى بني املساجني(165).  
أن اإلصابة التي حلقت املضرور كانت نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود   -2

منه
الفاحش -  السلوك  – سوء  املغتفر  الكويتية اخلطأ غير  التمييز  عرَّفت محكمة 
واملقصود بأنه: »انحراف مفرط عن اجلادة يربو على اخلطأ اجلسيم، دون أن 
يصل إلى درجة تعمد النتيجة بإقدام املصاب على عمل أو امتناع ال مبرر له مع 

إدراك اخلطر احمليط به«(166).
وقد ذهبت بعض األحكام – القدمية نسبياً - الصادرة عن القضاء الكويتي إلى 
حكم  ففي  األخطاء،  من  متميِّز  نوع  هو  واملقصود،  الفاحش  السلوك  سوء  أن 
حملكمة االستئناف قررت فيه بأن: »اصطالح سوء السلوك الفاحش واملقصود 
درجاته  سائر  في  اخلطأ  معنى  عن  بطبيعته  ومختلف  بذاته  متميز  وصف  هو 
وأوصافه، ومبفهومه املتعارف عليه في القانون، ولقد يصح تعريفه على هدي 

سليمان مرقس، الوجيز في شرح القانون املدني: في االلتزامات، مصادر االلتزام وآثاره وأوصافه   (164)
وإنتقاله وإنقضاؤه والنظرية العامة لإلثبات، املطبعة العاملية، القاهرة، 1964، فقرة 363. 

 CNN شبكة  عن  نقالً  اإللكتروني  موقعها  على  بوست  عربي  صحيفة  نشرت   2020/5/12 بتاريخ   (165)
األمريكية خبراً مفاده أن مقطع فيديو أظهر مجموعة من السجناء من داخل أحد سجون مدينة لوس 
بإطالق  اإلسراع  أجل  من  بينهم،  فيما  كورونا  فيروس  عدوى  نقل  يتعمدون  األمريكية  أجنلوس 
نقل  بغرض  واحٍد  كوٍب  من  شربوا  قد  وأنهم  النزالء،  بني  الفيروس  بتفشي  تسبب  ما  سراحهم، 
العدوى لبعضهم البعض، كما أنهم شوهدوا من خالل كاميرات املراقبة وهم يتزاحمون حول صنبور 
املاء الساخن، يتجرعون املاء ويستنشقون األنفاس من ذات القناع الطبي، األمر الذي نتج عنه إصابة 

21 سجني بفيروس كورونا. www.arabicpost.net. تاريخ زيارة املوقع 2020/7/31.
حكم محكمة التمييز رقم 2000/317 مدني بتاريخ 2001/6/25 مجلة القضاء والقانون، س 29، ج 2،   (166)
أبريل 2004، ص 310، وحكم محكمة التمييز رقم 1996/1 عمالي، بتاريخ 1996/11/18 غير منشور 
1998/238 مدني، بتاريخ 1999/11/1 مجموعة القواعد القانونية التي  رقم  التمييز  محكمة  – حكم 

قررتها محكمة التمييز، يونيو 2004، ص 474. 
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لسنة   42 للقانون  الشارحة  املذكرة  في  له  املشرع  ضربهما  اللذين  املثلني  من 
1967 الذي استحدث تلك املسؤولية، وهما من يهاجم سيارة الغتصاب سيدة 
فيها أو الرتكاب سرقة منها، بأنه نشاط إرادي ضار ومقصود لذاته، وليس له 

سبب يبرره، ويكون من شأنه أن يعرِّض فاعله خلطر محتمل«(167).
نتيجة  كورونا  بفيروس  العدوى  انتقال  يكون  أن  احلال  بطبيعة  املتصور  ومن 
مصاب  ملريض  املستمرة  كمخالطته  املضرور،  من  ومقصود  فاحش  سلوك  سوء 
بالفيروس مع علمه بحالته املرضية، ودون أن يتخذ املضرور أدنى درجات االحتراز 
أو يلتزم احلد األدنى من األساليب الوقائية التي حتد من انتقال املرض، كاالمتناع 
عن استعمال األدوات الشخصية اخلاصة باملريض، ولبس القناع الطبي عند التعامل 
معه، ففي هذه األمثلة يعتبر املصاب بالفيروس – من وجهة نظرنا - مرتكباً سوء 

سلوك فاحشاً ومقصوداً من جانبه، يؤدي إلى سقوط حقه في الضمان.
وغني عن البيان أن السلوك يكون مقصوداً من املصاب مبجرد قيامه مبخالطة 
أشخاص مصابني بهذا الفيروس من دون مبرر أو سبب مقبول مع إدراكه للخطر 

احمليط به، وهو أنه من املتوقع جداً إصابته بهذا املرض كونه مرضاً معدياً.
اخلطأ،  من  النوع  هذا  بتوافر  اإلقرار  في  التشدد  على  الكويتي  القضاء  أحكام  وجتري 

واألحكام الصادرة عن هذا القضاء خير دليل على هذا التشدد(168).

منشور.  غير   ،1980/11/30 بتاريخ  جتاري/2  رقم1980/884  الكويتية  االستئناف  محكمة  حكم   (167)
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا احلكم صدر قبل نفاذ القانون املدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 الذي 

عمل به ابتداء من 25 فبراير 1981.
– سوء  أنه يشكل خطأ غير مغتفر  السيارة على  لم تكيف هذه احملكمة مسلك املضرور قائد  فمثالً   (168)
سلوك فاحش ومقصود – بالرغم من أنه اخترق تقاطعاً منظماً بإشارة ضوئية حال كونها مضاءة 
متييز  وفاته.  عنه  جنم  مما  الصحيح،  طريقها  في  تسير  أخرى  بسيارة  فاصطدم  األحمر،  باللون 
نارية  دراجة  قائد  جتاوز  وكذا   - منشور  غير   .1996/11/11 بتاريخ   1996/48 رقم  كويتي  مدني 
لإلشارة احلمراء، فتدهمه سيارة، فيتوفى نتيجة لذلك. متييز مدني كويتي رقم 2006/806 بتاريخ 
2006/3/27. غير منشور - وكذلك جتاوز قائد الدراجة الهوائية لإلشارة. متييز مدني كويتي رقم 
1996/127 بتاريخ 1998/1/5، منشور في مجلة القضاء والقانون، س 26، ج 1، ص 384 - وعبور 
املضرور الطريق السريع بالقفز فوق احلاجز اإلسمنتي وتعرضه لالصطدام والوفاة على إثر ذلك. 

استئناف جتاري كويتي رقم 1999/838 بتاريخ 1999/9/22 غير منشور.
اعتبار مسلك  التمييز رفضت فيه  الشدة ذروتها وفي أقصى درجاتها في حكم حملكمة  وتبلغ هذه 
املضرور مبثابة سوء سلوك فاحش ومقصود منه، بالرغم من أنه قد ثبت لها أن املضرور الذي يعمل 
ميكانيكياً في أحد كراجات تصليح السيارات ترك غرفة نومه املخصصة له بالكراج وخرج مبحض 
إرادته إلى ساحة الكراج لينام في العراء، واتخذ من أسفل سيارة كانت متوقفة إلصالحها مستقراً 
ينام فيه، فاستقل زميل له تلك السيارة ليخرجها من الكراج فدهسه بها دهساً بعجالتها اخللفية مما 

أدى إلى وفاته.  متييز مدني كويتي رقم 1984/31 بتاريخ 1985/3/18 غير منشور.



د. عبد الكريم ربيع العنزي

189 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م

هل يعتبر فيروس كورونا املستجد قوة قاهرة تعفي الدولة من ضمان أذى النفس؟
للدولة  تبيح  قاهرة  قوة  املستجد  كورونا  فيروس  اعتبار  مدى  عن  التساؤل  ويثور 
السؤال  على  اإلجابة  إن  النفس؟  أذى  بضمان  التزامها  من  التحلل  بغية  به  االحتجاج 
كورونا  فيروس  اعتبار  مدى  األولى  مسألتني:  بحث  dتطلب   - تقديرنا  في   – السابق 
املستجد قوة قاهرة، والثانية مدى إمكانية احتجاج الدولة بهذا احلدث – فيروس كورونا 
املستجد – باعتباره قوة قاهرة للتحلل من التزامها بضمان أذى النفس في مواجهة ورثة 

ضحايا هذا الفيروس.
نسارع إلى القول بأن القوة القاهرة سبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية ومبعنى أدق 
مانع من موانع قيام املسؤولية املدنية(169)، عقدية كانت أو غير عقدية، وقد خال القانون 
املدني الكويتي من تعريف للقوة القاهرة، فانبرى الفقه لهذه املهمة، حيث تعددت تعاريف 
فها البعض بأنها: »كل أمر غير متوقع احلصول وغير ممكن الدفع  القوة القاهرة، إذ عرَّ

يجعل تنفيذ االلتزام مستحيالً دون أن يرتكب املدين أي خطأ«(170).
فيما عرَّفها البعض اآلخر بأنها: »كل واقعة غير فعل اإلنسان، ينسب إليها تدخل الشيء 
وإحداثه للضرر«(171). ويفضل البعض تعريفها بأنها: »حدث ال ميكن توقعه، وال ميكن 

دفعه، يؤدي إلى إعفاء املدين من املسؤولية«(172).
ويلزم من الناحية التقليدية توافر ثالثة شروط لنكون بصدد قوة قاهرة، وهي: استحالة 
التوقع، واستحالة الدفع، وأن يكون احلدث خارجاً عن إرادة املدين، إال أن اجتماع كل هذه 

الشروط ليس ضرورياً دائماً إلثبات توافر القوة القاهرة أمام احملاكم(173).

رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص 5.  (169)
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزامات، نظرية العقد،   (170)
النظرية  الذنون،  963؛ حسن علي  العربي اإلسالمي، من دون سنة طبع، ص  العلمي  طبعة املجمع 
كلية   – األول  فؤاد  جامعة  دكتوراه،  رسالة  املدني،  والقانون  اإلسالمي  الفقه  في  للفسخ  العامة 
العقد  نظرية   - املصري  املدني  القانون  موسوعة  الباقي،  عبد  الفتاح  عبد  ص76؛   ،1946 احلقوق، 

واإلرادة املنفردة، دون ناشر، القاهرة، 1984، ص 651 وما بعدها.
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املسؤولية املدنية واإلثراء دون سبب، مرجع سابق، ص 190، بند 179.  (171)

حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات - الكتاب األول، ط2، دار النهضة العربية،   (172)
القاهرة، 2010، ص 539.

ميكن القول – بحق – إن القوة القاهرة فكرة شديدة املرونة، وهو ما يقتضي بحثها في كل حالة على   (173)
حدة، ونتيجة لذلك فإن شروط القوة القاهرة ليست على درجة واحدة من األهمية، فبعضها شروط 
مختلف فيها كاستحالة التوقع واستقالل احلدث عن إرادة املدين، وعلى العكس من ذلك يعتبر شرط 
استحالة الدفع شرطاً متفقاً عليه ال ميكن للقوة القاهرة أن تقوم من دونه. راجع: رسالتنا للدكتوراه، 

مرجع سابق، ص 43 – 44.



مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م190

املستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  على  القاهرة  القوة  شروط  وبتطبيق  سلف،  مبا  وهدياً 
يتضح أن ظهور هذا الفيروس كان مستحيل التوقع بحسب معيار الشخص العادي، كما 
أنه مستحيل الدفع لعدم اكتشاف عالج مؤكد وناجع لهذا املرض إلى يومنا هذا، وأخيراً 

فإن الدولة ال يد لها في ظهور هذا الفيروس(174)، ومن ثم فهو ال ينسب إليها(175).
وننتقل فيما يلي إلى املسألة الثانية التي تتوقف عليها إجابة السؤال الذي طرحناه آنفاً، 
 وهذه املسألة هي: مدى إمكانية احتجاج الدولة بهذا احلدث – فيروس كورونا املستجد –
النفس في مواجهة ورثة ضحايا  أذى  التزامها بضمان  للتحلل من  باعتباره قوة قاهرة 

هذا الفيروس؟
في احلقيقة أنه وعلى الصعيد الفقهي لم يتطرق الُكتَّاب بالبحث والدراسة للمسألة محل 
السؤال السابق(176)، إذ تركز اهتمامهم حول بحث مدى اعتبار فيروس كورونا املستجد 
قوة قاهرة في إطار املسؤولية العقدية(177)، ولم يتطرقوا ألثر هذا الفيروس في العالقات 

في  ذلك  بعد  انتشر  ثم  الصينية،  هوبي  مقاطعة  في  ووهان  مدينة  في  الفيروس  هذا  ظهور  بدأ  فقد   (174)
مختلف أرجاء العالم، كما ورد في مقدمة هذا البحث.

والضرورية  الالزمة  االحتياطات  كافة  الدولة  اتخاذ  تفترض  إنها  بالقول  النتيجة  هذه  في  ونتحرز   (175)
في الوقت املناسب ملنع دخول أي مسافر قادم من اخلارج قد يكون حامالً لهذا الفيروس، وفي حال 
اكتشاف أي حالة إصابة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملنع انتشار الفيروس في البالد، فإذا ثبت عدم 
املستجد  كورونا  فيروس  بأن  التذرع  تستطيع  ال  فإنها  واإلجراءات  االحتياطات  لهذه  الدولة  اتخاذ 

ميثل قوة قاهرة تعفيها من الضمان.
ويتضح ذلك من الرجوع إلى أهم املؤلفات التي كتبت في ضمان الدولة االحتياطي للنفس في القانون   (176)
الكويتي: أبو زيد عبد الباقي مصطفى، االلتزام بضمان أذى النفس ودور الدولة فيه في ظل القانون 
املدني الكويتي، مجلة احملامي، جمعية احملامني الكويتية، السنة 6، عدد يوليو 1983، ص 9 وما بعدها؛ 
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، امللتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 
297 وما بعدها؛ محمد السعيد رشدي، ضمان أذى النفس في القانون املدني الكويتي مقارناً بالفقه 
84 وما بعدها؛ إبراهيم أبو الليل، املسؤولية املدنية واإلثراء من دون  اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
املرور  حوادث  ضحايا  تعويض  الصيرفي،  أحمد  ياسر  بعدها؛  وما   337 ص  سابق،  مرجع  سبب، 

مجهولة الفاعل في القانون املدني الكويتي »ضمان الدولة«، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها.
بني  العمل  عقد  على  كورونا  فيروس  جائحة  تأثيرات  التورة،  فيصل  أنس  انظر:  املثال  سبيل  على   (177)
الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 6، السنة 8، 
يونيو 2020، ص 307، 313؛ يوسف عبيدات، بعض صور احلماية القانونية في زمن جائحة كورونا، 
581؛  ،547 ص   ،2020 يونيو   ،8 السنة   ،6 العدد  خاص،  ملحق  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية   مجلة 
على  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  آثار  مبواجهة  اخلاصة  القانونية  الوسائل  إشراقية،  أحمد 
 العالقات التعاقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 6، السنة 8، يونيو 2020،
االلتزامات  تنفيذ  على  وأثرها  كورونا  فيروس  جائحة  األفتيحات،  احلميد  عبد  ياسر  744-746؛  ص 
العقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 6، السنة 8، يونيو 2020، ص 782-
789؛ أحمد علي حسن آل علي – صالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفيروس كورونا املستجد، مجلة 

كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 6، السنة 8، يونيو 2020، ص 609 - 611.
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بضمان  يتعلق  فيما  الفيروس  هذا  وأثر  عام،  بشكل  الضار  الفعل  عن  الناشئة  القانونية 
الدولة االحتياطي على وجه اخلصوص، وإذا ما كان يشكل قوة قاهرة من عدمه.

كما أننا لم نعثر في دوريات القضاء على حكم قضائي يناقش هذه املسألة، وذلك بحسب 
ما انتهى إليه بحثنا في هذا الصدد، وتبعاً لذلك فإنه ال مناص من الرجوع إلى نصوص 
بفيروس  االحتجاج  للدولة  ميكن  فهل  املسألة،  هذه  حكم  لبيان  الذكر  سالفة  القانون 
كورونا كقوة قاهرة للتحلل من التزامها بالدية الشرعية ملن توفي بسبب هذا الفيروس 

استناداً إلى أحكام ضمان الدولة ألذى النفس؟
أحكام  النفس  أذى  أنه: »تسري على ضمان  املدني على  القانون  (261) من  املادة  نصت 
املسؤولية عن العمل غير املشروع فيما ال يتعارض مع األحكام اخلاصة به والواردة في 

هذا الفرع«.
وملا كان ما يهمنا في سبيل اإلجابة عن السؤال السابق هو القوة القاهرة كسبب أجنبي في 
إطار قواعد الفعل الضار كمصدر من مصادر االلتزام، فقد اجتهت أنظارنا نحو القواعد 
العامة، وحتديداً نص املادة (233) من القانون املدني الذي جاء فيه أنه: »إذا أثبت الشخص 
أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه ال يد له فيه، كقوة قاهرة، أو حادث فجائي، أو 
فعل املضرور، أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي 

بخالفه«.
فطبقاً للنص السابق، تعد القوة القاهرة أحد األسباب األجنبية التي تعفي مرتكب العمل 
(261) مدني سالف اإلشارة صريح  غير املشروع من االلتزام بالتعويض، ونص املادة 
في اإلحالة إلى أحكام املسؤولية عن العمل غير املشروع مبا ال يتعارض مع أحكام ضمان 
أذى النفس والواردة في هذا الفرع، وأن هذه األحكام األخيرة ليس فيها ما يحول – ولو 
نظرياً – دون الرجوع إلى نص املادة (233) مدني، ومن ثم األخذ بالقوة القاهرة كسبب 

أجنبي يعفي الدولة من الضمان.
إال أن هنالك تصوراً آخر قد يفضي إلى نتيجة مؤداها عدم إمكانية متسك الدولة بالقوة 
القاهرة للتخلص من التزامها بالضمان في هذه احلالة، فالعبارة الواردة في عجز املادة 
(233) مدني وهي: »وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخالفه« تقيِّد تطبيق نص املادة (233) 

سالف الذكر بعدم وجود نص خاص في أحكام ضمان أذى النفس.
أولوية  – بطبيعة احلال -  لها  التي  النفس  أذى  إلى أحكام ضمان  وبالعودة مرة أخرى 
التطبيق على أحكام القواعد العامة، يصادفنا نص املادة (257) مدني والذي يقضي بأنه: 
»في جميع أحوال ضمان أذى النفس، ال يقوم هذا الضمان إذا ثبت أن املضرور قد تعمد 
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إصابة نفسه، أو أن اإلصابة قد حلقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه«. 
فالنص السابق حدد على سبيل احلصر حاالت خطأ املضرور التي يترتب عليها سقوط 
حقه في الضمان، وهما حالتان فقط تضمنهما النص، ولم يشر النص من قريب أو بعيد 

إلى القوة القاهرة كسبب لعدم قيام هذا الضمان.
األسباب  (257) مدني نص خاص بسبب معني من  املادة  بأن نص  قائل  يقول  قد  ولكن 
األجنبية التي تعفي من املسؤولية وهو خطأ أو فعل املضرور، حيث أراد املشرع إضفاء 
يسقط  ال  بحيث  محددة،  صور  في  املضرور  خطأ  بتقييد  للمضرورين  حماية  مزيد 
الضمان بأي خطأ يصدر من املضرور أياً كانت خطورته، بل البد أن يتصف هذا اخلطأ 
بقدر من اجلسامة، يجعله مبرراً حلرمان مرتكبه من الضمان، وذلك بأن يكون إما خطأً 
النص  هذا  فإن  وبالتالي  املضرور.  جانب  من  ومقصوداً  فاحشاً  سلوك  سوء  أو  عمدياً 
(233) مدني بحسبان أنه ال  قد ال يشكل بالضرورة حائالً دون الرجوع إلى نص املادة 

تعارض بني هذا النص األخير ونص املادة (261) من القانون ذاته.
إال أننا وبالرغم من كل ما سبق، نعتقد بأن طبيعة التزام الدولة بالتعويض في هذه احلالة، 
أصلياً؛  التزاماً  ليس  الدولة  فالتزام  االحتياطي،  الدولة  ضمان  نظام  إلى  يستند  وكونه 
احلالة،  هذه  في  القاهرة  بالقوة  األخذ  إمكانية  مع  يتعارض  احتياطي،  التزام  مجرد  بل 
بالقوة  التمسك  يستطيع  من  هو   - حكمه  في  ومن   - الضرر  عن  األصلي  فاملسؤول 
القاهرة، سواء أكان مصدر مسؤوليته العمل غير املشروع أم الضمان املباشر، ومن ثم 
فإننا نرى بأن الدولة ال يحق لها التمسك بأزمة جائحة فيروس كورونا املستجد كقوة 

قاهرة للتحلل من التزامها بالدية الشرعية جتاه من توفي بسبب هذا الفيروس(178).
املتوفى بسبب  الشرعية لورثة  الدية  الدولة عن دفع مبلغ  امتناع  وهدياً مبا سلف، فإن 
دعوى  أن  مراعاة  مع  قضاًء،  احلق  بهذا  املطالبة  للورثة  يبيح  املستجد  كورونا  فيروس 

الضمان تسقط مبرور ثالث سنوات من وقت وقوع احلادث.

من  للتحلل  القاهرة  بالقوة  يتمسك  أن  يستطيع  األخير  هذا  فإن  املباشر،  ضمان  عكس  على  وذلك   (178)
التزامه بالضمان، إذ أن طبيعة التزامه وكونه التزاماً أصلياً ال يتعارض مع التمسك بالقوة القاهرة 
القانون  من  مكرر   (19) للمادة  اإليضاحية  املذكرة  في  جاء  وقد  الضمان،  من  يعفيه  أجنبي  كسبب 
رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير املشروع املعدل بالقانون رقم 42 لسنة 
1967، الصادر بتاريخ 1967/11/11، والذي كان سارياً قبل إلغائه بصدور القانون املدني احلالي، 
حيث كانت تلك املادة – (19) مكرر – أساس أحكام ضمان املباشر، في معرض بيانها ألسباب انتفاء 
مسؤولية املباشر بقولها: »وال تنتفي املسؤولية )الضمان( بإثبات احلادث الفجائي أو خطأ املضرور 
أو عمل الغير، وإمنا تنتفي فقط بإثبات القوة القاهرة«. اجلريدة الرسمية، العدد 653، السنة 13، ص 
11. وللمزيد من التفصيل حول انتفاء الضمان املباشر بالقوة القاهرة: بدر جاسم اليعقوب، مرجع 

سابق، ص 279 وما بعدها. 
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ومما يلفت النظر أن املشرع قد خرج في حساب ميعاد سقوط دعوى الضمان عن حكم 
الذي يقضي بسقوط دعوى   (253) املادة  األولى من  الفقرة  املقرر بنص  العامة  القاعدة 
التعويض عن العمل غير املشروع مبضي ثالث سنوات من يوم علم املضرور بالضرر 
ومبن يسأل عنه، كقاعدة عامة، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير املشروع أيهما 

تنقضي أوالً.
ويتمثل خروج املشرع في حساب ميعاد سقوط دعوى الضمان عن حكم القاعدة العامة 

بالنسبة للعمل غير املشروع فيما يلي:
وقوع  تاريخ  من  األحوال  جميع  في  الضمان  دعوى  سقوط  ميعاد  حساب  إن   -1
احلادث أو الواقعة املنشأة للحق في الضمان، في حني أن حساب ميعاد سقوط 
دعوى التعويض عن العمل غير املشروع - كقاعدة عامة - ال يبدأ دائماً من يوم 

وقوع احلادث بل من يوم علم املضرور بالضرر ومبن يسأل عنه.
إذا كانت دعوى املسؤولية عن العمل غير املشروع ناشئة عن جرمية، فإنها ال   -2
املقرر  سنوات  الثالث  ميعاد  كان  ولو  قائمة،  اجلنائية  الدعوى  بقيت  ما  تسقط 
لسقوط دعوى التعويض قد انقضى، في حني أن دعوى الضمان تسقط مبضي 

ثالث سنوات ولو كان الضمان ناشئاً عن جرمية جنائية(179).
وعلى هدي مما سلف بيانه، ينبغي على ورثة املتوفني بفيروس كورونا املستجد املبادرة 
برفع دعاوى الضمان للمطالبة بالدية الشرعية قبل سقوط الدعوى مبضي املدة املقررة 
في القانون. وال يفوتنا في هذا املقام أن نشير إلى حكم هام أوردته املادة (249) من القانون 

املدني التي جرى نصها على أن: »ال يدخل احلق في الدية في الضمان العام للدائنني«.
واحلكمة من هذه احلماية املقررة بالنص السابق أن الدية تستحق إما عن إزهاق الروح، 
وإما عن إصابة تلحق اجلسد، وهي بهذه املثابة تستحق عن أمور محض شخصية، فال 
ينبغي أن يسمح للدائنني أن متد يدهم إليها ابتغاء استيفاء ديونهم منها طاملا أنها لم تدفع 

بعد إلى مستحقيها(180).
ويترتب على خروج الدية من الضمان العام للدائنني آثار قانونية مهمة وهي:

ال  احلكم  هذا  أن  هي  النفس  ألذى  الدولة  ضمان  على  الفقرة  هذه  حكم  سريان  عدم  من  واحلكمة   (179)
يتماشى مع أحكام هذا الضمان، الذي يتطلب بالضرورة أن يكون مباشر الضرر أو املسؤول عنه 
الدولة تعويض ضحايا مرض اإليدز،  الليل، مدى ضمان  أبو  إبراهيم  انظر:  مجهوالً غير معروف. 

مرجع سابق، ص 13؛ محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص 97.
املذكرة اإليضاحية للمادة (248) مدني، ص 24، مرجع سابق، ص 240.  (180)



مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م194

عدم جواز احلجز عليها لدى امللتزم بها.  -1

عنه  ونيابة  مدينهم  باسم   - بالدية  امللتزم  – أي  بها  امللتزم  مطالبة  جواز  عدم   -2
مبقتضى الدعوى غير املباشرة.
عدم جواز وقوع املقاصة عليها.  -3

بأمواله،  تختلط  حينئٍذ  أنها  إذ  ملستحقيها،  بدفعها  تنتهي  للدية  املقررة  احلماية  أن  على 
وتدخل تبعاً لذلك في الضمان العام لدائنيه.
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اخلامتـــة
تناولنا في هذه الدراسة موضوع التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث 
العامة - فيروس كورونا املستجد أمنوذجاً - وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى 

جملة من املالحظات والنتائج، وبعض التوصيات التي نوردها فيما يلي:
أوالً: املالحظات والنتائج:

الكارثة  بصفات  يتصف  عام  كحدث  املستجد  كورونا  فيروس  أن  إلى  انتهينا   .1
العامة، وقد سقنا الشواهد والدالئل على ذلك، ومن ثم فإن هذه الكارثة وغيرها 

من الكوارث تسري عليها أحكام املادة (25) من الدستور الكويتي.
 (25) املادة  الدولة مبوجب  التزام قانوني دستوري على  إلى وجود  كما توصلنا    .2

من الدستور بتعويض األضرار الناجتة عن هذا الفيروس.
ظهر لنا من خالل الوقوف على املعنى السليم ملبدأ التضامن االجتماعي الذي يتفق    .3
مع نص املادة (25) من الدستور أن حتمل أعباء هذه اجلائحة باعتبارها كارثة عامة 
ال يقتصر على الدولة فقط، بل توزع هذه األعباء على جميع قطاعات ومكونات 

املجتمع مبن فيهم املضرورين.
فيما يتعلق مبدى التعويض الذي تلتزم به الدولة مبوجب املادة (25) من الدستور    .4
جتاه املضرورين، فقد خلصنا في دراستنا إلى عدم اشتراط إلزام الدولة بتعويض 

كامل األضرار الناجمة عن الكوارث العامة، واالكتفاء بتعويض عادل.
بالتعويض  للمطالبة  تقام  التي  الدعاوى  يرفض  الكويتي  القضاء  أن  إلى  انتهينا    .5
من  الدولة  تقدمه  مبا  مكتفياً  الدستور،  من   (25) للمادة  طبقاً  احلرب  أضرار  عن 
إعانات نقدية أو عينية للمضرورين، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل 

معامالتهم.
بتعويض  الدولة  إللزام  الدستور  من   (25) املادة  نص  كفاية  عدم  إلى  توصلنا    .6
 (155) املادة  أن  باعتبار  املستجد،  كورونا  فيروس  كارثة  عن  الناجمة  األضرار 
من الدستور اشترطت صدور قانون ينظم موضوع التعويضات التي تقرر على 

خزينة الدولة.
تناولنا املقصود بكلمة »القانون« في مفهوم املادة (155) من الدستور، وتوصلنا    .7
إلى أنه قد يقصد بها صدور قانون عام ينظم كل األحداث التي تشكل كارثة عامة 
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أو حرب، أو قوانني خاصة تصدر عند احلاجة في كل مرة تقع فيها كارثة عامة، 
وبينا مزايا كلتا الطريقتني.

لتعويض  خاصة  تشريعات  إصدار  طريقة  تبنى  الكويتي  املشرع  أن  لنا  تبنيَّ    .8
مضروري الكوارث العامة، وإن لم يصفها بهذا الوصف في تلك التشريعات.

الذي هو  باالمتناع  التشريعي تطبيق من تطبيقات اخلطأ  اإلغفال  أن  إلى  انتهينا    .9
بدوره صورة من صور اخلطأ التقصيري املدني.

ألحكام  طبقاً  املستجد  كورونا  فيروس  ضحايا  ضمان  عن  مسؤولة  الدولة  أن    .10
الضمان االحتياطي ألذى النفس، بشرط تعذر معرفة املسؤول عن الضرر أو 

امللتزم بضمانه.
إن جائحة فيروس كورونا املستجد ميكن تكييفها بأنها قوة قاهرة.   .11

يعني  ال  القاهرة  القوة  بوصف  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  اتصاف  إن    .12
النفس،  أذى  بضمان  التزامها  من  للتحلل  بها  الدولة  تذرع  إمكانية  بالضرورة 
لتعارض هذا السبب األجنبي )القوة القاهرة( مع طبيعة هذا االلتزام، باعتباره 

ضماناً احتياطياً شرع جلبر الدم املهدر.

ثانياً: التوصيات:
في ضوء البحث وما انتهى إليه من نتائج، نوصي بالتالي: 

أن تقوم الدولة بإلغاء املرسوم رقم 38 لسنة 1991 بشأن تكرمي الشهداء ملخالفته    .1
الصارخة للمادة (155) من الدستور الذي تطلب صدور قانون لتنظيم موضوع 

التعويضات التي تقرر على اخلزانة العامة.
ملضروري  املستحقة  التعويضات  بتنظيم  قانون  إصدار  إلى  الدولة  تبادر  أن    .2
الكوارث العامة؛ ومن ضمنها كارثة فيروس كورونا املستجد، أو إصدار قانون 
تعريفاً  القانون  يتضمن هذا  أن  الكارثة، على  لتعويض مضروري هذه  خاص 
محدداً للكارثة العامة، وبيان املستفيدين من أحكامه، وشروط التعويض ومداه 

وحمايته وميعاد سقوط دعوى املطالبة به.
التشريعي كوسيلة  اإلغفال  تبني فكرة  إلى  الكويتية  الدستورية  ندعو احملكمة    .3
للطعن بعدم دستورية امتناع الدولة عن إصدار القوانني التي أوجب الدستور 

عليها إصدارها في موضوعات محددة.
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قانون  إصدار  عن  امتناعها  اء  جرَّ للدولة  التقصيرية  املسؤولية  توافر  إقرار    .4
فيروس  كارثة  ضحايا  ضمنهم  ومن  العامة،  الكوارث  مضروري  تعويض 

كورونا املستجد، ومن ثم أحقية املضرورين في احلصول على التعويضات.
دعاوى  قبول  في  املرونة  من  قدر  إبداء  إلى  الكويت  في  العادي  القضاء  ندعو    .5
خصها  التي  القوانني  إصدار  عن  الدولة  امتناع  عن  الناشئة  األضرار  تعويض 
العامة  الكوارث  الدستور بإصدارها، ومن ضمنها قانون تعويض مضروري 
اإلغفال  تكييف  خالل  من  ذلك  كل  املستجد،  كورونا  فيروس  كارثة  ومنها 
التشريعي بأنه تطبيق من تطبيقات اخلطأ باالمتناع الذي هو بدوره صورة من 

صور اخلطأ التقصيري.
العامة، فإننا  الكوارث  املتخصصة في موضوع  القانونية  املؤلفات  لندرة  نظراً    .6
نلفت نظر الباحثني إلى هذا القصور الفقهي، ونوجه الدعوة للفقه بضرورة سد 
هذا النقص في املستقبل من خالل إعداد الدراسات والبحوث حول هذا املوضوع 

احليوي واملهم.
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.1998

لتقدير  تأصيلية  حتليلية  دراسة  املدنية:  املسؤولية  في  الضرر  تعويض  	•
التعويض - مطبوعات جامعة الكويت، 1995.

إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة،   -
القاهرة، دون تاريخ نشر.

العربية،  النهضة  دار  املدنية،  للمسؤولية  مصدر  االمتناع  سليم،  سعد  أمين   -
القاهرة، 2003.

هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني، ط1، املركز   -
القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 2011.

الفقه  في  واجلنائية  املدنية  املسؤولية  أحكام  أو  الضمان  نظرية  الزحيلي،  وهبه   -
اإلسالمي: دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر، دمشق، 1970.

حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات - الكتاب األول، ط2،   -
دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

الرعاية  تشريعات  زهرة،  أبو  املرسي  ومحمد  األهواني  كامل  الدين  حسام   -
االجتماعية وتطبيقاتها في القانون الكويتي، مكتبة الصفار، الكويت، 1989.

لويس معلوف، قاموس املنجد، ط12، املطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1951.  -
األميرية،  املطابع  الصناعة،  في  املدني  الدفاع  مرجع  صديق،  حلمي  محمد   -

القاهرة، 1985.
محمد نصرالدين منصور، ضمان تعويض املضرورين بني قواعد املسؤولية الفردية   -

واعتبارات التضامن االجتماعي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
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محمد عبد احملسن املقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته   -
السياسية، منشورات كلية القانون الكويتية العاملية، الكويت، 2014.

محمد عبد الصاحب الكعبي، املسؤولية املدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية، دار   -
التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، 2020.

محمود جمال الدين زكي،   -
جامعة  مطبعة  املصري،  القانون  في  لاللتزامات  العامة  النظرية  في  الوجيز  	•

القاهرة، 1987.
عقد العمل الفردي في القانون املصري، ط2، دون ناشر، القاهرة، دون تاريخ  	•

نشر.
سليمان الطماوي، القضاء اإلداري - قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام،   -

دار الفكر العربي، القاهرة، 1986.
سليمان مرقس، الفعل الضار واملسؤولية املدنية - القسم األول - األحكام العامة،   -

ط5، مطبعة السالم، القاهرة، 1988.
سعاد الشرقاوي، املسؤولية اإلدارية، دار املعارف، القاهرة 1973.  -

عادل الطبطبائي:  -
النشر  مجلس  والقضائية،  التشريعية  السلطتني  بني  الدستورية  احلدود  	•

العلمي، جامعة الكويت، 2000.
الكويت، ط5، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت، 2009. في  الدستوري  النظام  	•

العربية،  النهضة  دار  الكويت،  في  الدستوري  النظام  مبادئ  حسن،  الفتاح  عبد   -
القاهرة، 1968.

عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون املدني املصري - نظرية العقد واإلرادة   -
املنفردة، دون ناشر، القاهرة، 1984.

العامة  النظرية  املدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد   -
لاللتزامات، نظرية العقد، املجمع العلمي العربي اإلسالمي، القاهرة، دون تاريخ 

نشر.
 – وموظفيها  العامة  السلطة  مسؤولية  ج2،  اإلداري،  القانون  الشريف،  عزيزة   -

قضاء التعويض، ط1، مؤسسة دار الكتب للنشر، الكويت، 2001.



مدى التزام الدولة بتعويض األضرار الناجمة عن الكوارث العامة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة - العدد 2 – العدد التسلسلي 34 – شوال – ذو القعدة 1442 هـ/ يونيو 2021م200

رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض - مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية،   -
دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

رشيد حمد العنزي، القانون الدولي العام، دون ناشر، الكويت، 1997.  -
الثقافة  دار  العام،  الدولي  القانون  مبادئ  في  الوجيز  صباديني،  حسن  غازي   -

للنشر، عمان، األردن، 2009.

ثانياً: الرسائل العلمية
أمين إبراهيم العشماوي، تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية، رسالة   -

دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، 1998.
بدر جاسم اليعقوب، املسؤولية عن استعمال األشياء اخلطرة في القانون الكويتي،   -

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1977.
الفقه اإلسالمي والقانون املدني،  العامة للفسخ في  النظرية  الذنون،  حسن علي   -

رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد األول، كلية احلقوق، القاهرة، 1946.
دكتوراه،  رسالة  والضرر،  اخلطأ  بني  التعويض  تقدير  دسوقي،  إبراهيم  محمد   -

كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 1972.
احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  األشياء،  فعل  عن  املسؤولية  شنب،  لبيب  محمد   -

جامعة القاهرة، 1957.
رسالة  املعاصر،  املجتمع  في  للمسؤولية  كأساس  الضرر  رفاعي،  نصر  محمد   -

دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1978.
األلغام  زرع  عن  الناجتة  األضرار  عن  املدنية  املسؤولية  التميمي،  صالح  محمد   -
في القانون الداخلي والدولي، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة 

الكويت، أكتوبر 2002.
عبد الكرمي ربيع العنزي، أثر خطأ املضرور على احلق في التعويض في املسؤولية   -

املدنية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2011.
علي صادق أبو هيف، الدية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في قوانني وعادات   -

مصر احلديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1932.
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ثالثاً: البحوث واملقاالت
الدولة بتعويض ضحايا مرض اإليدز،  التزام  الليل، مدى  أبو  الدسوقي  إبراهيم   -

مجلة الفتوى والتشريع، مجلس الوزراء، الكويت، العدد الثامن، يوليو 1998.
أبو زيد عبد الباقي مصطفى، االلتزام بضمان أذى النفس ودور الدولة فيه في ظل   -

القانون املدني الكويتي، مجلة احملامي، جمعية احملامني الكويتية، يوليو 1983.
أحمد إشراقية، الوسائل القانونية اخلاصة مبواجهة آثار جائحة فيروس كورونا   -
ملحق  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  التعاقدية،  العالقات  على  املستجد 

خاص، العدد 6، السنة 8، يونيو 2020.
أحمد حمد الفارسي، السلطات االستثنائية للحكومة في النظام الكويتي في حالة   -
احلرب والضرورة والظروف الطارئة، مجلة احملامي، جمعية احملامني الكويتية، 

السنة 28، عدد أكتوبر 2004.
أحمد علي حسن آل علي – صالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفيروس كورونا   -
 ،8 السنة   ،6 العدد  خاص،  ملحق  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  املستجد، 

يونيو 2020.
أنس فيصل التورة، تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بني الظروف   -
الطارئة والقوة القاهرة، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 

6، السنة 8، يونيو 2020.
األزمات،  ألبحاث  الدولية  املجلة  الكوارث،  مواجهة  سبل  الكتروسي،  بلقاسم   -

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، مجلد 1، سنة 2017.
وليد محمد الشناوي، دور احملاكم الدستورية كمشرع إيجابي، مجلة البحوث القانونية   -

واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، العدد 62، أبريل 2017.
مجلة  الكوارث،  ضحايا  تعويض  عن  الدولة  مسؤولية  السيد،  النور  أبو  حمدي   -

البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، أكتوبر 2015.
حمد فيصل عبد الله الكندري، جرمية التسبب بنقل األمراض السارية للغير، دراسة   -
1969 املعدل  8 لسنة  (17) من القانون الكويتي رقم  حتليلية للبند الثالث من املادة 
بالقانون رقم 4 لسنة 2020 باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية، 

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص 6، السنة 8، يونيو 2020.
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ياسر عبد احلميد األفتيحات، جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ االلتزامات   -
 ،8 السنة   ،6 العدد  خاص،  ملحق  العاملية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  العقدية، 

يونيو 2020.

القانون  في  الفاعل  مجهولة  املرور  حوادث  ضحايا  تعويض  الصيرفي،  ياسر   -
السنة  الكويتية،  احملامني  جمعية  احملامي،  مجلة  الدولة،  ضمان  الكويتي،  املدني 

29، عدد أكتوبر 2005.

يوسف عبيدات، بعض صور احلماية القانونية في زمن جائحة كورونا مجلة كلية   -
القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد 6، السنة 8، يونيو 2020.

ماهر جمال الدين علي، التخطيط إلدارة الكوارث، مجلة الفكر الشرطي، شرطة   -
الشارقة، اإلمارات، املجلد الثاني، العدد الثالث، ديسمبر 1993.

األميرية،  املطابع  الصناعة،  في  املدني  الدفاع  مرجع  صديق،  حلمي  محمد   -
القاهرة، 1985.

مقارناً  الكويتي  املدني  القانون  في  النفس  أذى  ضمان  رشدي،  السعيد  محمد   -
بالفقه اإلسالمي، مجلة احملامي، جمعية احملامني الكويتية، عدد أبريل 1993.

محمد عبد الوهاب خفاجي، ومضات مضيئة للقضاء اإلداري في طريق الرقابة   -
القانونية واالقتصادية، كلية  الدستورية على اإلغفال التشريعي، مجلة البحوث 

احلقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد 2، سنة 2015.

على  »الكورونية«  للجائحة  القانوني  التكييف  الصنديد،  وبالل  املغربي  محمود   -
كلية  مجلة  املستقرة،  القانونية  واملبادئ  والدولية  الدستورية  الثوابت  ضوء 

القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، السنة 8، العدد 6، يونيو 2020.

مصطفى عبد السيد اجلارحي، اخلطأ باالمتناع، مجلة القانون واالقتصاد، كلية   -
احلقوق،  جامعة القاهرة، املجلد 52، سنة 1982، مطبعة دار الهنا، 1984.

في  وأثرها  البينية  الدراسات  وجسور:  قالع  الهاجري،  العزيز  عبد  مشاعل   -
االتصال بني احلقول املعرفية – دراسة في القانون بوصفه حقالً معرفياً مستقالً 
وعالقته بغيره من العلوم، مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 

السنة 31، العدد 3، سبتمبر 1997.
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سليمان مرقس،   -
على  وتعليقات  بحوث  املدنية،  املسؤولية  أساس  اخلطأ  معيار  ضبط  في  	•

األحكام وغيرها من موضوعات القانون املدني، 1987.
تعليق على حكم محكمة استئناف القاهرة في مسؤولية الناقل اجلوي، مجلة  	•

إدارة قضايا احلكومة، السنة الثالثة، العدد الثاني، 1976.
مجلة  الكويت،  على  العدوانية  احلرب  أضرار  عن  التعويض  الطبطبائي،  عادل   -

احلقوق، جامعة الكويت، السنة 15، العدد األول، مارس 1991.
عبد اإلله بنجيدي، القيمة الدستورية ملبدأ التضامن الوطني ودور القاضي اإلداري   -
في حمايته، مجلة احلقوق، املغرب، سلسلة املعارف القانونية والقضائية، العدد 

23، سنة 2015.

عبد الكرمي ربيع العنزي، حق املواطنني في التعويض عن الكوارث العامة، جريدة   -
الوطن الكويتية، العدد رقم 11135، بتاريخ 25 يناير 2007.

عبد العزيز عبد املعطي علوان، مدى التزام الدولة بالتعويض عن األضرار الناشئة   -
عن  تصدر  القانونية،  املجلة  مقارنة،  دراسة   :)19 )كوفيد  التاجي  الفيروس  عن 
كلية احلقوق بجامعة القاهرة – فرع اخلرطوم – املجلد 7، العدد 3 الربيع 2020، 

 .(www.jlaw.journals.ekb.eg) املوقع اإللكتروني للمجلة القانونية
عبد الفتاح عبد الباقي، حتديد اخلطأ التقصيري كأساس للمسؤولية في ظل القانون   -
الكويتي والقانون املعاصر ومع املقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي، مجلة احملامي، 

جمعية احملامني الكويتية، السنة 22، العددان 4-5 سبتمبر/أكتوبر 1978.
احلقوق  مجلة  ملحق  الكويت،  في  الالئحية  السلطة  الصالح،  امللك  عبد  عثمان   -

والشريعة، ط2، جامعة الكويت، 1994.
احلرب  مخلفات  أضرار  تعويض  عن  للدولة  املدنية  املسؤولية  الكندري،  فايز   -
العلمي، جامعة  النشر  الكويتي، مجلة احلقوق، مجلس  القضاء  في ضوء أحكام 

الكويت، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون، ديسمبر 2004.
الكوارث  أثناء  املباني  انهيار  عن  الدولة  مسؤولية  حدود  فوزي،  الدين  صالح   -
الطبيعية، بحث مقدم لندوة املسؤولية عن انهيار املباني أثناء الكوارث الطبيعية، 

كلية احلقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، في الفترة من 22 إلى 24 يناير 1993.
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عليهم  املجني  وحق  والتحرير  بالغزو  املرتبطة  اجلرائم  أنواع  غنام،  محمد  غنام   -
منها في التعويض، مجلة احلقوق، جامعة الكويت، العدد األول، السنة اخلامسة 

عشرة، مارس 1991.

رابعاً: املؤمترات واحللقات النقاشية
إبراهيم أبو الليل – يعقوب حياتي – فايز الكندري – داود الباز، احلماية القانونية   -
بتاريخ  احلقوق  مجلة  عقدتها  نقاشية  حلقة  الكويتي،  القانون  في  للضحية 
2003/12/23، مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، 
السنة الثامنة والعشرون، يونيو 2004، احملور اخلامس بعنوان: دور الدولة في 

تعويض املجني عليه.
جمال الدين محمد حواش، إدارة األزمات والكوارث ضرورة حتمية، بحث مقدم   -
إلى املؤمتر السنوي الثالث إلدارة األزمات والكوارث، كلية التجارة، جامعة عني 

شمس، القاهرة، 1988.
محمد فتحي البديوي، الطبيعة والبيئة وما ينتج عنها من كوارث مع االستشهاد   -
والكوارث،  األزمات  إلدارة  اخلامس  السنوي  املؤمتر  معاصر،  واقعي  بنموذج 
 29 إلى   28 من  الفترة  في  املنعقد  القاهرة،  شمس،  عني  جامعة  التجارة،  كلية 

أكتوبر 2000.
عالء الدين عوض، إدارة الكوارث الصحية، بحث مقدم في املؤمتر السنوي األول   -
إلدارة األزمات والكوارث، جامعة عني شمس، القاهرة، املنعقد في الفترة من 12-

13 أكتوبر 1996.

رمضان محمد بطيخ،   -
مؤمتر  في  مقدم  بحث   – املخاطر  نظرية   - خطأ  دون  الدولة  مسؤولية  	•
اإللكتروني  املوقع   ،2008 الرياض،  والتعويض،  اإللغاء   – اإلداري  القضاء 

.(www.arado.org) للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
اإلداري  »القضاء  مؤمتر:  في  مقدم  بحث  التعويض،  دعوى  قبول  شروط  	•
للمنظمة  اإللكتروني  املوقع   ،2008 أكتوبر  الرياض،   » والتعويض  اإللغاء   –

.(www.arado.org) العربية للتنمية اإلدارية
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خامساً: موسوعات األحكام
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، يونيو 2004.  -

ديسمبر  التمييز،  مبحكمة  الفني  املكتب  عن  الصادرة  والقانون،  القضاء  مجلة   -
1999، السنة 23، اجلزء األول.

الفني  املكتب   – الدستورية  احملكمة  عن  الصادرة  والقرارات  األحكام  مجموعة   -
للمحكمة الدستورية، املجلد الرابع، نوفمبر 2005.

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن املدة من 1972/10/16   -
إلى آخر ديسمبر 1984، إعداد احملاميان / عبد الله األيوب – أحمد املاجد.

مجلة إدارة قضايا احلكومة، السنة 3، العدد 2.  -

سادساً: املواقع اإللكترونية
.www.who.int :موقع منظمة الصحة العاملية على شبكة اإلنترنت  -

.(www.kna.kw) املوقع اإللكتروني ملجلس األمة الكويتي  -
.(www.csb.gov.kw) املوقع اإللكتروني لإلدارة املركزية لإلحصاء بدولة الكويت  -

.(moh.gov.kw) املوقع اإللكتروني لوزارة الصحة الكويتية  -
 (www.kuna.net.Kw) املوقع الرسمي لوكالة األنباء الكويتية )كونا( على اإلنترنت  -

.(alanba.com.kw) املوقع اإللكتروني جلريدة األنباء الكويتية  -
.(www.arabicpost.net) املوقع اإللكتروني لصحيفة عربي بوست  -

سابعاً: مصادر أخرى
اجلريدة الرسمية - الكويت اليوم.  -
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