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نظرية الضرورة وأثرها على االلتزامات التعاقدية في ظل جائحة 
كورونا: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي

د. �إ�سالم ها�سم �سعد
�أ�ستاذ �لقانون �لمدني �لم�ساعد، ق�سم �لقانون

كلية �لعلوم و�لدر��سات �لإن�سانية بالدو�دمي

 جامعة �سقر�ء، �لمملكة �لعربية �ل�سعودية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
} ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک ...{ ]�سورة المائدة، الآية 1[

�لملخ�ص: 
على  واأثرها  ال�سرورة  نظرية  اأحكام  والمقارنة  والتحليل  بالدرا�سة  البحث  هذا  يتناول 
اللتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا في كل من القانون المدني والفقه الإ�سالمي. 
ولّما كانت العقود وال�سروط تفر�ض التزامات على المتعاقدين، اإعمال للمبداأ العام: »العقد 
المتعاقدين  من  �سواء  العقد،  م�سمون  احترام  هو  به  والمق�سود  المتعاقدين«،  �سريعة 
اأنف�سهم اأو من الق�ساء، وقوام ذلك مبداأ �سلطان الإرادة، وعليه فاإّن العقد كاأحد م�سادر 
اللتزام هو عنوان اللتزام بين المتعاقدين، وبالتالي فاإّنه يتعّين عليهما تنفيذه في جميع 
ما ا�ستمل عليه، وهذا ما نجده في معظم الت�سريعات العربية، ومع ذلك اإذا طراأت حوادث 
ا�ستثنائية عامة لم يكن في الو�سع توّقعها، وترّتب على حدوثها اأّن تنفيذ اللتزام التعاقدي، 
واإن لم ي�سبح م�ستحياًل، �سار مرهقًا للمدين بحيث يهّدده بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي 
الحّد  اإلى  المرهق  اللتزام  يرد  اأن  الطرفين  م�سلحة  بين  الموازنة  وبعد  للظروف  تبعًا 

المعقول، وكل اتفاق خالف ذلك يقع باطاًل.

ونحن ب�سدد هذا الوباء العام والذي خّلف بع�ض اآثاره على العقود واللتزامات بال �سك، 
باعتبار اأّنه اأوجد �سدعًا بين المتعاقدين، قد يتعّثر معه تنفيذ اللتزامات بينهما، من ذلك 
تاأخره في تنفيذ التزامه، وهو ما يو�سف قانونًا بمماطلة المدين، مّما يرّتب عليه الم�سوؤولية 
يتراخى  التي  التعاقدية  اللتزامات  هنا  والمق�سود  العقدي،  باللتزام  لالإخالل  العقدية 
والمدين فيه حال دون  للدائن  اأجنبي ل يد  الزمن، وهو بال �سك �سبب  تنفيذها في  اأجل 
تنفيذ اللتزام. وُتعّد نظرية ال�سرورة من اأهم النظريات التي اتجهت اإليها اأب�سار رجال 
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الفقه الإ�سالمي ورجال القانون منذ زمن، بل قّعدوا لها من القواعد ما يتنا�سب مع ما األّم 
بالعالم اأجمع الآن في ظل جائحة كورونا، من خالل و�سائل الحماية التي و�سعتها ال�سريعة 
ُتقّدر  و)ال�سرورة  المحظورات(  تبيح  )ال�سرورات  هما:  مهمين  مبداأين  في  الإ�سالمية 

بقدرها(، وتخرج من رحمها نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

والواقع اأّن الإ�سكالية التي قد تواجه المتعاقدين والقا�سي هي ت�سنيف الجائحة، اإّما اإلى 
قّوٍة قاهرٍة اأو اإلى ظرٍف طارٍئ، فاإذا كّنا اأمام التزام ي�ستحيل تنفيذه كّنا اأمام قّوٍة قاهرٍة، 

اأّما اإذا كنا اأمام التزام ي�سعب تنفيذه فنحن اإذًا اأمام ظرٍف طارٍئ. 

ولمناق�سة هذا المو�سوع واإ�سكاليته، فقد اعتمد البحث على المنهج المقارن، بالوقوف على 
مفهوم كل من نظرية ال�سرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة، و�سروط ونطاق تطبيق 
ال�سبه  اأوجه  فيها  نبرز  وفقهية  قانونية  بينهم، كدرا�سة  فيما  المقارنة  ثم  ومن  كل منهم، 
والختالف. اإّن نظرية ال�سرورة نظرية �ساملة لكل فروع القانون، واأ�سا�سها افترا�ض قيام 
خطر ج�سيم يهّدد التزامًا معينًا، وهو ما ا�ستدعى تق�سيم البحث اإلى ثالثة مباحث رئي�سة: 
الطارئة  الظروف  ثانيها  يتناول  ثم  ال�سرورة،  نظرية  على  موجزة  اإطاللة  اأولها  يعر�ض 
والقوة القاهرة والجائحة بين القانون المدني والفقه الإ�سالمي، فيما تّم تخ�سي�ض ثالثها 

لآثار نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقود في ظل جائحة كورونا. 

الطارئة  الظروف  بين  للتفرقة  الأهم  المعيار  بيان  اأّن  اإلى  خاتمته  في  البحث  وانتهى 
اأّما  اأمام ظرف طارئ،  نكون  فاإّننا  المدين  العقد يرهق  تنفيذ  فاإذا كان  القاهرة؛  والقوة 
اإذا اأ�سبح تنفيذ العقد م�ستحياًل، فاإّننا نكون اأمام قوة قاهرة. ثّم اأو�سى البحث القا�سي 
للجان  الدعوى  اإحالة  طريق  عن  للعقد،  الملزمة  القوة  على  لالإبقاء  حّد  اأق�سى  بمراعاة 
ف�ض المنازعات التي تعر�ض عليهم اإعادة �سياغة التزاماتهما بطريقة تحّقق التعادل في 

اللتزامات.

الفجائي،  الحادث  القاهرة،  القوة  الطارئة،  الظروف  العقدية،  كلمات د�لة:الم�سوؤولية 
مبداأ �سلطان الإرادة، التوازن العقدي، ا�ستحالة التنفيذ. 
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�لمقدمة:
�أوًل: مو�سوع �لبحث 

الإ�سالمي  الفقه  رجال  اأب�سار  اتجهت  التي  النظريات  اأهم  من  ُتعد  ال�سرورة  نظرية  اإّن 
بالعالم  األّم  يتنا�سب مع ما  القواعد ما  لها من  اإليها منذ زمن، بل قّعدوا  القانون  ورجال 
اأجمع الآن في ظل جائحة كورونا. ول �سك اأّن التعاقدات وال�ستراطات من اأهم مو�سوعات 
التزامات  وال�سروط تفر�ض  العقود  لما كان ذلك، وكانت  واأكثرها �سيوعًا ووقوعًا،  الحياة 
على المتعاقدين يجب على كل منهما اللتزام بتنفيذها، اإعماًل للمبداأ العام العقد �سريعة 
المتعاقدين، والمق�سود هو احترام م�سمون العقد، �سواء من المتعاقدين اأنف�سهم اأو من 
الق�ساء، وقوام ذلك مبداأ �سلطان الإرادة، وعليه فاإّن العقد كاأحد م�سادر اللتزام هو عنوان 
اللتزام بين المتعاقدين، فاإّنه يتعّين عليهما تنفيذه في جميع ما ا�ستمل عليه، ويترّتب على 
ذلك اأّنه ل يجوز لأٍي منهما نق�سه اأو تعديله بالإرادة المنفردة، فالنق�ض اأو التعديل ل يكون 
اإّل باتفاق الطرفين اأو لالأ�سباب التي يقّررها القانون، وهذه القاعدة يلتزم بها القا�سي، 
حيث يجب عليه احترام اتفاق المتعاقدين واللتزام بتطبيقه بدون تغيير اأو تبديل، فوظيفته 
لي�ست هي اإن�ساء العقود، واإّنما تطبيق اأحكام العقد اأو تف�سير م�سمونه بالرجوع اإلى النية 

الم�ستركة للمتعاقدين)1(.

ثانيًا: �أهمية �لبحث 

ونحن ب�سدد هذا المر�ض العام والذي خّلف بع�ض اآثاره على العقود واللتزامات بال �سك، 
باعتبار اأّن هذا الوباء اأوجد �سدعًا بين المتعاقدين قد يتعّثر معه تنفيذ اللتزامات بينهما، 
من ذلك تاأخره في تنفيذ التزامه، وهو ما يو�سف قانونًا بمماطلة المدين، مّما يرتب عليه 
المخل منهما  نف�سه  العقدي. ولكن كيف يدفع عن  باللتزام  العقدية لالإخالل  الم�سوؤولية 

تن�ض المادة )147( من القانون المدني الم�سري على الآتي: »1. العقد �سريعة المتعاقدين، فال يجوز نق�سه   )1(

ول تعديله اإّل باتفاق الطرفين، اأو لالأ�سباب التي يقّررها القانون. 2. ومع ذلك اإذا طراأت حوادث ا�ستثنائية 
عامة لم يكن في الو�سع توّقعها وترّتب على حدوثها اأّن تنفيذ اللتزام التعاقدي، واإن لم ي�سبح م�ستحياًل، 
�سار مرهقًا للمدين بحيث يهّدده بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين م�سلحة 

الطرفين اأن يرد اللتزام المرهق الى الحّد المعقول. ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك«.
وُيعُد هذا الن�ض ا�ستثناء من مبداأ لزوم العقد، ويكون الت�سريع الم�سري بذلك ثالث الت�سريعات التي ُتقّر 
اإبراهيم  الدين  انظر: محمد محيي  والإيطالي.  البولندي  الت�سريعين  بعد  الطارئة  للظروف  عامة  نظرية 
محمد �سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإ�سالمي: درا�سة مقارنة، دار النه�سة 

العربية، القاهرة، 2010. 
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هذا الإخالل بوجود �سبب اأجنبي حال بينه وبين التنفيذ، هنا يجد المدين �سالته من خالل 
نظرية ال�سرورة التي ل مفر له دونها، باعتبارها من و�سائل الحماية التي و�سعتها ال�سريعة 
الإ�سالمية الغّراء للحفاظ على العالقة بين المتعاقدين، ونجد في ذلك اتفاقًا بين القانون 
المدني في اأحكامه وما انتهت اإليه ال�سريعة الإ�سالمية من خالل نظريتي الظروف الطارئة 

والقوة القاهرة.

ثالثًا: �إ�سكالية �لبحث 

بالنظر اإلى الواقع، نجد اأّن اللتزامات في ظل جائحة كورونا، جعلتنا اأمام اأمرين، الأول 
تنفيذه،  ي�سعب  التزام  اأمام  نكون  اأن  والثاني  تنفيذه،  ي�ستحيل  التزام  اأمام  نكون  اأن  هو 
فاأّما الأول فيقع تحت طائلة القوة القاهرة، وهو تعّذر تنفيذ اللتزام بالكلّية، واأّما الثاني 
فاإّنه يدخل في نظرية الظروف الطارئة، وهو مقدرة المتعاقد على تنفيذ اللتزام جزئيًا، 
وبذلك نخرج على القاعدة العامة )العقد �سريعة المتعاقدين(، وكذلك يتّم الخروج عن 
القوة الملزمة للعقد، وكذلك الخروج على مبداأ �سلطان الإرادة، ولعّل هذا ما ياأخذنا اإلى 
ال�سوؤال الذي �سيدور حوله البحث وهو: هل اللتزامات التعاقدية التي ا�سطدمت بجائحة 
كورونا تحكمها نظرية الظروف الطارئة، اأم تحكمها نظرية القوة القاهرة؟ وما مدى �سلطة 
المحكمة في اإمكانية تعديل هذه اللتزامات؟ ولن ن�ستطيع اأن ن�سقط حكم اأحدهما اإّل بعد 

ا�ستعرا�ض كل منهما ا�ستعرا�سًا  كاماًل مع بيان اأوجه التفاق والختالف بينهما.

ر�بعًا: منهج �لبحث

بالوقوف على  المقارن،  المنهج  البحث على  تّم العتماد في هذا  في �سوء ما �سبق، فقد 
ثّم  ومن  تطبيقهما،  و�سروط  ونطاقهما  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  من  كل  مفهوم 
المقارنة بينهما، كدرا�سة قانونية وفقهية نبرز فيها اأوجه ال�سبه والختالف فيما بينهما، 
العامة  بالقواعد  ذلك  في  م�ستعينًا  والإ�سالمي،  القانوني  والفقه  الق�ساء  اإليه  انتهى  وما 
للقانون المدني وما انتهت اإليه وثيقة الكويت للقانون المدني المّوحد لدول مجل�ض التعاون 

الخليجي، واأي�سًا بع�ض ما جاء بالأنظمة ال�سعودية من مواد محل الدرا�سة.

خام�سًا: خطة �لبحث 

لتو�سيح كيفية معالجة نظرية ال�سرورة في ظل جائحة كورونا لاللتزامات التعاقدية، من 
المدني  القانون  بين  مقارنة  درا�سة  في  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  نظريتي  خالل 

والفقه الإ�سالمي، فقد تّم تق�سيم البحث اإلى المطالب التالية:
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المطلب الأول: اإطاللة موجزة على نظرية ال�سرورة

والفقه  المدني  القانون  بين  والجائحة  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  الثاني:  المطلب 
الإ�سالمي

المطلب الثالث: اآثار نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقود في ظل جائحة 
كورونا
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�لمطلب �لأول
�إطاللة موجزة على نظرية �ل�سرورة

تعتبر نظرية ال�سرورة نظرية �ساملة لكل فروع القانون، واأ�سا�سها افترا�ض قيام خطر ج�سيم 
القانونية لن تجدي نفعًا في مواجهة هذا الخطر،  القواعد  اإن  التزامًا معّينًا، حيث  يهّدد 
يدفعنا  ال�ستثنائي  الظرف  فاإّن هذا  وبالتالي  العادية،  للظروف  القواعد و�سعت  لأّن هذه 
لمخالفة القوانين للمحافظة على تنفيذ اللتزام، وهذا ل ينفي احترام قواعد القانون لأّن 
فيما  العقدي  التوازن  لإحداث  المتعاقدين  اإرادة  للخروج على  الدافع  كانت هي  ال�سرورة 
يفي  بما  اإّل  ال�ستثناءات  في  التو�ّسع  العتبار عدم  في  الأخذ  مع  وذلك  المتعاقدين،  بين 

بالغر�ض، وهو مقدار ال�سرورة فقط.

�لفرع �لأول

�لمق�سود بنظرية �ل�سرورة

 ،Théorie وتعنى بالفرن�سية ،Théorème النظرية في ال�سطالح ترجمة للكلمة الالتينية
وتعنى بالإنجليزية Theory. والنظرية ا�سطالحًا تعني: القواعد والمبادئ التي تثبت و�سف 
�سيء ما، اأو تثبت حقيقة معّينة، بناء على درا�سات منطقية ل�ستنتاج مجموعة من النتائج، 

لتعزيز المبادئ التي تبنى عليها النظرية. 
وال�سرورة تعني: خوف الهالك على النف�ض اأو المال)2(.

ونظرية ال�سرورة تعني: قواعد رفع الحرج في حالة وجود �سرر على النف�ض اأو المال.

�لفرع �لثاني

�ل�سرورة في �ل�سريعة �لإ�سالمية

اأكثر من قرن من الزمان قبل اأن يعرف  َعَرَفت ال�سريعة الإ�سالمية نظرية ال�سرورة منذ 
قواعدها القانون الو�سعي في مطلع هذا القرن، واأ�سا�سها رفع الحرج والتخفيف والتي�سير 
وتحقيق الم�سالح ال�سرورية لالأفراد المتمثلة في حفظ )الدين - النف�ض - العقل - الن�سل 
- المال(، وكذلك م�سالح الدولة ال�سرورية، وذلك من خالل و�سع القواعد المحكمة التي 
تكفل حماية الأفراد والدولة في الظروف ال�ستثنائية، ولعل اأهم قاعدتين هما: )ال�سرورات 

يو�سف قا�سم، نظرية ال�سرورة في الفقه الجنائي الإ�سالمي والقانون الجنائي الو�سعي، ط1، دار النه�سة   )2(

العربية، القاهرة، 1401هـ ـ 1981م، �ض87.
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تبيح المحظورات( و)ال�سرورة ُتقّدر بقدرها(، وهذا من �سمولية ال�سريعة و�سالحيتها لكل 
زمان ومكان.

اإلى وقت الدعوة لالإ�سالم، عندما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل  النظرية يرجع  ومطلع هذه 
عليه و�سلم بمكة، وعمار بن يا�سر يعّذبه الم�سركون، فاألجاأته ال�سرورة اإلى النطق بكلمة 
الكفر، ف�ساأله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: كيف تجد قلبك، قال: مطمئنًا بالإيمان، قال: 

اإن عادوا فعد، فاأنزل اهلل عز وجل }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   
ڑ{)4(،  ڑ   ژ   ژ   }ڈ   يا�سر  بن  عمار  ذاك:  ڈ{)3(  ڎ   ڎ  

وذاك: عبد اهلل بن اأبي �سرح)5(

الُمحّرم  اأّن  جميعها  تفيد  موا�سع)6(،  خم�سة  في  ال�سرورة  عن  تحدث  الكريم  القراآن  اأّن  ونجد 

�سورة النحل، الآية 106.  )3(

�سورة النحل، الآية 106.  )4(
عن اأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن يا�سر، عن اأبيه، قال: اأخذ الم�سركون عمار بن يا�سر فلم يتركوه حتى   )5(
�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وذكر اآلهتهم بخير ثم تركوه، فلما اأتى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
قال: كيف تجد  اآلهتهم بخير  نلت منك، وذكرت  ُتركت حتى  ما  ر�سول اهلل،  يا  �سر  وراءك؟ قال:  ما  قال: 
قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: اإن عادوا فعد. هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخين ولم يخرجاه. 
انظر: اأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم ال�سبي الطهماني 
الني�سابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 405هـ(، الم�ستدرك على ال�سحيحين، ط1، تحقيق: م�سطفى 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 – 1990، حديث رقم 3362، ج2، �ض889؛ وانظر اأي�سًا: 
458هـ(،  )المتوفى:  البيهقي  بكر  اأبو  الخرا�ساني،  الُخ�ْسَرْوِجردي  مو�سى  بن  علي  بن  الح�سين  بن  اأحمد 
ال�سنن الكبرى، ط3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ - 2003م، حديث 
قلعجي، جامعة  اأمين  المعطي  تحقيق: عبد  ال�سغرى، ط1،  ال�سنن  البيهقي،  �ض368؛  ج8،   ،16896 رقم 
الدرا�سات الإ�سالمية، كرات�سي،  باك�ستان، 1410هـ - 1989م، حديث رقم 2531، ج 3، �ض282؛ البيهقي، 
كرات�سي،  الإ�سالمية،  الدرا�سات  جامعة  قلعجي،  اأمين  المعطي  عبد  تحقيق:  ط1،  والآثار،  ال�سنن  معرفة 

باك�ستان، 1412هـ - 1991م، حديث رقم 16651، ج12، �ض267.
ڱ        ڱ       ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    }ڑ   تعالى:  قال  )أ(.   )6(

تعالى: }ٱ قال  )ب(.   .]173 الآية  البقرة،  ]�سورة  ہ{   ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    
ڈ   ڎ   ڎڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چڃ   ڃ  
}ٱ   تعالى:  قال  )ج(.   .]3 الآية  المائدة،  ]�سورة  گ{  ک   ک   ک   کڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ٹ       ٹ        ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڱ   }ڳ   تعالى:  قال  )د(.   .]119 الآية  الأنعام،  ]�سورة  ڦ{  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ     ٹ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
.]145 الآية  الأنعام،  ]�سورة  ۅ{  ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ     

)هـ(. قال تعالى: ِ} گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ{ ]�سورة النحل، الآية 115[.
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اأن يدفع  اإّنه ل ي�ستطيع   اإلى ذلك؛ بحيث  الُمكّلف ل�سرورة دفعته  اإذا تعّر�ض  ُمباحًا  قد ي�سبح 
عجز،  مع  واجب  ل  الفقهية:  للقاعدة  اإعماًل  وذلك  المحّرم،  بفعل  اإّل  عليه  الواقع  ال�سرر 
�سقوط  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  ُي�سر  على  تدل  الأدلة  عموم  اإّن  بل  �سرورة)7(،  مع  حرام  ول 
تعالى: ال�سرورة، من ذلك قول اهلل  ب�سب  اأو تخفيفها عند وجود عذر طارئ  الواجبات،   بع�ض 
}ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻِ{)8(، وكذلك قوله تعالى: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋَ{)9(، وقوله تعالى: }ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ٴۇۈ{)10(، وقوله تعالى: 

}ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
ائ  ائ  ەئ{)11(، وقوله عز وجل: } ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ{)12(.

�لفرع �لثالث

م�سمون نظرية �ل�سرورة

ن�ست المادة )23( من وثيقة الكويت للقانون المدني الموّحد على قاعدة فقهية مهمة تدور 
حولها نظرية ال�سرورة وهي: »ال�سرورات تبيح المحظورات«. وف�ّسرت المذكرة الإي�ساحية 
تجيز  ال�سديدة  الحاجة  اأو  ال�سطرار  حالت  »اإّن  بقولها:  القاعدة  الذكر  �سالف  للقانون 
ارتكاب الممنوع �سرعًا، فكل ما هو ممنوع ـ عدا حالت الكفر والقتل والزنا ـ ُي�ستباح فعله 

عند ال�سرورة اإليه».
واأ�سل هذه المادة:

قوله تعالى: }ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ{)13(.  -1

قوله تعالى: }ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  کڑ  ک  ک  ک  گ{)14(.   -2

وتبعتها المادة )24( من القانون �سالف الذكر بن�سها على القاعدة الفقهية: »ال�سرورات 
تقدر بقدرها«.

فكما اأن اأمره ونهيه منوط بالقدرة، فال واجب مع عجز ول حرام مع �سرورة، راجع في ذلك: اأبو عبد اهلل   )7(
رب  الموقعين عن  اإعالم  هـ(،   751 )المتوفى:  الجوزية  قيم  بابن  المعروف  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  محمد 
العالمين، ج5، ط1، قّدم له وعّلق عليه وخّرج اأحاديثه واآثاره: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، �سارك 
العربية  المملكة  الدمام،  والتوزيع،  للن�سر  الجوزي  ابن  دار  اأحمد،  اأحمد عبد اهلل  اأبو عمر  التخريج:  في 

ال�سعودية، 1423 هـ، �ض 515.
�سورة البقرة، الآية 173.   )8(
�سورة البقرة، الآية 185.  )9(

�سورة البقرة، الآية 286.   )10(
�سورة الن�ساء: الآية 43؛ �سورة المائدة، الآية 6.  )11(

�سورة الحج، الآية 78.  )12(
�سـورة البقرة، الآية 173.  )13(

�سورة المائدة، الآية 3.  )14(
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وهذه المادة تعتبر قيدًا ل�سابقتها، فكل ما تدعو اإليه ال�سرورة من المحظورات اإّنما يرّخ�ض 
منه القدر الذي تندفع به ال�سرورة فح�سب، فاإذا ا�سطر الإن�سان لمحظور فلي�ض له اأن يتو�ّسع 
 فيه، بل يقت�سر منه على قدر ما تندفع به ال�سرورة فقط. واأ�سل هذه المادة قوله تعالى:
ہ{)15(. ويرى البع�ض)16(  }ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ِ - �سلى اهلل عليه  اِمِت اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ اأّن اأ�سا�ض نظرية ال�سرورة هو حديث ُعَباَدَة ْبِن ال�سَّ
َراَر«)17(. وا�ستنبط الفقهاء من هذا الحديث قواعد فقهية  َرَر َوَل �سِ ى اأَْن »َل �سَ و�سلم - َق�سَ
كثيرة مبنية على نفي ال�سرر ورفعه، مثل قاعدة: )ال�سرر ُيزال()18(، وغيرها من القواعد 

التي تجعل نفي ال�سرر ورفعه من القواعد العامة في ال�سريعة الإ�سالمية.

�سورة البقرة، الآية 173.  )15(

يو�سف قا�سم، نظرية ال�سرورة، مرجع �سابق، �ض 109.  )16(

ط1،  ج4،  مالك،  موطاأ  الأعظمي،  م�سطفى  محمد  تحقيق:  الأ�سبحي،  عبداهلل  اأبو  اأن�ض  بن  مالك   )17(

اأبوعبد اهلل محمد بن يزيد  1078؛  2004م، �ض  1425هـ -  اأبوظبي،  اآل نهيان،  موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
 القزويني، وماجة ا�سم اأبيه يزيد )209 - 273هـ، 824 - 887م(، �سنن ابن ماجة، ج3، تحقيق: محمد فوؤاد
عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، �ض430؛ اأبو عبد اهلل اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباني 
موؤ�س�سة  واآخرون،  مر�سد  وعادل  الأرنوؤوط  �سعيب  تحقيق:  ط1،  ج1،  اأحمد،  م�سند  241هـ(،  )المتوفى: 
الر�سالة، بيروت، 1421هـ - 2001م، �ض313؛ البيهقي، مرجع �سابق، ج6، �ض69؛ علي بن عمر اأبو الح�سن 
الدارقطني البغدادي، �سنن الدار قطني،  ج3، تحقيق: ال�سيد عبد اهلل ها�سم يماني المدني، دار المعرفة، 
القا�سم  اأبو  ال�سامي،  اللخمي  مطير  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  �ض77؛  1966م،   - 138هـ  بيروت، 
بن محمد، بن عو�ض اهلل  تحقيق: طارق  الأو�سط، ج1،  المعجم  971-873م(،   الطبراني )360-260هـ، 
عبد المح�سن بن اإبراهيم الح�سيني، دار الحرمين، القاهرة، �ض90؛ �سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم 
والحكم،  العلوم  مكتبة  ال�سلفي،  عبدالمجيد  بن  حمدي  تحقيق:  ط2،  ج2،  الكبير،  المعجم  الطبراني، 
المو�سل، العراق، 1404هـ - 1983م، �ض86؛ اأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه 
ال�سحيحين،  على  الم�ستدرك  البيع،  بابن  المعروف  الني�سابوري  الطهماني  ال�سبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن 
مرجع �سابق، ج2، �ض57؛  اأحمد بن علي بن المثنى اأبو يعلى المو�سلي التميمي، م�سند اأبي يعلى، ج4، ط1، 
397؛ محمد بن اإدري�ض  1984م، �ض  1404هـ -  تحقيق: ح�سين �سليم اأ�سد، دار الماأمون للتراث، دم�سق، 
اأبو عبد اهلل ال�سافعي، م�سند ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، �ض224؛ اأبو  �سعيد الهيثم بن 
كليب ال�سا�سي )ت: 335(، م�سند ال�سا�سي، ج2، ط1، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم 
والحكم، المدينة المنورة، 1410هـ، �ض 244؛ البيهقي، معرفة ال�سنن والآثار، مرجع �سابق، ج8، �ض 305؛ 
و�سّححه الألباني في اإرواء الغليل: محمد نا�سر الدين الألباني اأبو عبدالرحمن، اإرواء الغليل في تخريج 
اأحاديث منار ال�سبيل، ج3، ط2، المكتب الإ�سالمي، بيروت، 1405هـ - 1985م، حديث رقم 895، �ض408؛ 
محمد نا�سر الدين الألباني، ال�سل�سلة ال�سحيحة، ج1، مكتبة المعارف، الريا�ض، 1415هـ ـ 1995م، حديث 

رقم 250، ج 1 �ض498.
َظاِئُر  زين الدين بن اإبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الم�سري )المتوفى: 970هـ(، اْلأَ�ْسَباُه َوالنَّ  )18(
َعَلى َمْذَهِب اأَِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن، ط1، و�سع حوا�سيه وخّرج اأحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1419هـ - 1999م، �ض 72.



نظرية الضرورة وأثرها على االلتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية290
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

�لمطلب �لثاني
�لظروف �لطارئة و�لقوة �لقاهرة و�لجائحة

بين �لقانون �لمدني و�لفقه �لإ�سالمي

العقد من  القاهرة لمعالجة ما يطراأ على  القوة  الطارئة ونظرية  ظهرت نظرية الظروف 
ظروف ووقائع مفاجئة لم يكن على اأطراف العقد توقعها وقت اإن�ساء العقد، هذه الوقائع 
جاء  ما  الإ�سالمي  الفقه  �سبق  وقد  بالعقد،  جاء  بما  اللتزام  الأطراف  قدرة  على  توؤّثر 

بالقوانين الو�سعية باإقراره لنظرية ال�سرورة وفقه الجوائح والأعذار.

وعليه يجدر بنا اأن نحّدد كاًل منهم تحديدًا دقيقًا من خالل الفروع التالية:
الفرع الأول: نظرية الظروف الطارئة - �سروطها ونطاق تطبيقها

الفرع الثاني: نظرية القوة القاهرة - �سروطها ونطاق تطبيقها
الفرع الثالث: الجائحة - �سروطها ونطاق تطبيقها

الفرع الرابع: الفرق بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة

�لفرع �لأول

نظرية �لظروف �لطارئة: �سروطها ونطاق تطبيقها

القانونية  النظريات  م�سّمى  هو  الطارئة  الظروف  اأّن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  بدء،  ذي  بادئ 
القوة  على  اأي�سًا  ُتطلق  والجائحة  بالجائحة،  الإ�سالمي  الفقه  في  ت�سّمى  وهي  الحديثة، 
القاهرة، وال�سبب في الت�سمية اأّن الدائن والمدين ل دخل لهما بحدوث الظرف الطارئ، 
ُتطّبق  الطارئة  الظروف  ونظرية  �سنعه.  ولي�ست من  بوقوعها،  لالإن�سان  دخل  ل  فجميعها 
لأّن  ذلك  الموؤّجلة،  الفورية  العقود  وفي  )الم�ستمرة(  التنفيذ  المتراخية  العقود  في  عادة 
امتداد التنفيذ لمدة طويلة قد يخّل بالتوازن القت�سادي الملحوظ في العقد، فاإذا تغّيرت 
اأ�سبح تنفيذه جائرًا لأحد المتعاقدين، وجب  اإّن اللتزام  الظروف تغيرًا ملحوظًا، بحيث 

تعديل العقد ليزول الحيف النا�سئ عن التغير المفاجئ للظروف القت�سادية)19(.

عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، النظرية العامة لاللتزام - نظرية العقد، المجمع العلمي العربي الإ�سالمي،   )19(
من�سورات محمد الداية، بيروت، 1934م، �ض968.
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�لغ�سن �لأول

تحديد مفهوم نظرية �لظروف �لطارئة

ي�سمل تحديد مفهوم نظرية الظروف الطارئة الجانبين الّلغوي وال�سطالحي، وذلك على 
النحو الآتي: 

�أوًل: تعريف �لظروف �لطارئة لغة
عند  والمكان  الزمان  ُظُروُف  ومنه  ُظروٌف)20(،  جمعه  الوعاُء،  الَظْرُف  لغة:  الظروف 

ْرُف اأي�سا الكيا�سة)21( النحويين والظَّ
اهَيُة ل تعرف من حيث اأَتت. واأَْطَراأَُه: مدحه اأَو بالغ في مدِحه  اِرَئُة: الدَّ الطارئة لغة: والطَّ
ُة  وُطْراأَ العرب.  ل�سان  في  وكذا  بالياء  والأَعرف  نادرة  المحكم:  في  الُمْطِرئ  منه  وال�سم 

: ُدْفَعُته من َطَراأَ من الأَر�ض: خرج)22(. مِّ ْيِل بال�سَّ ال�سَّ
الطارئ: بك�سر الراء، جمعه طراء، الحادث فجاأة، خالف الأ�سلي، الحوادث الطارئة: الأمور 

الخارجة عن العادة التي تحدث فجاأة دون توّقع لها، ومنه: نظرية الحوادث الطارئة)23(
وعليه فاإّن الظروف الطارئة هي الظروف غير المتوقعة والتي ل يمكن دفعها، تطراأ عليها 

من خارج ال�سيء وخارج نطاق اإدراكات الإن�سان واإرادته.

ثانيًا: تعريف �لظروف �لطارئة)24( ��سطالحًا

جاء في نظام المناف�سات والم�ستريات الحكومية لعام 1440هـ بالمملكة العربية ال�سعودية، 

موؤ�س�سة  المحيط،  القامو�ض  العرق�سو�سي،  نعيم  محمد  تحقيق  اآبادي،  الفيروز  اأحمد  بن  الدين  مجد   )20(
في  المنير  الم�سباح  الفيومي،  المقري  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  1078؛  �ض  1993م،  بيروت،  الر�سالة، 

غريب ال�سرح الكبير، ج2، ط2، تحقيق: عبد العظيم ال�سناوي، دار المعارف، القاهرة، د.ت، �ض385.
1995م،   - 1415هـ  بيروت،  لبنان،  مكتبة  ال�سحاح،  مختار  الرازي،  القادر  عبد  بن  بكر  اأبي  بن  محمد   )21(
بيدي، تاج العرو�ض  �ض407؛ محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الح�سيني اأبو الفي�ض الملّقب بمرت�سى الزَّ

من جواهر القامو�ض، ج24، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، دولة الكويت، د.ت، �ض111.
العرو�ض من  تاج  بيدي،  الزَّ بمرت�سى،  الملّقب  الفي�ض،  اأبو  الح�سيني،  الرّزاق  بن عبد  بن محّمد  محّمد   )22(
جواهر القامو�ض، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، مرجع �سابق، ج1، �ض 325؛ مجد الدين بن اأحمد 

الفيروز اآبادي، مرجع �سابق، �ض58.
محمد روا�ض قلعجي وحامد �سادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائ�ض للطباعة والن�سر، عمان،   )23(

الأردن، 1408هـ - 1988م، �ض287.
وقد ت�سمى الحادث الطارئ اأو الحادث الفجائي، وقد عّرفه الم�سّرع الجزائري في المادة )107( بقوله: »يجب   )24(
تنفيذ العقد طبقًا لما ا�ستمل عليه وبُح�سن نية. ول يقت�سر العقد على اإلزام المتعاقد بما ورد فيه فح�سب، 
اإذا  اأّنه  للقانون والُعرف والعدالة بح�سب طبيعة اللتزام، غير  اأي�سًا ما هو من م�ستلزماته وفقًا  بل يتناول 
طراأت حوادث ا�ستثنائية عامة لم يكن في الو�سع توّقعها وترّتب على حدوثها اأن اللتزام التعاقدي واإن لم 
ي�سبح م�ستحياًل �سار مرهقًا للمدين، بحيث يهّدده بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي تبعًا للظروف وبعد مراعاة 

م�سلحة الطرفين اأن يرد اللتزام المرهق اإلى الحّد المعقول، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك« .
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في المادة الأولى/الفقرة ال�ساد�سة تعريفًا للحالة الطارئة �سراحة باأّنها: حالة يكون فيها 
اأو يكون فيها  اأو ال�سحة العامة جديًا وغير متوّقع،  اأو الأمن العام  تهديد ال�سالمة العامة 
اإخالل ينذر بخ�سائر في الأرواح اأو الممتلكات، ول يمكن التعامل معها باإجراءات المناف�سة 

العادية)25(.

اأّن نظرية الظروف الطارئة تعالج الحوادث  للتعريفات  ال�سابق  العر�ض  يت�سح من خالل 
التي ل يكون للمتعاقدين يد فيها كالحرب اأو الكارثة الطبيعية اأو �سدور قانون يجعل تنفيذ 
اللتزام مرهقًا لأحد الطرفين، اأي اأّنها تعالج اختالل التوازن عند تنفيذ العقد، حيث تكون 
الظروف القت�سادية قد تغّيرت مّما يوؤدي اإلى فقدان التوازن القت�سادي بين اللتزامات 
العقد في ذمة طرفيه، الأمر الذي ي�سمح للقا�سي بالتدخل لتوزيع الخ�سارة  النا�سئة عن 

على الطرفين ويرّد اللتزام المرهق اإلى الحّد المعقول)26(. 

واأبرز ما يح�سل الظرف الطارئ بالمعنى المبّين في تعريفه نجده في عقود التوريد، وعقود 
متعهد  مقاول  يتعاقد  فقد  والمباني:  المن�ساآت  لإقامة  المتعهدون  يعقدها  التي  المقاولة 
باإقامة بناء �سخم ل�سركة اأو لحكومة في ظرف طبيعي بالعملة ال�سائدة، فتقع حرب مفاجئة 
تنقطع بها طرق الموا�سالت، ويتوقف اأو يتع�ّسر ا�ستيراد مواد البناء، فتغلو اأ�سعارها ويندر 
وجودها، وت�سبح تكاليف البناء اأ�سعافًا م�ساعفة عّما كان مح�سوبًا وقت التعاقد، وكذلك 
قد يتعاقد متعهد عقد توريد مواد اأغذية اأو اأدوية لم�ست�سفى لمدة معّينة، فيح�سل زلزال 
كبير اأو اإع�سار مدّمر، اأو تندلع حرب، فتقّل المواد المتعاقد على توريدها في مدة العقد، 

وترتفع اأ�سعارها اأ�سعافًا كثيرة، وهو اأمٌر من �ساأنه اأن يرهق الملتزم اإرهاقًا �سديدًا. 

�لغ�سن �لثاني

�أ�سا�ص نظرية �لظروف �لطارئة

يرى بع�ض من فقهاء القانون اأّنه على المتعاقد اأن ينفذ العقد مهما حدث، ول يجوز الم�سا�ض 
اأ�سا�ض  اأّن  البع�ض  ويرى  الإرادة)27(.  �سلطان  مبداأ  مع  ذلك  لتعار�ض  التعاقدي  باللتزام 
نظرية الظروف الطارئة هو مبداأ العدالة وروح الإن�ساف، ورّدد البع�ض اأّن الأ�سا�ض يكمن 

نظام المناف�سات والم�ستريات الحكومية لعام 1440هـ، مر�سوم ملكي رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ،   )25(
1440/11/13هــ  النظام/الالئحة  اإ�سدار  تاريخ  1440/11/13هـ،  بتاريخ   ،649 رقم  الوزراء  مجل�ض  قرار 

الموافق: 2019/07/16م، تاريخ ن�سر النظام/الالئحة 1440/11/29هـ الموافق: 2019/08/01م.
العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ج1، الت�سرف القانوني - العقد   )26(

واإرادة منفردة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، �ض 252.
محمد محيي الدين اإبراهيم �سليم، مرجع �سابق، �ض10.   )27(
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في مبادئ الغبن اإّل اأّن هناك عدة اآراء حول الأ�سا�ض الذي تقوم عليه هذه النظرية، حيث 
اأّنها تقوم على اأ�سا�ض الإثراء بال �سبب، وعلى �سعيد اآخر حاولوا اإقحام  رّدد بع�ض الفقه 
فكرة عدم جواز التع�ّسف في ا�ستعمال الحّق، بل وهناك من ربط اأ�سا�ض هذه النظرية على 

اأ�سا�ض مبادئ الغلط في القيمة، واآخرون يرون وجوب تنفيذ العقد بُح�سن نية)28(. 

�لغ�سن �لثالث

�سروط ونطاق تطبيق نظرية �لظروف �لطارئة

ُيق�سد ب�سروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة الو�سف الذي يجب اأن يكون عليه الظرف 
وُيق�سد  طارئ.  ظرف  �سابه  الذي  اللتزام  على  الحكم  ُننّزل  اأن  ن�ستطيع  حتى  الطارئ 
بطريقة  النظرية  لهذه  �سوابط  على  تحتوي  وحدود  �سياج  و�سع  النظرية  تطبيق  بنطاق 
من   )241( المادة  ن�ست  وقد  لها)29(.  الم�سابهة  النظم  مع  تختلط  ل  حتى  �ستاتها،  تجمع 
في  يكن  لم  عامة  ا�ستثنائية  حوادث  طراأت  »اإذا  اأّنه:  على  الموّحد  للقانون  الكويت  وثيقة 
الو�سع توّقعها وقت التعاقد وترّتب على حدوثها اأّن تنفيذ اللتزام التعاقدي واإن لم ي�سبح 
م�ستحياًل �سار مرهقًا للمدين، بحيث يهّدده بخ�سارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا للظروف 
ويقع  المعقول،  الحد  اإلى  المرهق  اللتزام  ترد  اأن  الطرفين  م�سلحة  بين  الموازنة  وبعد 

باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك«.

 ومن خالل هذه المادة، يظهر لنا �سروط ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الآتي: 

�أ- �سروط تطبيق نظرية �لظروف �لطارئة:

القا�سي  ي�ستطيع  معّينة  �سروط  توافرت  اإذا  اأّنه  المادة  هذه  من  ن�ستخل�ض  اأن  ن�ستطيع 
التدخل بتعديل العقد، وهذه ال�سروط تتمّثل بالآتي:

�ل�سرط �لأول: �أن تطر�أ هذه �لظروف في �لفترة بين �نعقاد �لعقد وتنفيذه 

ي�سترط اأن يكون الظرف الطارئ غير قائم عند التعاقد، اأّما اإذا كان موجودًا وقت التعاقد فال 
يعد طارئًا، بل يعتبر قبوًل وموافقة من طرفي التعاقد على انعقاد العقد بهذا الو�سع القائم.

972؛ عبدالمنعم فرج ال�سدة، م�سادر اللتزام، مكتبة  عبدالرزاق اأحمد ال�سنهوري، مرجع �سابق، �ض   )28(
ومطبعة م�سطفى البابى الحلبي، القاهرة، 1958، �ض232؛ عبد الحي حجازي، النظرية العامة لاللتزام 
- م�سادر اللتزام، ج1، دار النه�سة العربية، القاهرة،  1962، �ض 562؛ عبد المنعم البدراوي، النظرية 
العامة لاللتزام، ج1، م�سادر اللتزام، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1971، �ض403؛ محمد محي الدين 

اإبراهيم �سليم، مرجع �سابق، �ض102.
محمد محي الدين اإبراهيم �سليم، مرجع �سابق، �ض208.   )29(
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�ل�سرط �لثاني: �أن تكون هذه �لظروف ��ستثنائية وعامة وغير متوقعة

لأّنه غير  دائمًا  يقع  وقوعه فال  يندر  مّما  اأي  ا�ستثنائي،  الطارئ  الظرف  اأّن هذا  ُيفتر�ض 
ماألوف)30(، كما ُي�سترط فيه العمومية اأي ل يكون خا�سًا بالمدين وحده)31(، ول ُيعّد ظرفًا 
ا�ستثنائيًا ما كان ُمتوّقع الوقوع؛ لأّنه لو كان كذلك يكون مح�سوبًا له عند التعاقد، وبالتالي ل 

يفاجاأ الملتزم بما لم يكن في ح�سبانه.
�للتز�م  تنفيذ  ي�سبح  �أن  �لطارئ  �لظرف  على  يترّتب  �أن  �لثالث:  �ل�سرط 

مرهقًا للمدين

ا  ينبغي اأن يكون من �ساأنه اأن يرهق الملتزم اإرهاقًا �سديدًا، ول عبرة لكون هذا الملتزم قويًّ
ماليًّا، بحيث اإّنه ي�ستطيع اأن يوّفي اللتزام رغم اإرهاقه ال�سديد.

�ل�سرط �لر�بع: عدم �لقدرة على �لدفع

ُيفتر�ض اأّن المدين غير قادر على دفعه باأي و�سيلة ممكنة اأو محاولة التقليل من اآثاره، لأّن 
المدين ملزم بتفادي الحوادث التي تعيقه عن تنفيذ التزامه، ما دام في و�سعه ذلك ولو 

كانت هذه الحوادث غير متوّقعة)32(.
ب- نطاق تطبيق نظرية �لظروف �لطارئة:

التنفيذ،  متراخي  تعاقدي  التزام  وجود  هو  الطارئة  الظروف  لنظرية  الأول  المفتر�ض 
والمفتر�ض  العقد،  تكوين  مرحلة  النطاق  هذا  خارج  ي�ستبعد  المخالفة  بمفهوم  وبالتالي 

الثاني هو الظرف الطارئ)33(.

�لغ�سن �لر�بع

�لآثار �لمترّتبة على �لحو�دث �لطارئة

عند اختالل التوازن العقدي، فمن الطبيعي اأن يكون للقا�سي التدخل في تعديل العقد اأثناء 
التنفيذ في حالة الظروف الطارئة، وهذا ما �سنتعّر�ض له في معالجة اآثار جائحة كورونا 

في المطلب الأخير. 

عبد النا�سر توفيق العطار، نظرية اللتزام في ال�سريعة الإ�سالمية والت�سريعات العربية، الكتاب الأول -   )30(
م�سادر اللتزام، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1975م، �ض219؛ اإ�سماعيل غانم، النظرية العامة لاللتزام 

- م�سادر اللتزام، مكتبة عبد اهلل وهبة، القاهرة، 1966م، �ض316. 
اأحمد �سالمة، مذكرات في نظرية اللتزام، الكتاب الأول - م�سادر اللتزام، دار التعاون للطبع والن�سر،   )31(
بالفقه  مقارنة  درا�سة  المدني:  القانون  في  اللتزام  م�سادر  �سلطان،  اأنور  �ض161؛   ،1978 القاهرة، 

الإ�سالمي، دار الثقافة للن�سر، عّمان، الأردن، 1435هـ - 2014م، �ض228. 
عبد المنعم البدراوي، مرجع �سابق، �ض408.   )32(

محمد محيي الدين اإبراهيم �سليم، مرجع �سابق، �ض208.  )33(
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�لفرع �لثاني

نظرية �لقوة �لقاهرة: �سروطها ونطاق تطبيقها

بينما  الإ�سالمي،  الفقه  كتب  في  الفجائي  والحادث  القاهرة  القوة  م�سطلح  ي�ستخدم  لم 
يعتبر م�سطلح تحمل التبعة هو الأقرب للقوة القاهرة، حيث اإّن هذا الأخير م�سطلح مبتكر 
اإلى اعتبار القوة  من رجال القانون. ويذهب غالبية الفقه والق�ساء في م�سر وفرن�سا)34( 
القاهرة والحادث الفجائي �سيئًا واحدًا، فهما عبارتان مترادفتان لمعنى واحد، فاإذا ُنظر 
اإّنه  حيث  من  اإليه  ُنظر  واإذا  فجائي،  حادث  فهو  الح�سول  متوّقع  غير  اإّنه  حيث  من  اإليه 
يبرز  الأول  فالتعبير  الآخر،  اأحدهما  يكمل  تعبيران  فهما  قاهرة،  قوة  فهو  دفعه  يمكن  ل 
خ�سي�سة عدم اإمكان التوّقع، والتعبير الثاني اأي القوة القاهرة يبرز خ�سي�سة ا�ستحالة 
الدفع، ولكن لبد من اجتماع الخ�سي�ستين معًا في الحادث حتى تنعدم ال�سببية، ول يفّرق 
الق�ساء بينهما ب�سرط اجتماع الخ�سي�ستين فيهما عدم اإمكان المتوقع وا�ستحالة الدفع، 

وكذلك يفعل الم�سّرع اإذ ُيقرن بينهما كمترادفين)35(.
والحادث  اأو حرب،  عا�سفة  اأو  القاهرة حادث خارجي، ك�ساعقة  القوة  اأّن  اآخرون  ويرى 
الفجائي اأمر داخلي كامن في نف�ض ال�سيء، كاآلت تنفجر في م�سنع، ومواد قابلة لاللتهاب 
تلتهب، وقطار يخرج عن ال�سريط، ويرى فريق اآخر اأّن القوة القاهرة توؤدي اإلى ا�ستحالة 
تنفيذ  معه  ُي�ستحال  الفجائي  الحادث  اأّن  حين  في  مطلقة)36(،  ا�ستحالة  اللتزام  تنفيذ 
اللتزام ا�ستحالة ن�سبية)37(، اأي اأّنه اإذا كان هذا المدين يعجز عن تنفيذ اللتزام للحادث 

الفجائي، فاإّن غيره اإن وجد مكانه ي�ستطيع تنفيذ اللتزام)38(.

�لغ�سن �لأول

تعريف �لقوة �لقاهرة

نتناول تعريف القوة القاهرة في الّلغة وال�سطالح، وذلك على النحو الآتي: 

عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، مرجع �سابق، �ض963.  )34(
فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب الأول - م�سادر اللتزام   )35(
الجديدة،  الجالء  مكتبة  ط1،  القانون،  ـ  �سبب  بال  الإثراء  ـ  الم�سروع  غير  العمل  ج2،  الإرادية«،  »غير 

المن�سورة، م�سر، د.ت، �ض114-113. 
وهي اأن يكون اللتزام الواقع على عاتق المدين م�ستحياًل بالن�سبة له ولغيره، وهي اإّما اأن تكون ا�ستحالة   )36(
طبيعية اأو قانونية: اأّما الطبيعية فهي كالزلزل والبراكين، واأّما القانونية فهي الأمور التي ل يجوز القيام 

بها لمخالفتها للن�سو�ض القانونية. 
وهي اأن يكون اللتزام الواقع على عاتق المدين م�ستحياًل له ولي�ض م�ستحياًل لغيره.  )37(

عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، مرجع �سابق، �ض967.  )38(
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�أوًل: تعريف �لقوة �لقاهرة لغة

ْعِف، اأي �سار ذا  دُّ ال�سَّ ُة بال�سم: �سِ �لقوة لغة: من قوي قوة وقواية والجمع اأقوياء والُقوَّ
قوة وطاقة، وتقّوى بال�سيء اتخذه �سببا لقوته، ويكوُن في الَبَدِن وفي الَعْقِل)39(، وقيل الُقّوة: 

الطاقة من طاقاِت الَحْبل: والجمع: ُقوًى)40(.
فاِتِه تعالى. واأْقَهَر �ساَر اأ�سحاُبُه  اُر من �سِ �لقاهرة لغة: الَقْهُر الَغَلَبُة، َقَهَرُه كَمَنَعُه، والَقهَّ
ْذِليل. َقَهَرُه كَمَنَعُه َقْهرًا: َغَلَبُه.  مقهوريَن)41(، الَقْهُر: الَغَلَبُة والأَْخُذ من َفْوٍق َعَلى َطِريِق التَّ
اه ...، وقال ابُن الأَِثيِر: القاِهُر: هو الغاِلُب َجِميَع  وُيَقال: َقَهَره: اإِذا اأََخَذه َقْهرًا من َغْيِر ِر�سَ

حاُبه َمْقُهوِريَن اأَِذّلَء)42(. ُجُل: �ساَر اأَ�سْ الَخْلِق. واأَْقهَر الرَّ
جميع  فتقهر  ال�سيء،  ذات  داخل  من  ت�سدر  قادرة  قوة  هي  �لقاهرة:  فالقوة  وعليه 

القوى المعار�سة لها والإرادات.
ثانيًا: تعريف �لقوة �لقاهرة ��سطالحًا)43(

جاء في المادة )28 /الفقرة الثانية( من نظام ال�ستثمار التعديني ال�سعودي لعام 1425هـ 
الأحداث  المادة  هذه  اأحكام  في  القاهرة  بالقوة  »ُيق�سد  اأّنه:  القاهرة  القوة  تعريف  في 
المتعارف عليها اأ�سوليًّا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت اإ�سدار الرخ�سة، 
المحّددة  للتزاماته  له  المرّخ�ض  تنفيذ  وتجعل  الطرفين  من  اأي  اإلى  ترجع  ل  والتي 
القاهرة  القوة  تعريف  تّم  الإدارية  الق�سائية  الأحكام  اأحد  وفي  م�ستحياًل«)44(.  بالرخ�سة 

اأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مرجع �سابق، ج2، �ض521؛ مجد الدين بن اأحمد الفيروز اآبادي،   )39(
مرجع �سابق، �ض1710؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط1، دار التحرير للطبع والن�سر، القاهرة، 
1980، �ض522؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الح�سيني اأبو الفي�ض الملّقب بمرت�سى الزبيدي، مرجع 

�سابق، ج 39، �ض 360.
اأبو ال�سعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر اأحمد الزاوي   )40(

ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م، ج 4، �ض 209.
مجد الدين بن اأحمد الفيروز اآبادي، مرجع �سابق، �ض 601.  )41(

 13 ج  �سابق،  الزبيدي، مرجع  بمرت�سى  الملّقب  الفي�ض  اأبو  الح�سيني  الرزاق  بن عبد  بن محمد  محمد   )42(
�ض496-495.

 19 ظهير  بموجب  ال�سادرة  والعقود  اللتزامات  مدونة  من   )269( المادة  في  المغربي  الت�سريع  وعّرفها   )43(
رم�سان 1331هـ )12 اأغ�سط�ض 1913( التي ن�ست على اأن: »القوة القاهرة هي كل اأمر ل ي�ستطيع الإن�سان 
اأن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفي�سانات والجفاف، والعوا�سف والحرائق والجراد(، وغارات العدو 
وفعل ال�سلطة، ويكون من �ساأنه اأن يجعل تنفيذ اللتزام م�ستحياًل، ول يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر 

الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على اأنه بذل كل العناية لدرئه عن نف�سه«.
نظام ال�ستثمار التعديني ال�سعودي لعام 1425هـ، مر�سوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 1425/8/20، قرار مجل�ض   )44(
الن�سر  تاريخ  2004/10/4م،  الموافق:  1425/8/20هـ  الإ�سدار  تاريخ  1425/7/28هـ  بتاريخ   216 رقم  الوزراء 

1425/9/8هـ، الموافق: 2004/10/22م.
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باأّنها: »الظرف الخارج عن الإرادة كالحرب اأو الفي�سانات اأو الزلزل ونحوها، وهي تنجم 
عن ظروف خارجة عن الإرادة وب�سبب اأجنبي وب�سكل مفاجئ، ي�ستحيل توّقعه ودفعه عند 

وقوعه«)45(.

»اأمر غير متوقع  باأّنه:  اأو الحادث الفجائي  القاهرة  القوة  الفقه  ُيعّرف بع�ض  ومن جهته، 
الح�سول وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ اللتزام م�ستحياًل دون اأن يكون هناك خطاأ في 

جانب المدين«)46(.

�لغ�سن �لثاني

�سروط ونطاق تطبيق �لقوة �لقاهرة �أو �لحادث �لفجائي

)ثانيًا(،  لنطاقها  ثم  )اأوًل(،  الفجائي  الحادث  اأو  القاهرة  القوة  تطبيق  ل�سروط  نعر�ض 
وذلك على النحو الآتي: 

�أوًل: �سروط تطبيق �لقوة �لقاهرة �أو �لحادث �لفجائي

الحادث  توافرها في  ينبغي  التي  ال�سروط  اأن نحّدد  ال�سابقة يمكننا  التعريفات  من خالل 
الفجائي اأو القوة القاهرة لدفع الم�سوؤولية وهي:

�أن يكون حادثًا خارجيًا:   .1

اأو  الحادث  بوقوع  َعى عليه  المدَّ ت�سبب  فاإذا  َعى عليه،  المدَّ فال يكون هناك خطاأ من 
�ساعد على وقوعه، فال يعّد الحادث قوة قاهرة.

�أن يكون غير ممكن توّقعه �أو تجّنبه:   .2

يجب اأن تكون القوة القاهرة اأو الحادث الفجائي غير ممكن التوّقع وي�ستحيل دفعه اأو 
التحّرز منه، فاإذا كان من الممكن توّقعه، لم يكن قوة قاهرة اأو حادثًا فجائيًا، ويعتبر 
رًا اإذا لم يتخذ الحتياطات الالزمة، ومعيار عدم التوّقع معيار مو�سوعي  ال�سخ�ض ُمق�سّ

ل يكتفى فيه بمعيار ال�سخ�ض العادي، فيتطلب اأن يكون عدم التوّقع مطلقًا ل ن�سبيًا.

��ستحالة �لدفع:   .3

والمق�سود با�ستحالة الدفع هو اأن يعجز ال�سخ�ض عن دفع الواقعة، بحيث ل ي�ستطيع اأن 
يفعل اأمامها �سيئًا، فالمق�سود هنا ال�ستحالة المطلقة، �سواء اأكانت مادية اأم معنوية، 

الحكم الإداري في الق�سية رقم 3/3493/ق لعام 1437هـ �سعودي.  )45(
عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، مرجع �سابق، �ض963.  )46(
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والمعيار هنا اأي�سًا معيار مو�سوعي ولي�ض معيارًا ذاتيًا، وهو معيار ال�سخ�ض العادي اأو 
ال�سخ�ض اليقظ، فال تكون ا�ستحالة بالن�سبة للم�سوؤول وحده، بل ا�ستحالة بالن�سبة لأي 
ُي�ستحال معها  كوارث  اأو  براكين  اأو  الم�سوؤول كحدوث زلزل  يكون في موقف  �سخ�ض 
القوة  في  �سرطين  اأهم  هما  الدفع  وا�ستحالة  التوّقع  اإمكانية  وعدم  باللتزام.  القيام 

القاهرة اأو الحادث الفجائي...« )47(. 

�أن يكون �لحادث هو �ل�سبب �لمبا�سر لل�سرر:   .4

يجب اأن يكون الحادث هو ال�سبب المبا�سر لل�سرر، ولي�ض اأ�سباب اأخرى هي ال�سبب في 
الحادث، لذا يلزم عدم �سدور خطاأ من المدين المتم�ّسك بالقوة القاهرة، فاإذا تعّددت 
بت�سليم  يقوم  اأن  عليه  المدين  كان  فاإذا  للحادث،  المبا�سر  بال�سبب  اأخذنا  الأ�سباب، 
الب�ساعة في يوم ما وتاأخر عن الت�سليم، فحدثت قوة قاهرة حالت بينه وبين الت�سليم، 
في  التاأخير  هو  هنا  ال�سبب  لأّن  الدائن،  تعوي�ض  عليه  ويجب  ال�سرر،  المدين  يتحّمل 

الت�سليم، ولي�ض القوة القاهرة. 

�أن ُي�ستحال معه تنفيذ �للتز�م:   .5

ا�ستحالة  اأو  فعلية  ا�ستحالة  م�ستحياًل  ن�سوئه،  اللتزام بعد  تنفيذ  ي�سبح  اأن  يجب 
القاهرة، تطبيقًا  القوة  العقد وقبل وقوع  ن�سوء  بعد  الأداء كان ممكنًا  اأّن  اأي  قانونية، 
اللتزام  ميالد  دون  تحول  ال�ستحالة  اأّن  باعتبار  بم�ستحيل«  تكليف  »ل  العام  للمبداأ 
اأ�ساًل، ل فرق في ذلك اأن تعود هذه ال�ستحالة اإلى ا�ستحالة محل اللتزام عند انعقاد 
الت�سرف، اأو اإلى ا�ستحالة تتعّلق ب�سرط وجوده اأو ن�ساأته، فاإذا كانت ال�ستحالة ن�ساأت 
حتى  مطلقًا  بطالنًا  باطاًل  يكون  الت�سرف  هذا  فاإّن  القانوني،  الت�سرف  ن�سوء  عند 
ولو زالت ال�ستحالة م�ستقباًل لأّن اللتزام ُولد باطاًل، واإذا طراأت ا�ستحالة بعد ن�سوء 
الت�سرف القانوني، فاإّنه ينق�سي اللتزام ل�ستحالة التنفيذ، فوجود قوة قاهرة مانعة 
للتنفيذ يعتبر ا�ستحالة يترتب عليها عدم قدرة المدين على تنفيذ التزامه، وبالتالي 

اإنهاء التعاقد بين الطرفين لعدم اإمكانية الوفاء باللتزام.

ثانيًا: نطاق تطبيق �لقوة �لقاهرة �أو �لحادث �لفجائي 

ل تختلف القوة القاهرة عن الظرف الطارئ في نطاق التطبيق، فيلزم اأن نكون اأمام عقد 
اأو حادث فجائي حال دون تنفيذ اللتزام، مع توافر  ملزم للجانبين، وحدوث قوة قاهرة 

�سروط تطبيق القوة القاهرة.

الطعن رقم 77 ل�سنة 72 ق، الطعن رقم 979 ل�سنة 47 ق�سائية.  )47(
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�لغ�سن �لثالث

�أثر �لقوة �لقاهرة �أو �لحادث �لفجائي

اأو  قاهرة  قوة  ب�سبب  م�ستحياًل  اللتزام  تنفيذ  واأ�سبح  للجانبين  ملزم  عقد  اأمام  كنا  اإذا 
نف�سه)48(.  تلقاء  من  العقد  وانف�سخ  اللتزام  انق�سى  فيها،  للمدين  يد  ل  فجائي  حادث 
يقابله  وما  فقط  الم�ستحيل  الجزء  فينق�سي  جزئية،  ال�ستحالة  كانت  اإذا  الأمر  ويختلف 
اإذا كانت  اإنذار المدين، ونف�ض الحكم  من التزام، مع حّق الدائن في ف�سخ العقد ب�سرط 
ال�ستحالة وقتية اإذا كان العقد من العقود الم�ستمرة)49(، وفي كل الأحوال اإذا انف�سخ العقد 
يعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فاإذا لم يمكن اإعادتهما جاز للقا�سي 

اأن يحكم بالتعوي�ض)50(. 

اأن  ويجوز لالأفراد التفاق على تحّمل المدين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما لهم 
اإّل  التعاقدي،  للتزامه  تنفيذه  عدم  حال  في  الم�سوؤولية،  من  المدين  اإعفاء  على  يتفقوا 
من  الإعفاء  على  التفاق  يجوز  ول  الج�سيم،  اأو عن خطئه  المدين  من  غ�ض  ين�ساأ عن  ما 

الم�سوؤولية المترّتبة على العمل غير الم�سروع، فيعتبر ال�سرط باطاًل.

وتقدير قيام القوة القاهرة اأو الحادث المفاجئ متروك للق�ساء، ول رقابة عليها في ذلك 
المو�سوع، ب�سرط اأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة.

�لغ�سن �لر�بع

عبء �إثبات �لقوة �لقاهرة �أو �لحادث �لفجائي

يقع على الم�سرور عبء اإثبات الخطاأ وال�سرر وعالقة ال�سببية بينهما، فاإذا دفع المدين 
ال�سببية  عالقة  فينفي  اإليه،  الإثبات  عبء  فينتقل  الفجائي،  الحادث  اأو  القاهرة  بالقوة 
باإثبات اأّن ال�سرر قد ن�ساأ عن �سبب اأجنبي ل يد له فيه. وفي ذلك ن�ست المادة )263( من 

وفي ذلك ن�ست المادة )255( من وثيقة الكويت للقانون المدني الموّحد باأّنه: »في العقود الملزمة للجانبين   )48(
اإذا اأ�سبح تنفيذ اللتزام م�ستحياًل ب�سبب ل يد للمدين فيه، انق�سى التزامه هذا واللتزام المقابل له، 

وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه«.
ن�ست المادة )256( من وثيقة الكويت للقانون الموّحد على اأّنه: »اإذا كانت ال�ستحالة جزئية انق�سى الجزء   )49(

الم�ستحيل وما يقابله فقط«.
ويجوز للدائن ف�سخ العقد ب�سرط اإنذار المدين وكذلك الحكم في ال�ستحالة الوقتية في العقود الم�ستمرة«.

في ذلك ن�ست المادة )257( من وثيقة الكويت للقانون الموّحد على اأّنه: »اإذا انف�سخ العقد اأو ُف�سخ اأُعيد   )50(
المتعاقدان اإلى حالهما قبل التعاقد فاإذا ا�ستحال ذلك جاز اأن يق�سى بالتعوي�ض«.
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وثيقة الكويت للقانون الموّحد: »ل يكون م�سوؤوًل من وقع ال�سرر منه بفعل قوة قاهرة تجعله 
مجرد اأداة ل يتحرك باإرادته«. فهذه المادة تقّرر اأّنه، اإذا لم توجد رابطة �سببية بين الفعل 
وال�سرر، فال يكون ال�سخ�ض الذي وقع منه الفعل م�سوؤوًل، وتنتفي عالقة ال�سببية اإذا كان 

ال�سبب قوة قاهرة.

�لفرع �لثالث

�لجائحة: �سروطها ونطاق تطبيقها

تقف نظرية و�سع الجوائح لجانب الطرف المت�سرر �ساحب الخ�سارة ب�سبب الجائحة بعد 
اإبرام العقد في الظروف الم�ستقرة، من اأجل تعديل اللتزامات العقدية ورفع الإرهاق عن 

المت�سرر وتحقيق التوازن العقدي بين طرفي التعاقد اإعماًل لقاعدة الغنم بالغرم)51(.
�لغ�سن �لأول

تعريف �لجائحة لغة و��سطالحًا

�لجو�ئح في �لّلغة: جمع الجائحة وهي الآفة ت�سيب الثمر من حّر مفرط اأو �سّر اأو برد 
اأو برد يعظم حجمه فينف�ض الثمر ويلقيه)52(.

العربي،  النقد  �سندوق  مجلة  الجوائح،  حالت  في  الإ�سالمي  التمويل  دور  قندوز،  اأحمد  الكريم  عبد   )51(
درا�سات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد 3، يونيو 2020، �ض37.

محمد بن اأحمد بن الأزهر الأزهري الهروي اأبو من�سور، الزاهر في غريب األفاظ ال�سافعي، ط1، تحقيق:   )52(
محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، دولة الكويت، 1399هـ، باب بيع الثمر، �ض204؛ 
وراجع اأي�سًا في نف�ض المرجع، باب ق�سم ال�سدقات، �ض 295، »واأما الجائحة فهي الم�سيبة تحل بالرجل 
اأو كرم فاأ�سابتها عاهة  اأو ثمر نخل  في ماله فتجتاحه كله حتى ل يبقى له �سيء، فاإذا كان للرجل زرع 
اأذهبتها فهي جائحة، اإّما اأن ينقطع عنها الماء فيتعذر �سقيها فتف�سد اأو ي�سيبها حّر مفرط اأو �سّر مف�سد 
فيهلكها كل ذلك من الجوائح. وفي الم�سباح المنير: الَجاِئَحُة الآفة يقال َجاَحِت الآفة المال )َتُجوُحُه( 
)َجْوًحا( من باب قال اإذا اأهلكته و)ُتِجيُحُه( )ِجَياَحًة( لغة فهي )َجاِئَحٌة(، والجمع )الَجَواِئُح(، والمال 
قال  )َجاَحْتُه(.  مثل  المال  و)اْجَتاَحِت(  )ُمَجاٌح(  فهو  ثالثة  لغة  بالألف  واأََجاَحْتُه  و)َمِجيٌح(  )َمُجوٌح( 
ال�سافعي )الَجاِئَحُة( ما اأذهب الثمر باأمر �سماوي، وفي حديث اأمر بو�سع الجوائح والمعنى بو�سع �سدقات 
ذات الجوائح يعني ما اأ�سيب من الثمار باآفة �سماوية ل يوؤخذ منه �سدقة فيما بقي. انظر: الفيومي، مرجع 

�سابق، ج1، �ض 113. 
نة َجوحًا، وِجياحة، واأَجاَحتهم،  وفي ل�سان العرب: )جوح( الَجْوُح ال�ستئ�سال من الْجِتياح، جاَحتهم ال�سَّ
واجتاَحْتهم، ا�ستاأْ�سلت اأَموالهم، وهي َتُجوُحهم َجْوحًا وِجياحة، وهي �َسَنة جائحة َجْدبة، وُجْحُت ال�سيَء 
بي يريد اأَن َيْجتاَح مالي اأَي ي�ستاأْ�سله وياأْتي عليه اأَخذًا واإِنفاقًا...... وفي الحديث  اأَُجوحه، وفي الحديث اإِّن اأَ
اأَتى عليه، والَجْوحُة والجائحة ال�سّدة والنازلة العظيمة  اأَعاَذُكم اهلُل من َجْوِح الدهر واْجتاَح الَعُدوُّ ماَله 
التي َتجتاح الماَل من �َسَنٍة اأَو فتنة، وكل ما ا�ستاأْ�سله فقد جاَحه واْجتاَحه، وجاَح اهلُل ماله واأَجاَحه بمعنًى 
اأَي اأَهلكه بالجائحة. الأَزهري عن اأَبي عبيد: الجائحة الم�سيبة تحّل بالرجل في ماله فَتْجتاُحه ُكلَّه، قال 
ابن �سمل اأَ�سابتهم جائحة اأَي �َسَنة �سديدة اجتاحت اأَموالهم فلم َتَدْع لهم َوجاحًا والَوجاُح بقية ال�سيء من 
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�لجو�ئح في �ل�سطالح: عّرف المالكية الجائحة باأّنها: ما ل يمكن دفعه من �سماوي 
وجي�ض. وقيل: ب�سماوي فقط ل �سارق على الم�سهور. وقيل: وال�سارق)53(. وعند ال�سافعية: 
يَن)54(. وعند الحنابلة: الجائحة  َماِء اأَْو ِمْن اْلآَدِميِّ اِئِب ُكلَِّها َكاَنْت ِمْن ال�سَّ اْلَجاِئَحُة ِمْن اْلَم�سَ

كل اآفة ل �سنع لالآدميين فيها كالريح، والبرد، والجراد، والعط�ض)55(.

�لغ�سن �لثاني

�أحكام و�سع �لجو�ئح في �لكتاب و�ل�سنة

ال�سريعة الإ�سالمية �سالحة لكل زمان ومكان، ويثبت لها ذلك لأّن القواعد الكلية والمبادئ 
وقائع  من  �سيحدث  وما  يحدث  وما  حدث  بما  اأحاطت  وال�سنة  بالكتاب  وردت  التي  العامة 
واأفعال، وهذا يدل على �سموليتها وواقعيتها، واأّن ت�سريع من لي�ض كمثله �سيء لي�ض كمثله �سيء.

لى  ة اإِ قربائه، وجاَح َيُجوح اإِذا َعَدل عن الَمَحجَّ مال اأو غيره. ابن الأَعرابي: جاَح َيجوُح َجْوحًا اإِذا َهَلَك ماُل اأَ
نين  غيرها، ونزلت بفالن جاِئحة من الَجواِئح. وروي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأَنه نهى عن بيع ال�سِّ
ٍة ولكن َعرايا  ِبيَّ َع الَجواِئح وفي رواية اأَنه اأَمر بو�سع الَجوائح ومنه قول ال�ساعر لْي�َسْت ِب�َسْنهاٍء ول ُرجَّ وَو�سَ
نين الَجوائح، انظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�سري )ت 711هـ(، ل�سان العرب، ج2،  في ال�سِّ
ط3، دار �سادر، بيروت، 1414هـ، �ض431؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، مرجع �سابق، ج1، �ض 834. 
َجْدبٌة ومنه في  لها كلَّها و�َسَنٌة جائحة  اأي ت�ستاأ�سِ التي تجتاح الأموال  وقيل: الجائحة الم�سيبُة العظيمة 
ها من اأمٍر �سماوّي، ومنه الحديث اأمَر  ال�سنيَن الَجوائِح، وعن ال�سافعي هي كل ما اأذهب الثمرَة اأو بع�سَ
ع �سدقات ذواِت الجوائح على حذف ال�سمين يعني ما اأ�سيب من الأموال باآفٍة  بو�سع الجوائح اأي بو�سْ
�سماوية ل توؤخذ منه �سدقٌة، انظر: اأبو الفتح نا�سر الدين بن عبد ال�سيد بن علي بن المطرزي، المغرب 
في ترتيب المعرب، ج1، ط1، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة اأ�سامة بن زيد، حلب، 

�سوريا، 1979م، �ض 167.
1101هـ(، �سرح مخت�سر خليل للخر�سي،  اأبو عبد اهلل )المتوفى:  محمد بن عبد اهلل الخر�سي المالكي   )53(
ج5، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت، �ض 193؛ بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عو�ض، اأبو 
ْمَياِطّي المالكي )المتوفى: 805هـ(، ال�سامل في فقه الإمام مالك،  ِميِرّي الدِّ البقاء، تاج الدين ال�سلمي الدَّ
التراث،  الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  اأحمد بن عبد  ج1، ط1، �سبطه و�سّححه: 

الدار البي�ساء، المغرب، 1429هـ - 2008م، �ض606،
ال�سافعي اأبو عبد اهلل محمد بن اإدري�ض بن العبا�ض بن عثمان بن �سافع بن عبد المطلب بن عبد مناف   )54(
بيروت،  المعرفة،  دار  ج3،  الأم،  204هـ(،  150هـ/المتوفى:  الولدة  )�سنة  المكي  القر�سي  المطلبي 

1410هـ/1990م، �ض 60. 
الدم�سقي  ثم  المقد�سي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  محمد  اأبو   )55(
القاهرة،  مكتبة  قدامة، ج4،  لبن  المغني  620هـ(،  )المتوفى:  المقد�سي  قدامة  بابن  ال�سهير  الحنبلي، 
اأبو اإ�سحاق  81؛ انظر اأي�سًا: اإبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مفلح  1968م، �ض  1388هـ - 
برهان الدين )المتوفى: 884هـ(، المبدع في �سرح المقنع، »المقنع لموفق الدين بن قدامة«، ج4، ط1، دار 
ى بن عثمان بن اأ�سعد  الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1997م، �ض 165؛ وانظر اأي�سًا: زين الدين الُمَنجَّ
ابن المنجى التنوخي الحنبلي )631 - 695 هـ(، الممتع في �سرح المقنع، ج2، ط3، تحقيق: عبد الملك ابن 

عبد اهلل بن دهي�ض، مكتبة الأ�سدي، مكة المكرمة، 1424هـ - 2003 م، �ض517.
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�أوًل: �أحكام و�سع �لجو�ئح من �لكتاب

ا�ستدللنا اآنفًا ببع�ض الآيات القراآنية التي تفيد برفع الحرج واإتيان المحظور عند ال�سرورة، 
وي�ستدل اأي�سًا على ذلك بهاتين الآيتين:

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   }ڱ   تعالى:  قال   .1
ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ{)56(.

قال تعالى:}ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    .2
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ   ڇ{)57(. 

وفي الآيتين دليل على النهي عن اأكل اأموال النا�ض بالباطل، ول �سك اأّن اأخذ ما لي�ض فيه حّق 
يعتبر اأكاًل لأموال النا�ض بالباطل.

ثانيًا: �أحكام و�سع �لجو�ئح من �ل�سنة

عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  اأّن  �سناٍن الخدري ر�سي اهلل عنه:  بن  �سعد  �سعيٍد  اأبي  عن   .1
َراَر«)58(، وهو يفيد رفع ال�سرر عن النا�ض والنهي عن اإلحاق  َرَر َوَل �سِ و�سلم قال: »َل �سَ
ال�سرر بالآخرين، ول �سك اأّن وقوع الم�سائب والآفات التي ل دخل لالإن�سان فيها من 

ال�سرر الذي يوجب رفعه.
عن جابر بن عبد اهلل، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »َلْو ِبْعَت ِمْن اأَِخيَك َثَمًرا،   .2

؟«)59(. ُخَذ ِمْنُه �َسْيًئا، ِبَم َتاأُْخُذ َماَل اأَِخيَك ِبَغْيِر َحقٍّ اَبْتُه َجاِئَحٌة، َفاَل َيِحلُّ َلَك اأَْن َتاأْ َفاأَ�سَ

ِع اْلَجَواِئِح«)60(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اأََمَر ِبَو�سْ ِبيَّ �سَ َعْن َجاِبٍر اأَنَّ النَّ  .3

�سورة البقرة، الآية 88.  )56(
�سورة الن�ساء، الآية 29.   )57(
�سحيح: �سبق تخريجه.   )58(

م�سلم بن الحجاج اأبو الح�سن الق�سيري الني�سابوري )المتوفى: 261هـ(، �سحيح م�سلم؛ الم�سند ال�سحيح   )59(
عبد  فوؤاد  تحقيق: محمد  و�سلم، ج3،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإلى  العدل  العدل عن  بنقل  المخت�سر 
الباقي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، �ض190؛ �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطير اللخمي 
ال�سامي، اأبو القا�سم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، م�سند ال�ساميين، ج1، ط1، تحقيق: حمدي بن عبد 

المجيد ال�سلفي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1405هـ- 1984م، �ض 289.
ابن  يعقوب  اأبو عوانة  �سابق، ج3، �ض191؛  الني�سابوري، مرجع  الق�سيري  الح�سن  اأبو  الحجاج  بن  م�سلم   )60(
اأبي عوانة، ج3، ط1،  928 م(، م�سند  ـ  316هـ  الإ�سفراييني )المتوفى:  الني�سابوري  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق 
ال�سافعي،  م�سند  �ض335؛  1998م،  1419هـ-  بيروت،  المعرفة،  دار  الدم�سقي،  عارف  بن  اأيمن  تحقيق: 
اأحمد بن حبان بن معاذ  ال�سنن والآثار، مرجع �سابق، ج8، �ض87؛ محمد بن حبان بن  �ض145؛ معرفة 
ابن َمْعبَد، التميمي، اأبو حاتم، الدارمي، الُب�ستي )المتوفى: 354هـ(، �سحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 
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المبيع جائحة  اأ�ساب  ثم  البائع  مع  المبيع  على  تعاقد  الم�ستري  اأن  لو  الحديث  ففي هذا 
فاأهلكته اأو اأف�سدته، فال يحل للبائع اأن ياأخذ �سيئًا من الم�ستري، وذلك لعدم انتفاع الأخير 

ب�سيء من المبيع.  

�لغ�سن �لثالث

�لقو�عد �لفقهية �لتي تاأ�س�ص عليها مبد�أ و�سع �لجو�ئح

اإذا كان جزاء وقوع الجائحة الف�سخ للعذر وعدم القدرة على ا�ستكمال اللتزامات العقدية، 
نجد اأّن ذلك يوؤ�س�ض على قاعدة امتناع ال�سرر، وامتناع الُحرمة كما في حال تقّلب قيمة 
النقود، وذلك تطبيقًا لمبداأين من مبادئ الإ�سالم؛ وهما الم�سقة تجلب التي�سير، وال�سرر 
جلب  على  مقّدم  المفا�سد  درء  منها  مهمة  مبادئ  الأخير  المبداأ  هذا  عن  ويتفرع  ُيزال، 
الأخف،  بال�سرر  ُيزال  الأ�سد  ال�سرر  وقاعدة  المحظورات،  تبيح  وال�سرورات  الم�سالح، 
وال�سرورة ُتقّدر بقدرها، وقد يكون من باب منع اأكل اأموال النا�ض بالباطل كما في حديث 

الثمار التي اأ�سابتها الآفة �سالف الذكر)61(.

�لغ�سن �لر�بع

نطاق تطبيق مبد�أ و�سع �لجو�ئح في �لفقه �لإ�سالمي

ل يمكن القت�سار في نطاق تطبيق و�سع الجوائح على بيع الثمار فقط، كما جاء في الحديث 
اإّل اأّن الكثير من الفقهاء يرون اأّن الحديث  �سالف البيان، كما يقول البع�ض من الفقهاء، 
لو�سع  جاءت   [ اهلل  ر�سول  اأحاديث  لأّن  نراه  ما  وهذا  الم�ستمرة،  العقود  جميع  ي�سمل 
القواعد العامة والخطوط العري�سة التي ُيقا�ض عليها عند ا�ستحداث الأمور كلما جّد جديد.

�لغ�سن �لخام�ص

�سروط �إعمال مبد�أ و�سع �لجو�ئح

و�سع  مبداأ  لتفعيل  توافرها  يجب  التي  ال�سروط  الفقهاء  اآراء  من  ن�ستخل�ض  اأن  ن�ستطيع 
الجوائح، وهي على النحو الآتي:

ج11، ط2، المحّقق: �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1414هـ - 1993م، �ض407؛ �سنن الدار 
قطني، ج3، �ض435؛ ال�سنن الكبرى، ج5، �ض499.

محمد محيي الدين اإبراهيم �سليم، مرجع �سابق، �ض187.   )61(
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اأن تكون الجائحة عامة، �سواء �سماوية اأو اأر�سية.  .1
اأّل يكون لأطراف العقد عالقة ب�سبب وقوع الجائحة.  .2

ا�ستحالة تفادي الجائحة.  .3
اأّل يتقاع�ض اأحد اأطراف التعاقد عن القيام بواجباته.   .4

�لفرع �لر�بع

�لفرق بين �لظروف �لطارئة و�لقوة �لقاهرة و�لجائحة

يتبّين لنا مّما �سبق اأوجه ال�سبه والختالف بين كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة 
والجائحة، وعليه نو�سح الآتي:

�لغ�سن �لأول

�أوجه �ل�سبه بين �لظروف �لطارئة و�لقوة �لقاهرة و�لجائحة

هناك اأوجه �سبه بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة والجائحة من عدة جوانب 
نعر�سها على النحو الآتي: 

�أوًل: من حيث طبيعة �لعقد

يجتمع ثالثتهم في اأّن اأحكامهم تقع على العقود الم�ستمرة اأو ما ي�سّمى بالمتراخية التنفيذ، 
وهو العقد الذي يكون الزمن عن�سرًا جوهريًا فيه، فتنفيذه يرتبط بالم�ستقبل، فقد ي�ستمر 
تنفيذه فترة وقد يتكّرر هذا التنفيذ عدة مرات، كعقد العمل وعقد التوريد، وعقد الإيجار، 
والوكالة، والإعارة. وبالتالي فاإّن طول مدة تنفيذ العقد تخّللها وقوع الجائحة، مّما اأثر على 

عدم اإكمال اللتزامات التعاقدية بين اأطراف العقد.

ثانيًا: من حيث وحدة �لمن�ساأ �أو �لم�سدر

فالحادث يمكن و�سفه بالظرف الطارئ اأو بالقوة القاهرة، فاإذا كان ي�ستحيل معه تنفيذ 
تنفيذ  معه  يمكن  كان  واإذا  الفجائي،  والحادث  القاهرة  القوة  نظرية  اأمام  كنا  اللتزام 

اللتزام مع اإرهاق للمدين، كنا اأمام نظرية الظروف الطارئة.

ثالثًا: من حيث وقت �لعتد�د بهما

التنفيذ،  ووقت  العقد  اإبرام  على  الالحقة  الفترة  في  يكون  اأن  بالنظريتين  لالأخذ  ُي�سترط 
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 لأّنه وكما �سبق اأن ذكرنا اأّنه ل اأثر للعقد اإذا كان الظرف الطارئ قبل اإبرام العقد، كما اأّننا
ل حاجة لنا ل�ستدعاء اأحكام النظريتين بعد تنفيذ اللتزام، كما اأّن الحادث لبد واأن ي�ستهلك 
وقتًا كبيرًا يوؤثر على عدم قدرة اأطراف العقد على تنفيذ التزاماتهم، وهذا يعني اأّنه اإذا كانت 
الجائحة اأو الظرف الطارئ اأو القوة القاهرة لم ت�ستغرق وقتًا يحول دون تنفيذ اللتزام، فاإّنه 

ل يجوز لأحد اأطراف العقد الحتجاج بالجائحة للهروب من تنفيذ التزاماته التعاقدية.

ر�بعًا: من حيث عن�سر �لمفاجاأة

كالهما حادث ل يمكن توقعه عند التعاقد، فالبد اأن يكون وقت اإبرام العقد لم يكن يعلم 
الطرفان باأّن حادثًا ما �سيقع، وبالتالي ل يعتد باأثر كليهما القوة القاهرة والظرف الطارئ 

اإّل اإذا كان اأطراف العقد لم يتوقعا هذا الحدث.  
خام�سًا: من حيث �إمكانية �لدفع

كالهما ل يمكن دفعه من قبل اأطراف التعاقد، فال ي�ستطيع اأطراف التعاقد تنفيذ اللتزام 
اأو تجنب الحادث لتنفيذ اللتزام، وت�سترك معهم اأي�سًا الجائحة في ذلك.

�ساد�سًا: من حيث نطاقهما

اإداريًا،  اأو  مدنيًا  العقد  هذا  يكون  اأن  كليهما  في  فرق  ل  تعاقدي،  التزام  وجود  ي�سترط 
فالحادث ل يفّرق بين القوة القاهرة والظرف الطارئ من حيث نوع العقد. 

�سابعًا: من حيث رفع �ل�سرر 

المقدار،  في  يختلف  ولكن  عامة،  ب�سفة  المت�سرر  عن  ال�سرر  رفع  اإلى  يرمي  جميعهم 
فنظرية الظروف الطارئة تزيل الجزء المرهق على المدين ويتقا�سمه معه الدائن، ونظرية 
القوة القاهرة توقف تنفيذ اللتزام بالكلية مع تحمل التبعة على ما �سبق تو�سيحه، ونظرية 

و�سع الجوائح ما زاد على الثلث يعتد به تجاوزًا للحد الماألوف.

�لغ�سن �لثاني

�أوجه �لختالف بين �لظروف �لطارئة و�لقوة �لقاهرة

هناك اأوجه اختالف بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، نعر�ض لها على النحو الآتي:
�أوًل: من حيث مدى �إمكانية تنفيذ �للتز�م

وعليه  للمدين،  تجعله مرهقًا  بل  اللتزام،  تنفيذ  ا�ستحالة  اإلى  توؤدي  ل  الطارئة  الظروف 
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ا�ستحالة  اللتزام  من  فتجعل  القاهرة  القوة  اأّما  المعقول،  الحّد  اإلى  اللتزام  برد  فنقوم 
تنفيذه وبالتالي انق�ساوؤه.

ثانيًا: من حيث �سرط �لعمومية

وكذلك  القاهرة  القوة  اأّما  النا�ض،  من  فئة  ت�سمل  عامة  تكون  اأن  يجب  الطارئة  الظروف 
الجائحة فقد تكون عامة اأو خا�سة.

ثالثًا: من حيث �لنظام �لعام

ا�ستبعاد  على  اللتزام  طرفي  اتفاق  يجوز  فال  العام،  بالنظام  تتعّلق  الطارئة  الظروف 
تطبيقها، اأّما القوة القاهرة فيجوز لطرفي اللتزام التفاق على ا�ستبعاد تطبيقها.

ر�بعًا: من حيث تطبيق �لنظرية

الإرهاق  اإزالة  اأوجبت  الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  اأّن  نجد  العقد،  اآثار  معالجة  عند 
والمدين،  الدائن  التعاقد  طرفي  على  ال�سرر  توزيع  �ساأنه  من  وذلك  العقد،  في  الموجود 
بينما تطبيق نظرية القوة القاهرة يوؤدي اإلى انق�ساء اللتزام، اأّما الجوائح فحّملت البائع 

ال�سرر.

�لمطلب �لثالث
�آثار نظريتي �لظروف �لطارئة و�لقوة �لقاهرة

على �لعقود في ظل جائحة كورونا

نكون  فاإّننا  والحكومات،  الدول  اأ�سدرتها  التي  القرارات  �سوء  وفي  ال�سابق  العر�ض  بعد 
العقد، اإبرام  اأثناء  توّقعها  المتعاقدين  على  يكن  لم  وجائحة  طارئ  فجائي  حدث   اأمام 

ول دفعها بعد الإبرام. لذا علينا اأن ننظر كيفية تطبيق اأحكام نظريتي الظروف الطارئة 
والقوة القاهرة مع اإعمال القواعد ال�سرعية باعتبار اأّن الظرف الطارئ والقوة القاهرة كما 
اأ�سرنا من اأ�سا�سيات حماية ال�سريعة الإ�سالمية للمتعاقدين. ولكن قبل التطبيق ننظر اإلى 
القواعد العامة، وخا�سة القاعدة الأهم، والتي ُتبنى عليها العقود في ال�سريعة الإ�سالمية، 
األ وهي )العقد �سريعة المتعاقدين(، وذلك لأّن المتعاقدين قد ي�سعا من البنود في العقد 
ما يوائم ويالئم الظرف الطارئ، فال يجوز اآنذاك اأن يخرج اأحد المتعاقدين على ما اتفق 
عليه، واإّل ي�سبح ذلك اإخالًل بالعقد، ومن ثم اإخالًل بالمبداأ الأهم في العقد وهو العقد 

�سريعة المتعاقدين.
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على  الدور  ياأتي  هنا  الطارئ،  الظرف  تعالج  بنود  و�سع  المتعاقدون  اأغفل  لو  ماذا  ولكن 
فيحكم  القا�سي  اإلى  الأمر  ُرفع  نجد  لم  اإذا  ثم  العقد،  تحكم  التي  القانونية  الن�سو�ض 
بالف�سخ  المطالبة  اأو  الطرفين،  بين  المالي  التوازن  باإعادة  ويكون ذلك  يراه منا�سبًا،  بما 

الق�سائي للعقد. 
لذلك �سنتناول هذه الأحكام من خالل الفروع التالية:  

الفرع الأول: التفاقات المبرمة بين المتعاقدين
الفرع الثاني: الن�سو�ض القانونية الحاكمة في زمن الجوائح

الفرع الثالث: �سلطة القا�سي في تعديل العقد

�لفرع �لأول

�لتفاقات �لمبرمة بين �لمتعاقدين

القاعدة هي اأّن العقد �سريعة المتعاقدين، لذلك فال�سروط والبنود التي ُو�سعت في العقد 
ومع  كورونا،  ولكن في ظل جائحة  المتعاقدان.  عليه  اتفق  لما  اإعمالها طبقًا  الواجب  هي 
تعّذر تطبيق بنود العقد، نبداأ بالبحث عن مخرج ُيحدث توازنًا عقديًا، هذا التوازن قد يكون 
المتعاقدان �سّمناه في العقد، وعليه فاإذا كان العقد قد ت�سّمن بندًا يعالج الظرف الطارئ 
والجائحة، ويتنا�سب تنا�سبًا منطقيًا بحيث ُيحدث توازنًا في العقد بين طرفيه، فاإّننا هنا 
يطالب  اأن  التعاقدية  العالقة  في  المت�سرر  للطرف  يحّق  حيث  البند،  هذا  اإعمال  ب�سدد 
الطرف الآخر برفع ال�سرر اأو تخفيفه طبقًا للبند المدرج بالعقد، وبذلك ل نكون قد خرجنا 

على القاعدة العامة: )العقد �سريعة المتعاقدين(.

العقد من بنود تعالج جائحة كورونا،  المتعاقدان في  البتة ما �سّمنه  ولكن قد ل يتنا�سب 
اأو  فاح�ض،  غبن  في  اأحدهما  يقع  حيث  تع�ّسفية  �سروطًا  يت�سّمن  قد  العقد  اأّن  باعتبار 
مخالفة العقد للقواعد ال�سرعية والن�سو�ض القانونية الآمرة التي ل يجوز لالأفراد التفاق 
على مخالفتها، اأو لم يقم المتعاقدان بو�سع بند بالعقد يعالج الظرف الطارئ، هنا يحّق 
للطرفين اإعادة التوازن العقدي من اأنف�سهما، كما اأن�ساأ العقد من اأنف�سهما، كما اأّنه يحّق 
للطرف المت�سرر من جائحة كورونا ف�سخ العقد، مع الأخذ في العتبار اأّنه ل يجوز اإنهاء 
العالقة التعاقدية بف�سخ العقد بالإرادة المنفردة ما لم ين�ض العقد على ذلك، اإذا تعّنت 
اأحدهما مع عدم وجود قوة قاهرة اأو ظرف طارئ، اأو وجودها ولكن ل يتاأثر تنفيذ العقد 

بها، وهنا يحّق للطرف الآخر الّلجوء للقا�سي للمطالبة بالتعوي�ض ورفع ال�سرر.
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اأمام حلول ثالث تتعّلق بالمتعاقدين وبعيدًا عن اللجوء للق�ساء واإعماًل  وعليه فنحن هنا 
لمبداأ العقد �سريعة المتعاقدين.

�لحل �لأول: اأن يكون العقد المبرم يت�سّمن بنودًا واتفاقات تعالج جائحة كورونا والظرف 
الطارئ اأو القوة القاهرة على العقد وتنفيذ بنوده الأ�سا�سية، وهنا يقوم المتعاقدان بالرجوع 

اإليها وتنفيذها، وبذلك لم نخرج عن بنود العقد.

�لحل �لثاني: اأن يخلو العقد من اأي بند اأو �سرط يعالج جائحة كورونا، ويقوم الأطراف 
العقد،  تنفيذ  على  الجائحة  خّلفته  الذي  ال�سدع  لراأب  بينهما  فيما  المبا�سر  بالتفاو�ض 
وذلك بو�سع ت�سوية تت�سّمن اأحد حلين: اإّما التفاو�ض بين الطرفين على تعديل بنود العقد 
و�سروطه بما يحدث توازنًا عقديًا بينهما في اللتزامات، واإّما اإنهاء العالقة التعاقدية بين 

الطرفين باإرادتهما الم�ستركة عن طريق الف�سخ الر�سائي.

حل على  ويترا�سيا  القانونية  الن�سو�ض  في  النظر  الطرفان  يعيد  اأن  �لثالث:   �لحل 
لم يت�سّمنه العقد، ولكن يجد ما ُي�سّوي بينهما خالفهما في الأنظمة المعمول بها وتنطبق 

على العقد محل النزاع.

�لفرع �لثاني

�لن�سو�ص �لقانونية �لحاكمة في زمن �لجو�ئح

قد ت�سع بع�ض الحكومات من الأنظمة الم�سبقة ما تواجه به الجوائح والظروف الطارئة، 
الذي  ال�سدع  لراأب  الحاكمة  الن�سو�ض  هذه  خالل  من  �سالتهما  المتعاقدان  يجد  وعليه 
النظريتين،  هاتين  اأحكام  لإنزال  طريقنا  في  ونحن  كورونا.  جائحة  ب�سبب  العقد  اأ�ساب 
باللتزامات  يتعّلق  فيما  الجائحة  هذه  على  وينطبق  ال�سعودية  بالأنظمة  ورد  لما  نتعر�ض 

التعاقدية.
من  الحد  بهدف  النظامية  والقرارات  الحترازية  التدابير  من  اتخذت  المملكة  اأّن  فنجد 
انت�سار المر�ض، من هذه القرارات: المنع من ال�سفر، وعزل بع�ض المدن دخوًل وخروجًا 
بالدوائر  العمل  وتعليق  المثال،  �سبيل  على  المنّورة  والمدينة  المكّرمة  مكة  خا�سة  منها 
التجوال. وكل هذا بال �سك  التجارية، وفر�ض حظر  المجمعات  واإغالق بع�ض  الحكومية، 
اأّدى اإلى اإعاقة تنفيذ اللتزامات المبرمة بين الأطراف، خا�سة واأّن الجائحة تعتبر �سببًا 
المملكة  اتخذتها  التي  والقرارات  العقود،  اإبرام  عند  الحدوث  متوّقع  غير  واأمرًا  اأجنبيًا 
في  �سركات  اأم  اأفرادًا  اأكانوا  �سواء  المتعاقدين  وا�ستمرار  العقود،  هذه  اإبرام  على  لحقة 



د. إسالم هاشم سعد

309 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

تنفيذ التزاماتهم في ظل هذه الجائحة بت�سنيفها ظرفًا طارئًا اأو قوة قاهرة قد ُيعّد مرهقًا 
اأو م�ستحياًل.

ن�سير  بالجوائح ب�سفة عامة،  تتعّلق  بالأنظمة من ن�سو�ض  ا�ستعرا�ض بع�ض ما جاء  وقبل 
اإلى اأّن القرارات ال�سادرة من المملكة قرارات �سيادية بن�ض النظام، وهذا ما يظهر لنا 
من خالل ن�ض المادة )62( من نظام الحكم لعام 1412هـ والتي جاء فيها: »للملك اإذا ن�ساأ 
خطر يهّدد �سالمة المملكة، اأو وحدة اأرا�سيها، اأو اأمن �سعبها وم�سالحه، اأو يعوق موؤ�س�سات 
الدولة عن اأداء مهامها، اأن يتخذ من الإجراءات ال�سريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. 
واإذا راأى الملك اأن يكون لهذه الإجراءات �سفة ال�ستمرار فيتخذ ب�ساأنها ما يلزم نظامًا«)62(.

ال�سعودية  العربية  بالمملكة  الأنظمة  �سّمنتها  التي  الن�سو�ض  بع�ض  هنا  ن�ستعر�ض  وعليه 
لمعالجة الجوائح والظروف الطارئة ب�سفة عامة:

المق�سود  فيها  ح  يو�سّ �سة  مخ�سّ موادَّ  اأو  بابًا  ال�سعودي  النظام  يفرد  لم  بدء  ذي  بادئ 
اأّنه  يعني  ل  هذا  ولكن  تطبيقهما،  وكيفية  والجائحة  القاهرة  والقوة  الطارئة  بالظروف 
في  فنجده  ذلك.  يعالج  ما  الن�سو�ض  من  الأنظمة  بع�ض  �سّمن  لأّنه  المعالجة،  عن  غفل 
ال�ساد�سة  الأولى/الفقرة  المادة  في  1440هـ،  الحكومية  والم�ستريات  المناف�سات  نظام 
قد عّرف الحالة الطارئة �سراحة باأّنها: »حالة يكون فيها تهديد ال�سالمة العامة اأو الأمن 
العام اأو ال�سحة العامة جديًا وغير متوّقع، اأو يكون فيها اإخالل ينذر بخ�سائر في الأرواح اأو 

الممتلكات، ول يمكن التعامل معها باإجراءات المناف�سة العادية«)63(.
وفي المادة الرابعة وال�سبعين من نف�ض النظام �سالف الذكر، جاء بالفقرة الثالثة �سراحة 
في  الغرامة  من  والإعفاء  العقد  تمديد  »يكون  اأن:  على  بالن�ض  الطارئة  الظروف  تعريف 
الحالت الآتية: اإذا كان التاأخير يعود اإلى الجهة الحكومية اأو ظروف طارئة)64(. كما جاء في 
الفقرة الرابعة والخام�سة من ذات المادة باأّنه: »-اإذا تاأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد 
لأ�سباب خارجة عن اإرادته.- اإذا �سدر اأمر من الجهة الحكومية باإيقاف الأعمال اأو بع�سها 

لأ�سباب ل تعود اإلى المتعاقد معه«)65(.
وتعتبر الأمور الخارجة عن الإرادة والأوامر الحكومية ال�سادرة في مواجهة المتعاقدين من 
العقدية. ونجد من حالت  المتعاقد وتنفيذ اللتزامات  التي تحول بين  الطارئة  الظروف 

الإ�سدار  تاريخ  1412/8/27هـ،  بتاريخ  اأ/90  رقم  ملكي  اأمر  1412هـ،  لعام  للحكم  الأ�سا�سي  النظام   )62(
1412/8/27هـ الموافق: 1992/03/01م، تاريخ الن�سر: 1412/9/2هـ، الموافق: 1992/03/06م.

نظام المناف�سات والم�ستريات الحكومية لعام 1440هـ.  )63(

نظام المناف�سات والم�ستريات الحكومية لعام 1440هـ.  )64(

نظام المناف�سات والم�ستريات الحكومية لعام 1440هـ.  )65(
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القوة القاهرة التي ن�ض عليها النظام، �سقوط ال�سمان عن الوكيل والأمين والمكاري في 
حالة التاأخر عن ت�سليم الب�سائع، من ذلك ما ن�ست عليه المادة )24( من نظام المحكمة 
الب�سائع  اإي�سال  �سمانة  والمكارى  والأمين  الوكيل  »تلزم  باأّنه:  1350هـ،  لعام  التجارية 
تاأخيره  من  ين�ساأ  فكل �سرر  الإر�سالية،  قائمة  في  المعّينة  المهلة  داخل  في  اإليه  الم�سّلمة 

ي�سمنه ما لم يكن المانع قاهرًا يعجز عن دفعه«)66(.
واأي�سا عّبر نظام العمل ال�سعودي لعام 1426هـ عن القوة القاهرة عندما تحّدث عن اإنهاء 
عقد العمل من قبل جهة الإدارة اإذا كانت هناك قوة قاهرة تحول بين العامل وعمله، اإقرارًا 
لمبداأ الأجر مقابل العمل وكانت ال�ستحالة الناجمة عنها نهائية من ناحية الزمن، اأّما لو 
كانت موؤقتة فتوؤدي اإلى اإيقاف العقد، فن�ست المادة )74( على اأّنه: »ينتهي عقد العمل في 

اأي من الأحوال الآتية:...«، وذكر في الفقرة الخام�سة القوة القاهرة)67(.

ونجد في نظام التجارة الإلكتروني لعام 1440هـ، الحديث اأي�سًا عن القوة القاهرة كاأحد 
اأ�سباب اإعفاء موّفر الخدمة من الم�سوؤولية اإذا تاأخر في الت�سليم وتنفيذ محل العقد ب�سبب 
القوة القاهرة، حيث تن�ض المادة )14/1( على اأّنه: »ما لم يتفق موّفر الخدمة والم�ستهلك 
على مدة اأخرى لت�سليم محل العقد اأو تنفيذه، يحّق للم�ستهلك ف�سخ العقد اإذا تاأّخر موّفر 
الخدمة عن الت�سليم اأو التنفيذ مدة تزيد على )خم�سة ع�سر( يومًا من تاريخ اإبرام العقد 
اأو عن الموعد المتفق عليه، وله ا�سترداد ما دفعه بمقت�سى العقد مقابل المنتج اأو الخدمة، 
اأو غير ذلك من تكاليف ترّتبت على هذا التاأخير، ما لم يكن التاأخير ب�سبب قوة قاهرة)68(.

عن  1440هـ  لعام  التجاري  البحري  النظام  في  القاهرة  القوة  عن  اأي�سًا  الحديث  وفي 
ا�ستحقاق البّحار اأجرًا اإذا حدثت قوة قاهرة حالت دون اإتمام الرحلة، اأّنه ي�ستحق الأجر 
التجاري  القانون  من   )136( المادة  فن�ست  تعوي�سًا،  ول  مكافاأة  ي�ستحق  ول  له  المقّرر 
ا�ستحق  اأو دون موا�سلته،  ال�سفر  البدء في  قاهرة دون  قوة  »اإذا حالت  اأّنه:  البحري على 
البّحار المعّين بالرحلة اأجرة عن الأيام التي ق�ساها فعاًل في خدمة ال�سفينة، ول يجوز له 

بتاريخ  م/2  رقم  ملكي  مر�سوم  التجارية(،  المحكمة  )نظام  1350هـ  لعام  ال�سعودي  التجاري  النظام   )66(
1350/1/15هـ، ال�سادر بتاريخ 1350/1/1هـ، الموافق: 1931/05/18م، المن�سور بتاريخ 1350/1/1هـ الموافق: 

1931/05/18م.
نظام العمل ال�سعودي لعام 1426هـ، مر�سوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ، قرار مجل�ض الوزراء   )67(
الن�سر  تاريخ  2005/09/27م،  الموافق:  1426/8/23هـ،  الإ�سدار  تاريخ  1426/8/22هـ،  بتاريخ   219 رقم 

1426/9/25هـ الموافق: 2005/10/28م.
نظام التجارة الإلكترونية لعام 1440هـ، مر�سوم ملكي رقم )م/126( وتاريخ 1440/11/7هـ، قرار مجل�ض   )68(
الوزراء رقم )628( وتاريخ 1440/11/6هـ، ال�سادر بتاريخ 1440/11/7هـ الموافق: 2019/07/10م، والمن�سور 

بتاريخ 1440/11/21هـ، الموافق: 2019/07/24م.
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المطالبة باأي مكافاأة اأو تعوي�ض«)69(.

وفي الكالم عن ف�سخ عقد اإيجار ال�سفينة، ومع ا�ستحالة تنفيذ الرحلة، ل ي�ستحق الموؤجر 
اإتمام تنفيذ الرحلة، ففي النظام  اإذا حدثت قوة قاهرة تحول دون  اأو الم�ستاأجر تعوي�سًا 
التجاري البحري ال�سابق ن�ست المادة )171( على اأّنه: »ينف�سخ عقد اإيجار ال�سفينة دون 
تعوي�ض على الموؤجر اأو الم�ستاأجر، اإذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة م�ستحياًل، اأو 

اإذا ُمنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها اأحد موانىء ال�سحن اأو التفريغ«)70(.

وفي نظام ال�ستثمار التعديني لعام 1425هـ، وفي المادة )28( منه تحدثت عن التاأخر في 
تنفيذ اللتزامات المكلف بها ب�سبب القوة القاهرة، ومنحت المرّخ�ض له مدة ل تقّل عن 
المدة التي ا�ستغرقتها القوة القاهرة، فن�ست على اأّنه: »اإذا منعت قوة قاهرة اأو عاقت اأو 
التاأخير  اأو  التعطيل  فاإّن  المحدد،  الوقت  التزاماته في  باأي من  له  المرّخ�ض  اأّخرت قيام 
الناتج عن ذلك ل ُيعدُّ اإهماًل اأو تق�سيًرا في العمل اأو الأداء. ويجب اأن تمّدد الفترة التي 
كانت محّددة للعمل الذي توقف اأو تعطل لمدة ل تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة 
الوزير على ذلك كتابة. وُيق�سد بالقوة القاهرة في اأحكام هذه المادة الأحداث المتعارف 
والتي  الرخ�سة،  اإ�سدار  وقت  متوّقعة  غير  ظروف  عن  ناجمة  قاهرة  كقوة  اأ�سوليًّا  عليها 
بالرخ�سة  المحددة  له للتزاماته  المرّخ�ض  تنفيذ  وتجعل  الطرفين  اأي من  اإلى  ترجع  ل 

م�ستحياًل«)71(.

وفي النظام الأ�سا�سي لرابطة الدوري ال�سعودي للمحترفين 2009 الف�سل الأول التعريفات 
بند 28، عّرف القوة القاهرة باأّنها: »الحدث اأو التاأثير الذي يعتبر من الم�ستحيل ال�سيطرة 
1426هـ جاء في المادة  اأو التنبوؤ به«)72(. وفي نظام الطيران المدني ال�سعودي لعام  عليه 
)166( والخا�سة بعقوبة الأفعال التي تعّر�ض �سالمة الطيران للخطر في الفقرة ال�ساد�سة: 
�سة المعلن عنها، اأو الطيران خارج  »الهبوط اأو الإقالع خارج المطارات اأو الأماكن المخ�سّ

المناطق والطرق المحّددة دون ت�سريح خا�ض بذلك اأو في غير حالة القوة القاهرة«)73(. 

مجل�ض  قرار  1440/4/5هـ،  بتاريخ  )م/33(  رقم  ملكي  مر�سوم  1440هـ،  لعام  التجاري  البحري  النظام   )69(
تاريخ  2018/12/12م،  الموافق:  1440/4/5هـ  الإ�سدار  تاريخ  1440/4/4هـ،  بتاريخ   )197( رقم  الوزراء 

الن�سر1440/4/28هـ الموافق: 2019/01/04 م.
النظام البحري التجاري لعام 1440هـ.  )70(
نظام ال�ستثمار التعديني لعام 1425هـ.  )71(

النظام الأ�سا�سي لرابطة الدوري ال�سعودي للمحترفين لعام 2019م.   )72(
نظام الطيران المدني لعام 1426هـ، مر�سوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 1426/7/18هـ، قرار مجل�ض الوزراء   )73(
الن�سر  تاريخ  2005/08/23م،  الموافق:  1426/7/18هـ،  الإ�سدار  تاريخ  1426/7/17هـ،  بتاريخ   185 رقم 

1426/9/25هـ الموافق: 2005/10/28م.
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ومـا جاء في قانون الجمارك الموّحد لدول مجل�ض التعاون الخليجي والذي ن�ض على بع�ض 
ال�ستثناءات في حالت القوة القاهرة: 

المادة )20(: »يحظر على و�سائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها   -
ال�ستيعابية اأن تر�سو في غير الموانئ المعّدة ل�ستقبالها، اإّل في ظرف بحري طارئ اأو 
ب�سبب قوة قاهرة، وعلى الرّبان في هذه الحالة اأن يقوم باإ�سعار اأقرب دائرة جمركية اأو 

مركز اأمني بذلك دون اإبطاء«)74(. 
والمادة )21(: »يحظر على ال�سفن التي تقل حمولتها ال�ستيعابية عن مائتي طن بحري   -
المقّيدة،  بالب�سائع  البحري، وهي محّملة  النطاق الجمركي  تتنقل �سمن  اأو  اأن تدخل 
اأو الممنوع ا�ستيرادها، اأو الخا�سعة لفئات ر�سوم عالية في التعرفة الجمركية، اإّل في 
الظروف النا�سئة عن طوارئ بحرية اأو ب�سبب قوة قاهرة. وعلى الرّبان في هذه الحالة 
وي�ستثنى من  اإبطاء.  اأمنى بذلك دون  اأو مركز  اأقرب دائرة جمركية  باإ�سعار  اأن يقوم 

ذلك الب�سائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي اأنهيت اإجراءاتها الجمركية«)75(.
)154/1(: »تتكّون المخالفة كما تترّتب الم�سوؤولية المدنية في جرائم التهريب  المادة   -
ُيعفى من  اأّنه  اإّل  الجهل،  اأو  النية  بُح�سن  الدفع  يجوز  ول  لها،  المادية  الأركان  بتوافر 
على  يقدم  لم  اأّنه  اأثبت  من  وكذلك  قاهرة.  قوة  �سحية  كان  اأّنه  اأثبت  من  الم�سوؤولية 
ارتكاب اأي فعل من الأفعال التي كّونت المخالفة اأو جريمة التهريب اأو ت�سبب في وقوعها 

اأو اأدت اإلى ارتكابها«)76(.
�سبيل  النظامية هي على  الن�سو�ض  ّن هذه  اإ  القول  يمكن  الوجيز، هل  العر�ض  وبعد هذا 
الح�سر،  ل  المثال  ال�سبيل  على  اأّنها  هنا  الراجح  المثال؟  �سبيل  على  اأّنها  اأم  الح�سر، 
وذلك ا�ستنادا اإلى اأّن النظام في المملكة العربية ال�سعودية ل يعتمد في الغالب على و�سع 
ما  د  وُيع�سّ الإ�سالمية.  ال�سريعة  اأحكام  يعتمد على  واإّنما  واقعة،  لكل  النظامية  الن�سو�ض 
نقول ما جاء في المادة )7( من نظام الحكم بالمملكة العربية ال�سعودية ل�سنة 1412هـ، التي 
تن�ض على اأّنه: »ي�ستمد الحكم في المملكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب اهلل تعالى، 
و�سنة ر�سوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة«. كما تن�ض المادة )8( 
على اأن: »يقوم الحكم في المملكة العربية ال�سعودية على اأ�سا�ض العدل وال�سورى والم�ساواة، 

وفق ال�سريعة الإ�سالمية«)77(.

قانون الجمارك المّوحد لدول مجل�ض التعاون.  )74(

قانون الجمارك المّوحد لدول مجل�ض التعاون.  )75(

قانون الجمارك الموّحد لدول مجل�ض التعاون.  )76(
النظام الأ�سا�سي للحكم لعام 1412هـ.  )77(
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�لفرع �لثالث

�سلطة �لقا�سي في تعديل �لعقد

و�سروط ��ستحالة �لتنفيذ

اأّنه لظروف  اإّل  اإنهائه،  اأو  العقد  تعديل  يتدخل في  اأن  له  لي�ض  القا�سي  اإّن  قلنا  واأن  �سبق 
ا�ستثنائية يتدخل القا�سي لإحداث التوازن العقدي بين اأطراف التعاقد، من ذلك تعديل 
بالتزامه)78(،  الآخر  الطرف  اإخالل  مقابل  في  العادل  التعوي�ض  وتقدير  الجزائي  ال�سرط 
كما اأّن للقا�سي الخروج عن اإرادة المتعاقدين في موعد تنفيذ اللتزام ومنح المدين اأجل 
)نظرة المي�سرة(، اإذا لم يلحق الدائن �سررًا من جّراء التاأجيل)79(، كما اأّن للقا�سي حّق 
التوازن  لإعادة  الإذعان  التع�سفية في عقد  ال�سروط  تعديل  له  الوكيل)80(، كما  اأجر  تعديل 
بين المتعاقدين لتخفيف العبء على عاتق الطرف المذعن، اأو تعفيه منها ح�سبما تق�سي 

به العدالة)81(.

الظروف  هي  العقد،  لتعديل  التدخل  �سلطة  القا�سي  تخويل  على  اأي�سًا  الأمثلة  اأهم  ومن 
ففي  تف�سياًل.  لها  نعر�ض  ما  وهي  العقد  تنفيذ  على  تطراأ  قد  التي  الطارئة  والحوادث 
التدخل  في  �سلطة  فللقا�سي  العقدي،  للتوازن  اختالل  وعند حدوث  ال�ستثنائية  الحوادث 
وذلك ما خّوله له الم�سّرع من �سلطة تعديل العقد اأثناء التنفيذ في حالة الظروف الطارئة، 
وكذا حالة وجود �سرط جزائي مرهق لأحد طرفيه)82(. وقد ل يجد الأطراف في بنود العقد 
ما ي�سلح التوازن العقدي جّراء جائحة كورونا، كما اأّن الطرفين قد ل يتفقان على و�سع 
يالئمهما، �سواء بالتفاق فيما بينهما، اأو اإعماًل لن�ض قانوني مدرج بالنظام يتعّلق بالعقد 
ال�سرر، ولن  الق�ساء لرفع  اإلى  الأكثر ت�سررًا  اأو الطرف  العقد،  المبرم. هنا يتجه طرفا 
يكون اأمام المت�سرر اإّل المطالبة باأحد اأمرين: الأول اإعادة التوازن العقدي، والثاني ف�سخ 

العقد.

المادة )224( من القانون المدني الم�سري.   )78(
المادتان )2/346، 2/157( من القانون المدني الم�سري.   )79(

المادة )1/709( من القانون المدني الم�سري.   )80(
المادة )149( من القانون المدني الم�سري، وتن�ض المادة )240( من وثيقة الكويت للقانون الموّحد على   )81(
اأّنه: »اإذا تّم العقد بطريق الإذعان وكان قد ت�سّمن �سروطًا تع�سفية، فللمحكمة اأن ُتعّدل هذه ال�سروط، اأو 

اأن تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تق�سي به العدالة، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك«.
المطبوعات  دار  العقدي،  التوازن  على  واأثره  القت�سادي  الت�سلط  �سليم،  اإبراهيم  الدين  محيي  محمد   )82(

الجامعية، الإ�سكندرية، 2007، �ض 4.
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ولكي يقوم القا�سي باإعمال المبادئ ال�سرعية والن�سو�ض القانونية، لبد واأن يقدم المت�سرر 
للقا�سي العقد المبرم بينه وبين الآخر، حتى ينظر اإلى ما ان�سرفت اإليه اإرادة المتعاقدين 
عند العقد، وبالعقد اأي�سًا ينظر القا�سي عالقة الزمان والمكان وتاأثرهما بجائحة كورونا، 

كما تطرح في هذا ال�سياق �سروط ا�ستحالة تنفيذ العقد،

ح ذلك على النحو الآتي: ونو�سّ

الغ�سن الأول: الزمان والمكان المعتد بهما عند القا�سي لتحديد تاأثر اللتزام بالجائحة

الغ�سن الثاني: �سلطات القا�سي مع العقد

الغ�سن الثالث: �سروط ا�ستحالة التنفيذ 

�لغ�سن �لأول

�لزمان و�لمكان �لمعتد بهما عند �لقا�سي 

لتحديد تاأثر �للتز�م بالجائحة

العقد  القا�سي  اإلى  يرفع  فاإّنه  الق�ساء،  اإلى  منهما  المت�سرر  اأو  المتعاقدان  يلجاأ  عندما 
الحاكم للنزاع، ومنه يبداأ القا�سي النظر في الدعوى، واأول ما يجب اأن يبحث عنه القا�سي 
في النزاع، هل تاأّثر فعاّل اأطراف العقد بجائحة كورونا، اأم اأّنها ذريعة من اأحد المتعاقدين 
بحث  اإذا  اإّل  فعاًل  ذلك  يت�سح  ولن  بالعقد،  المبرمة  التعاقدية  اللتزامات  من  للتن�سل 
القا�سي في زمان ومكان العقد وتاأثرهما بجائحة كورونا. والمق�سود بالزمان هنا هو وقت 
اإبرام العقد وتنفيذه وعالقته بجائحة كورونا. فمن المعلوم هنا اأّننا نتحدث عن اللتزامات 
ولكن  الفورية،  العقود  هنا  المق�سود  فلي�ض  معّين،  بزمن  تنفيذها  يتعّلق  التي  التعاقدية 

العقود التي يتراخى فيها تنفيذ اللتزام.

في  التراخي  لأّن  الدعوى،  نظر  عند  القا�سي  واأمام  العقد  في  معتبر  هنا  فالزمان  وعليه 
المتعاقدين  على  فعاًل  كورونا  جائحة  اأّثرت  هل  ولكن  الطرفين،  بين  عليه  متفق  التنفيذ 
الح�سر، نجد في عقود  المثال ل  ال�سبيل  بالزمن؟ فعلى  يتعّلق  التزامهما فيما  تنفيذ  في 
الزمنية  المدة  في  عليها  المتفق  المقاولة  ي�سّلم  اأن  المقاول  على  يجب  اأّنه  المقاولت 
المحّددة في العقد، وبذلك نحن اأمام عقد يتراخى تنفيذه لأجل محّدد من قبل الطرفين. 
فهنا يجب على القا�سي اأن يبحث هذه الق�سية من ثالث زوايا مختلفة من حيث الزمن: 
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الأولى: هل المدة المّتفق عليها لت�سليم المقاولة كانت تنق�سي طبقًا للبنود المبرمة بالعقد 
التاأخر في  الثانية: هل  ر في ذلك حتى دخلت الجائحة؟  واأن المقاول ق�سّ قبل الجائحة، 
واأّن  كورونا،  بجائحة  مبا�سرة  عالقة  له  لي�ض  المتعاقدين  بين  المبرمة  اللتزامات  تنفيذ 
ر في  المقاول كان قادًرا على اإنهاء المقاولة المّتفق عليها في ظل جائحة كورونا، واأّنه ق�سّ
ذلك متعّلاًل بالجائحة؟ والثالثة: هل المدة الزمنية المّتفق عليها في العقد بين الطرفين 

تخّللتها جائحة كورونا، واأّثرت على المتعاقد في تنفيذ التزامه التعاقدي؟

اأّما بالن�سبة لالأولى والثانية، فيقع المقاول هنا في الإخالل باللتزام التعاقدي، وذلك لأّن 
التق�سير من المقاول ناتج عن عدم قيامه بت�سليم المقاولة وتنفيذ التزامه التعاقدي، واأّنه 
كان ينبغي اأن يقوم بت�سليم المقاولة المّتفق عليها قبل جائحة كورونا في الأول، وفي الثاني 
كان قادرًا على اإنهاء المقاولة في ظل الجائحة، وذلك لأّن الجائحة لم يكن لها اأي اأثر على 

اللتزامات التعاقدية بين الطرفين.

اأّن اللتزامات الملقاة على عاتق المقاول ا�سطدمت مع جائحة  للثالثة، وهو  اأما بالن�سبة 
كورونا فعاًل، واأّنه ل منا�ض له ول حيلة من التوقف عن المقاولة لوجود �سبب يعوق اإتمام 
اإّما م�سقة، واإّما ا�ستحالة، هنا يجد القا�سي �سالته في تر�سيخ عقيدته من اإعمال  عمله، 
بالن�سبة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وتطبيق  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  نظريتي 

للجائحة، وهذا ما يظهر لنا في �سلطات القا�سي لحقًا.  

فالقا�سي  كورونا،  بجائحة  وعالقته  العقد  تنفيذ  مكان  فهو  هنا  به  المق�سود  المكان  اأّما 
ال�سابق  المثال  ففي  ل؟  اأم  كورونا  بجائحة  العقد  فيه  ينفذ  الذي  المكان  تاأثر  هل  يبحث 
للمقاول، اإذا كان المكان الذي يعمل فيه منع العمال من العمل ب�سبب الجائحة مثاًل، اأو اأّن 
الأدوات وم�ستلزمات العمل تاأتي من مكان ما ي�سعب عليه اأن ي�سل اإليه ب�سبب الجائحة، 

وهكذا .... 

وياأخذها بعين  الدعوى،  اأثناء نظر  اإليها  اأن ينظر  القا�سي  الدفوع يجب على  اإّن كل هذه 
العتبار، والعك�ض �سحيح، فلو اأّن المكان الذي به المقاولة لم يتاأّثر بالجائحة، اأو لم تقم 
على  الممكن  من  كان  اأو  مثاًل،  المنطقة  هذه  في  للحظر  معّينة  اإجراءات  باأخذ  الحكومة 
المقاول اأن يدفع هذا الأمر وي�ستمر في عمله، هنا يكون التق�سير في حّق المقاول وي�ستوجب 

الم�ساءلة بالإخالل باللتزام التعاقدي.
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�لغ�سن �لثاني

�لقا�سي بين �إعادة �لتو�زن للعقد �أو ف�سخه

قد  كانا  فاإن  ينا�سبه،  الذي  الحل  اإلى  منهما  كل  المتعاقدان  ينظر  الجائحة،  عند حدوث 
اإذا  اإّل  العقد،  في  ا�سترطاه  بما  يحكم  فالقا�سي  اختلفا  واإن  به،  التزما  العقد،  �سّمناه 
لأحد  فاح�سًا  غبنًا  ُيعّد  القاهرة  القوة  اأو  الطارئ  بالظرف  المتعّلق  الم�سروط  الأمر  كان 
والآداب  العام  للنظام  مخالفًا  �سرطًا  كان  اأو  الق�ساء،  اأمام  عليه  واعتر�ض  المتعاقدين 
العامة، اأي مخالفًا للقواعد الآمرة، فيحق اأي�سًا للمت�سرر منهما العترا�ض عليه، هذا حال 
ا�ستراط المتعاقدين �سروطًا تعالج الظروف الطارئة اأو القوة القاهرة، لكن اإذا لم ي�سترطا 
للم�سرور  كان  وبالتالي  الجائحة،  وهذه  الظرف  هذا  تعالج  مواد  على  النظام  ن�ض  فقد 

التم�سك بما جاء بالنظام للف�سل بينه وبين الطرف الآخر. 

من  كثير  ق�ساء  عن  تختلف  وا�سعة  تقديرية  �سلطة  له  ال�سعودي  الق�ساء  اأّن  المعلوم  ومن 
للق�سية  تقديره  قا�ٍض  فلكل  وعليه  الق�سائية،  ال�سوابق  ي�سّمى  بما  ملتزم  غير  فهو  الدول، 
المعرو�سة عليه حتى واإن ت�سابهت الأحوال والأوقات وال�سروط، فما يراه قا�ٍض من خالل 
العقد المعرو�ض عليه اأّنه ظرف طارئ قد يراه اآخر اأّنه قوة قاهرة. ونحن ب�سدد جائحة 
كورونا، فالقا�سي اإّما اأن يعيد التوازن العقدي بين المتعاقدين اأو يف�سخ العقد، فاإذا ا�ستطاع 
اأن يعيد التوازن اأ�سبحنا اأمام ظرف طارئ، واإذا لم ي�ستطع وبالتالي ا�ستحال تنفيذ العقد، 

فاإننا اآنذاك اأمام قوة قاهرة تحتاج لف�سخ العقد على النحو التالي:

�أوًل: �سلطة �لقا�سي في �إعادة �لتو�زن �لعقدي

ل �سك اأّن نظرية الظروف الطارئة تعالج اختالل التوازن بين التزامات الطرفين عند تنفيذ 
العقد، وتوؤدي الوظيفة التي تقوم بها نظريتا ال�ستغالل والإذعان عند تكوين العقد)83(. وفي 
حالة اختالل المنافع المتوّلدة عن العقد، واعتبار جائحة كورونا ظرفًا طارئًا، وذلك بتوافر 
�سروط اإعمالها، فاإّن �سلطة القا�سي هنا تجيز له تعديل العقد، بحيث يرد اللتزام المرهق 

اإلى الحّد المعقول، ويمكن له ذلك من خالل ثالث �سلطات:

�سلطة القا�سي اأن يوقف تنفيذ اللتزام بع�ض الوقت، فيحق للقا�سي اأن يمهل الملتزم  اأ. 
اإذا كان ال�سبب الطارئ مرجو الزوال قريبًا. 

محمد اإ�سماعيل علم الدين، مدخل العلوم القانونية واللتزام 2، الهيئة العامة ل�سوؤون المطابع الأميرية،   )83(
القاهرة، 1970م، �ض 116.



د. إسالم هاشم سعد

317 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

في  يزيد  اأن  فللقا�سي  المرهق،  لاللتزام  المقابل  اللتزام  زيادة  في  القا�سي  �سلطة  ب. 
حقوق الملتزم له، معتمدًا في ذلك على راأي اأهل الخبرة في ذلك.

�سلطة القا�سي في اإنقا�ض اللتزام المرهق، كما له اأن ينتق�ض من التزامات الملتزم  ج. 
تخفيفًا عنه.

ثانيًا: �سلطة �لقا�سي في ف�سخ �لعقد

اإذا ا�ستحال تنفيذ العقد يجوز لأطراف العالقة التعاقدية طلب ف�سخ العقد من القا�سي، 
والقا�سي له �سلطة تقديرية لهذه ال�ستحالة، فقد يرى اأّن الطرفين قادران على ا�ستكمال 

العقد مع تعديل بع�ض بنود العقد لإ�سفاء التوازن العقدي على اللتزامات.

�لغ�سن �لثالث

�سروط ��ستحالة �لتنفيذ و�آثاره ومن يتحّمله

تتمّثل هذه ال�سروط التي تجعل تنفيذ العقد م�ستحياًل في التالي: 

�أوًل: �أن ي�سبح تنفيذ �للتز�م م�ستحياًل

 »يجب اأن ي�سبح تنفيذ اللتزام بعد ن�سوئه، م�ستحياًل ا�ستحالة فعلية اأو ا�ستحالة قانونية، 
ين�ساأ  واأن  لبد  وعليه  ممكنًا،  يزال  ل  دام  ما  مرهقًا،  اللتزام  تنفيذ  ي�سبح  اأن  يكفي  ول 
اللتزام ممكنًا، فال تطراأ ال�ستحالة اإّل بعد ن�سوئه، اأّما اإذا كان تنفيذ اللتزام منذ البداية 
م�ستحياًل، فاإّنه ل ين�ساأ اأ�ساًل، ول محل للقول بانق�ساء اللتزام ما لم يوجد، واإّنما يكون 
العقد الذي رّتب اللتزام الم�ستحيل باطاًل لعدم توافر ال�سروط الالزمة في المحل، فمن 
�سروط المحل اأن يكون ممكنًا اإذا كان عماًل اأو امتناعًا عن عمل، واأن يكون موجودًا اإذا كان 
عينًا معّينة بالذات، ويجب بعد اأن ين�ساأ اللتزام ممكنًا، اأن يطراأ ما يجعل تنفيذه م�ستحياًل. 
اأّما اإذا طراأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقًا، مع بقائه ممكنًا، فال ينق�سي اللتزام، واإّنما 

ننتقل في هذه الحالة اإلى نظرية الحوادث الطارئة«)84(. 

ثانيًا: �أن تكون ��ستحالة �لتنفيذ ر�جعة �إلى �سبب �أجنبي ل يد للمدين فيه

اإلى  راجعة  ال�ستحالة  تكون هذه  اأن  اأي�سًا  بل يجب  اللتزام،  تنفيذ  ي�ستحيل  اأن  يكفي  »ل 
�سبب اأجنبي ل يد للمدين فيه، فاإن كانت ال�ستحالة راجعة اإلى خطاأ المدين، لم ينق�ِض 

عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، الو�سيط في �سرح القانون المدني، نظرية اللتزام بوجه عام ـ الأو�ساف -   )84(
الحوالة - النق�ساء، الجزء الثالث، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 1958، �ض 802. 
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اللتزام. ولكن لّما كان تنفيذه العيني اأ�سبح م�ستحياًل، وجب تنفيذه عن طريق التعوي�ض، 
ول يجوز القول باأّن اللتزام الأ�سلي قد انق�سى وحل محله التزام جديد محله التعوي�ض، 
بل اللتزام باٍق اإّل اأّنه تحّول محله من التنفيذ العيني اإلى التعوي�ض، ولهذا التكييف اأهمية 
عملية كبيرة؛ لأّننا لو قلنا اإّن اللتزام الأ�سلي انق�سى وحل محله التزام جديد، ترّتب على 
ذلك انق�ساء ال�سمانات التي كانت تكفل اللتزام الأ�سلي وانقطاع مدة التقادم التي كانت 
ت�سري �سد هذا اللتزام، ولترّتب على ذلك اأي�سًا اأّن اللتزام بالتعوي�ض الذي ين�ساأ من عدم 
الم�سدر خطاأ تق�سيريًا  يكون  بل  العقد،  لي�ض م�سدره  التزامًا جديدًا  يكون  العقد  تنفيذ 
من المدين، اأّما اإذا اأخذنا بالراأي ال�سحيح وقلنا اإّن اللتزام يبقى بعينه مع تحّول محله، 
اإلى  التاأمينات التي كانت تكفل التنفيذ العيني ل تنق�سي، بل تتحّول  اأّن  لترتب على ذلك 

كفالة التعوي�ض. 

ولترّتب على ذلك اأي�سًا اأّن مدة التقادم ل تنقطع، بل تبقى �سارية �سد اللتزام بعد اأن تحّول 
اأجنبي،  �سبب  اإلى  راجعة  ال�ستحالة  كانت  اإذا  وعليه  تعوي�ض،  اإلى  تنفيذ عيني  محله من 
وال�سبب الأجنبي هو الحادث الفجائي اأو القوة القاهرة، اأو خطاأ الدائن اأو فعل الغير، فاإّن 
 اللتزام ينق�سي اأ�ساًل، ول يقت�سر الأمر فيه على اأن يتحّول محله اإلى تعوي�ض، فالتعوي�ض

ل يكون م�ستحقًا ما دامت ا�ستحالة التنفيذ ترجع اإلى �سبب اأجنبي ول ترجع اإلى خطاأ المدين، 
وعبء اإثبات ال�سبب الأجنبي يقع على المدين، اإذ بعد اأن يثبت الدائن وجود اللتزام يجب 
على المدين اأن يثبت تخل�سه منه وفقًا للقواعد العامة، وهنا ل ي�ستطيع المدين اأن يتخّل�ض 

من اللتزام اإّل اإذا اأثبت ا�ستحالة التنفيذ واأّنها راجعة اإلى �سبب اأجنبي«)85(.

ثالثًا: �لآثار �لمترّتبة على ��ستحالة �لتنفيذ

يترّتب على ا�ستحالة تنفيذ اللتزام ب�سبب اأجنبي ل يد للمدين فيه، انق�ساء اللتزام وتوابعه 
من �سمانات �سخ�سية وعينية.

ر�بعًا: من يتحّمل تبعة ��ستحالة تنفيذ �للتز�م؟

نفّرق هنا بين اأمرين:

1( اأن نكون ب�سدد عقد ملزم لجانب واحد: في العقد الملزم لجانب واحد يتحّمل الدائن 
تبعة ا�ستحالة التنفيذ، اإذ عليه هو الغرم دون المدين، وتبراأ ذمة المدين وينق�سي التزامه 

با�ستحالة تنفيذه، دون اأن يكون للدائن تعوي�ض مقابل. 

المرجع ال�سابق، �ض804.  )85(
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2(  اأن نكون ب�سدد عقد ملزم لجانبين: اأّما اإذا كنا ب�سدد عقد ملزم للجانبين، وا�ستحال 
من  العقد  وينف�سخ  الأول،  اللتزام  له  تبعًا  ينق�سي  اأجنبي،  ب�سبب  اللتزامين  اأحد  تنفيذ 

تلقاء نف�سه، ويتحمل بالتالي المدين تبعة ا�ستحالة التنفيذ)86(. 

المادة )159( من القانون المدني الم�سري.  )86(
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�لخاتمة: 
مّما �سبق قوله يتبّين لنا اأهمية هذا البحث في ظل جائحة كورونا التي �سربت العالم اأجمع، 
ومهما بذلت فيه من جهد، فلن ن�ستطيع اأن ن�سّلط ال�سوء على كل الجوانب المتعّلقة بمو�سوع 
البحث نظرًا لت�سعبه، وقد اأظهرنا في هذا البحث الجوانب النظرية والن�سو�ض القانونية 
الحاكمة في المجال القانوني والفقه الإ�سالمي، وقمنا بعر�ض المفاهيم الفقهية والقانونية 
و�سع  ونظرية  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  ونظريتي  ال�سرورة  نظرية  من  كل  في 
الجوائح، والأحكام المترتبة على اعتبار الجائحة ظرفًا طارئًا اأو قوة قاهرة، ودور القا�سي 
اأن  في تخفيف اللتزامات المرهقة للطرفين، وعليه فاإننا ن�ستطيع في نهاية هذا البحث 

نخل�ض اإلى النتائج والتو�سيات التي يجب مراعاتها.

�أوًل: �لنتائج

اإّن ال�سريعة الإ�سالمية قد �سبقت القوانين الو�سعية في و�سع القواعد العامة التي يجب   .1
اإعمالها في ظل الجوائح، وهذا يثبت اأّن ت�سريع من لي�ض كمثله �سيء لي�ض كمثله �سيء.

عالجها  التي  الحديثة  النظريات  من  القاهرة،  والقوة  الطارئة  الظروف  نظريتي  اإّن    .2
الفقه الإ�سالمي تحت م�سّمى فقه الجوائح وتحّمل التبعة.

فيها  النظرية  اأحكام  اإعمال  الُمراد  العقود  تكون  اأن  النظريتين  كلتا  لتطبيق  ُي�سترط   .3
العقود  على  تطبيقها  يمنع من  ل  اأّنه  اإّل  الأ�سل؛  هو  وهذا  التنفيذ،  متراخية  م�ستمرة 

الفورية اإذا ما طراأ حادث حال دون تنفيذها بعد اإبرام العقد وقبل التنفيذ. 

خارجيًا  الحادث  يكون  اأن  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  نظريتي  لتطبيق  ُي�سترط   .4
يوؤثر  فهو  وبالتالي  دفعه،  يمكن  ول  متوقع،  وغير  المتعاقد،  ب�سخ�ض  يتعّلق  ل  وعامًا 
بانق�ساء  والثاني  العقدي،  التوازن  باإعادة  بتخفيفها  الأول  في  العقدية  الم�سوؤولية  في 
اللتزام التعاقدي، وبالتالي انهيار القوة الملزمة للعقد، ما لم يكن ناتجًا عن خطاأ اأو 

اإهمال من جانب المتعاقدين.

معيار  القاهرة  والقوة  الطارئة  الظروف  نظريتي  في  ال�سرر  في  الإرهاق  معيار  اإّن   .5
مو�سوعي، فال ينظر اإلى المعيار ال�سخ�سي.

اإّن اأهم معيار للتفرقة بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة؛ هو اأّنه اإذا كان تنفيذ العقد    .6
يرهق المدين، فاإّننا نكون اأمام ظرف طارئ، اأّما اإذا اأ�سبح تنفيذ العقد م�ستحياًل كنا 

اأمام قوة قاهرة.
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ل فرق بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد في تطبيق اأحكام    .7
الجوائح اأو كلتا النظريتين.

للق�ساء �سلطة تقديرية مطلقة اأثناء نظر العقد في تقدير ما اإذا كانت جائحة كورونا    .8
ُتعد ظرفًا طارئًا اأو قوة قاهرة، وفقًا لطبيعة العقد والقدرة على تنفيذه. 

9 .  للقا�سي عند تقدير ال�سرر وتاأثيره على العقد اأن يراعي توقيت اإبرام العقد، مع توقيت 
وقوع الحادث، مع مكان وقوعه واإحاطته بموقع تنفيذ العقد.

ثانيًا: �لتو�سيات

في �سوء ما تم مناق�سته في هذه الدرا�سة يمكن تقديم التو�سيات التالية:

اإعماًل لقاعدة العقد �سريعة المتعاقدين، يجب على القا�سي مراعاة اأق�سى حّد لالإبقاء    .1
على القوة الملزمة للعقد، وذلك عن طريق اإحالة الدعوى للجان ف�ض المنازعات، حيث 
تعر�ض عليهم اللجنة اإعادة �سياغة التزاماتهما بطريقة تحّقق التعادل في اللتزامات.

اإذا لم يجد القا�سي جدوى من اإمهال المتعاقدين لإعادة ترتيب التزاماتهم بما يحّقق    .2
التوازن العقدي، فال مانع من تدخله لراأب ال�سدع لعدم تنفيذ اللتزام ب�سبب الجائحة، 
مع مراعاة عدم اإنهاء العالقة التعاقدية واإعمال قواعد القوة القاهرة؛ اإذا كان اإمهال 
المتعاقد غير القادر على الوفاء ب�سبب الجائحة بالتزامه مدة زمنية يت�سّن ى له معها 
تنفيذ التزامه، مع عدم الإ�سرار بالمتعاقد الآخر، وذلك بما يحّقق مبداأ �سلطان الإرادة 

الذي ن�ساأ عليه العقد، وبالتالي القوة الملزمة للعقد. 

في  جاءت  التي  العامة  القواعد  ويكفي  للجوائح،  �سة  مخ�سّ ت�سريعات  وجود  اأرى  ل    .3
القانون المدني، وقبل ذلك ما ُن�ض عليه في قانون خا�ض للتطبيق على وقائع محّددة 
بذاتها، لأّنه وكما هو معلوم فاإّن القانون الخا�ض ُيقّيد القانون العام، فاإذا لم نجد في 
القانون الخا�ض بحثنا في القانون العام، وبالتاأكيد فاإّن هذا ي�ساعد المتعاقدين ابتداء 

والقا�سي انتهاء في معالجة اآثار الجائحة على تنفيذ اللتزامات.
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قائمة �لمر�جع: 
�أوًل: �لقر�آن �لكريم

ثانيًا: كتب �لحديث و�لفقه 

الدين  برهان  اإ�سحاق،  اأبو  مفلح،  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  اإبراهيم   -
قدامة«،  بن  الدين  لموفق  »المقنع  المقنع،  �سرح  في  المبدع  884هـ(،  )المتوفى: 

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1997م.
اأبوبكر اأحمد بن الح�سين بن علي البيهقي:  -

معرفة ال�سنن والآثار، ط1، حتقيق: عبد املعطي اأمني قلعجي، دار قتيبة، دم�سق،   •
1412هـ - 1991م. 

الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  ط3،  للبيهقي،  الكربى  ال�سنن   •
العلمية، بريوت، 1424هـ - 2003م.

الدرا�سات  قلعجي، جامعة  اأمين  المعطي  تحقيق: عبد  ال�سغرى، ط1،  ال�سنن   •
الإ�سالمية، كرات�سي، باك�ستان، 1410هـ - 1989م.

اأحمد بن علي بن المثنى اأبو يعلى المو�سلي التميمي، م�سند اأبي يعلى، ط1، تحقيق:   -
ح�سين �سليم اأ�سد، دار الماأمون للتراث، دم�سق، 1404 - 1984.

)المتوفى:  ال�سيباني  اأ�سد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  اأحمد  اهلل  عبد  اأبو   -
واآخرون،  مر�سد  وعادل  الأرنوؤوط  �سعيب  تحقيق:  ط1،  اأحمد،  م�سند  241هـ(، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1421 هـ - 2001م.
بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عو�ض، اأبو البقاء، تاج الدين ال�سلمي   -
مالك،  الإمام  فقه  في  ال�سامل  805هـ(،  )المتوفى:  المالكي  ْمَياِطّي  الدِّ ِميِرّي  الدَّ
ط1، �سبطه و�سّححه: اأحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات 

وخدمة التراث، الدار البي�ساء، المغرب، 1429هـ - 2008م.
تحقيق:  ط1،  ال�سا�سي،  م�سند   ،)335 )ت:  ال�سا�سي  كليب  بن  الهيثم  �سعيد  اأبو    -

محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1410هـ.
)المتوفى:  الم�سري  نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  اإبراهيم  بن  الدين  زين   -
حوا�سيه  و�سع  ط1،  النُّْعَماِن،  َحِنْيَفَة  اأَِبْي  َمْذَهِب  َعَلى  َظاِئُر  َوالنَّ اْلأَ�ْسَباُه  970هـ(، 

وخّرج اأحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ - 1999م.
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)631م-  الحنبلي  التنوخي  المنجى  بن  اأ�سعد  بن  عثمان  بن  ى  الُمَنجَّ الدين  زين   -
695هـ(، الممتع في �سرح المقنع، ط3، درا�سة وتحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن 

دهي�ض، مكتبة الأ�سدي، مكة المكّرمة، 1424هـ - 2003م.
اأبو عوانة يعقوب بن اإ�سحاق بن اإبراهيم الني�سابوري الإ�سفراييني )المتوفى: 316هـ   -
ـ 928م(، م�سند اأبي عوانة، ط1، تحقيق: اأيمن بن عارف الدم�سقي، دار المعرفة، 

بيروت، 1419هـ - 1998م.
م�سطفى  محمد  تحقيق:  ط1،  الموطاأ،  الأ�سبحي،  اهلل  عبد  اأبو  اأن�ض  بن  مالك   -

الأعظمي، موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان، اأبوظبي، 1425هـ - 2004م.
اأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقد�سي    -
ثم الدم�سقي الحنبلي، ال�سهير بابن قدامة المقد�سي )المتوفى: 620هـ(، المغني 

لبن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م.
الجوزية )المتوفى:  بابن قيم  المعروف  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  اأبو عبد اهلل محمد   -
751هـ(، اإعالم الموقعين عن رب العالمين، ط1، دار ابن الجوزي للن�سر والتوزيع، 

المملكة العربية ال�سعودية، 1423هـ.
محمد بن اإدري�ض اأبو عبد اهلل ال�سافعي:   -

الأم، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ/1990م.  •
م�سند ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.   •

محمد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حاتم، الدارمي،   -
المحّقق:  بلبان، ط2،  ابن  بترتيب  ابن حبان  354هـ(، �سحيح  )المتوفى:  الُب�ستي 

�سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1993-1414.
اأبوعبد اهلل محمد بن يزيد القزويني وماجة ا�سم اأبيه يزيد، )209-273هـ، 824-   -
887م( �سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د.ت.  

محمد نا�سر الدين الألباني اأبو عبد الرحمن )1333هـ-1914م-1420هـ -1999م(:   -
اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ط2، المكتب الإ�سالمي، بيروت،    •

1405هـ-1985م.

ال�سل�سلة ال�سحيحة، مكتبة المعارف، الريا�ض، 1415هـ-1995م.    •
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الني�سابوري، الم�ستدرك على ال�سحيحين،  اأبو عبد اهلل الحاكم  محمد بن عبد اهلل    -
ط1، تحقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،1411هـ- 1990م.

�سرح  )المتوفى:1101هـ(،  اهلل  عبد  اأبو  المالكي  الخر�سي  اهلل  عبد  بن  محمد    -
مخت�سر خليل للخر�سي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت.

اأبو الح�سن م�سلم بن الحجاج بن م�سلم بن ورد بن كو�ساذ الق�سيري الني�سابوري،    -
بنقل  المخت�سر  ال�سحيح  الم�سند  م�سلم؛  �سحيح  )204-261هـ،820-875م(، 
العدل عن العدل اإلى ر�سول اهلل ]، تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت، د.ت.

�سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم الطبراني:   -

موؤ�س�سة  ال�سلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق:  ط1،  ال�ساميين،  م�سند    •
الر�سالة، بيروت، 1405هـ - 1984م.

بن  المح�سن  وعبد  محمد  بن  اهلل  عو�ض  بن  طارق  تحقيق:  الأو�سط،  المعجم   •
اإبراهيم الح�سيني، دار الحرمين، القاهرة، د.ت.

العلوم  مكتبة  ال�سلفي،  عبدالمجيد  بن  حمدي  تحقيق:  ط2،  الكبير،  المعجم    •
والحكم، المو�سل، 1404هـ- 1983م.

عبد اهلل بن اإبراهيم العلوي ال�سنقيطي، ن�سر البنود على مراقي ال�سعود، ط1، دار    -
الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ ـ 1988م.

علي بن عمر اأبو الح�سن الدارقطني البغدادي، �سنن الدارقطني، تحقيق: عبد اهلل    -
ها�سم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ - 1966م.

ثالثًا: كتب �للغة و�لمعاجم

ال�سرح  غريب  في  المنير  الم�سباح  الفيومي،  المقري  علي  بن  محمد  بن  اأحمد    -
الكبير، ط2، تحقيق: عبد العظيم ال�سناوي، دار المعارف، القاهرة، د.ت. 

والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  الجزري،  محمد  بن  المبارك  ال�سعادات  اأبو    -
بيروت،  العلمية،  المكتبة  الطناحي،  محمد  ومحمود  الزاوي  اأحمد  طاهر  تحقيق: 

1399هـ - 1979م.
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نعيم  محمد  تحقيق:  المحيط،  القامو�ض  اآبادي،  الفيروز  اأحمد  بن  الدين  مجد    -
العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1993.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط1، دار التحرير للطبع والن�سر، القاهرة،    -
1980م.

محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال�سحاح، مكتبة لبنان، بيروت،    -
1415هـ- 1995م. 

محمد بن اأحمد بن الأزهر الأزهري الهروي اأبو من�سور، الزاهر في غريب األفاظ    -
ال�سافعي، ط1، تحقيق: د. محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 

دولة الكويت، 1399هـ.

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم�سري )ت 711هـ(، ل�سان العرب، ط3، دار    -
�سادر، بيروت، 1414هـ.

بيدي  محمد بن محمد بن عبد الرّزاق الح�سيني، اأبو الفي�ض، الملّقب بمرت�سى، الزَّ   -
)المتوفى: 1205هـ(، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، تاأليف، دار الهداية، دولة 

الكويت، د.ت. 

محمد روا�ض قلعجي وحامد �سادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائ�ض    -
للطباعة والن�سر والتوزيع، عّمان، الأردن، 1408هـ - 1988م.

ترتيب  في  المغرب  المطرزي،  بن  علي  بن  ال�سيد  عبد  بن  الدين  نا�سر  الفتح  اأبو    -
المعرب، ط1، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة اأ�سامة بن زيد، 

حلب، �سوريا، 1979م.

ر�بعًا: �لكتب �لقانونية

اأحمد �سالمة، مذكرات في نظرية اللتزام - الكتاب الأول - م�سادر اللتزام، دار    -
التعاون للطبع والن�سر، القاهرة، 1978.

اأنور �سلطان، م�سادر اللتزام في القانون المدني درا�سة مقارنة بالفقه الإ�سالمي،    -
دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، الأردن، 1435هـ - 2014م.

اإ�سماعيل غانم، النظرية العامة لاللتزام - م�سادر اللتزام، مكتبة عبد اهلل وهبة،    -
القاهرة، 1966م.



نظرية الضرورة وأثرها على االلتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية326
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

الجنائي  والقانون  الإ�سالمي  الجنائي  الفقه  في  ال�سرورة  نظرية  قا�سم،  يو�سف    -
الو�سعي، ط1، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1401هـ ـ 1981م.

2، القاهرة، الهيئة  اإ�سماعيل علم الدين، مدخل العلوم القانونية واللتزام  محمد    -
العامة ل�سوؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1970م.

محمد محيي الدين اإبراهيم �سليم:   -

نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإ�سالمي: درا�سة مقارنة،   •
دار النه�سة العربية، القاهرة، 2010.

الجامعية،  المطبوعات  دار  العقدي،  التوازن  على  واأثره  القت�سادي  الت�سلط   •
الإ�سكندرية، 2007م.

عبد الحي حجازي، النظرية العامة لاللتزام - م�سادر اللتزام، ج1، دار النه�سة    -
العربية، القاهرة، 1962.

دار  اللتزام،  م�سادر   - ج1  لاللتزام،  العامة  النظرية  البدراوي،  المنعم  عبد    -
النه�سة العربية، القاهرة، 1971.

عبد المنعم فرج ال�سدة، م�سادر اللتزام، مكتبة ومطبعة م�سطفى البابى الحلبي،    -
القاهرة، 1958.

والت�سريعات  الإ�سالمية  ال�سريعة  في  اللتزام  نظرية  العطار،  توفيق  النا�سر  عبد    -
العربية - الكتاب الأول - م�سادر اللتزام، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1975م.

عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري:   -

 - الأو�ساف  ـ  عام  بوجه  اللتزام  نظرية  المدني،  القانون  �سرح  في  الو�سيط   •
الحوالة - النق�ساء، الجزء الثالث، مكتبة النه�سة الم�سرية، �سنة 1958. 

الإ�سالمي،  العربي  العلمي  المجمع  العقد،  نظرية  لاللتزام،  العامة  النظرية   •
من�سورات محمد الداية، بيروت ـ لبنان، 1934م.

ج1،  الجزائري،  المدني  القانون  في  لاللتزام  العامة  النظرية  بلحاج،  العربي    -
الت�سرف القانوني - العقد واإرادة منفردة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

.2004
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فتحي عبد الرحيم عبد اهلل، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب الأول    -
الإثراء ـ  الم�سروع  غير  )العمل  الثاني(  )الجزء  الإرادية«  »غير  اللتزام   م�سادر 

بال �سبب ـ القانون(، ط1، مكتبة الجالء الجديدة، المن�سورة، م�سر، د.ت.

خام�سًا: �لبحوث

عبد الكريم اأحمد قندوز، دور التمويل الإ�سالمي في حالت الجوائح، مجلة �سندوق    -
النقد العربي، اأبوظبي، درا�سات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد الثالث، يونيو 

.2020
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�لمحتوى

 �ل�سفحة�ملو�سوع

281امللخ�ض

283 املقدمة

286املطلب الأول: اإطاللة موجزة على نظرية ال�سرورة

286الفرع الأول: املق�سود بنظرية ال�سرورة

286الفرع الثاني: ال�سرورة في ال�سريعة الإ�سالمية

288الفرع الثالث: م�سمون نظرية ال�سرورة

 املطلب الثاين: الظروف الطارئة والقوة القاهرة واجلائحة بني القانون
290املدين والفقه الإ�سالمي

290الفرع الأول: نظرية الظروف الطارئة: �سروطها ونطاق تطبيقها

291الغ�سن الأول: حتديد مفهوم نظرية الظروف الطارئة

292الغ�سن الثاين: اأ�سا�ض نظرية الظروف الطارئة

293الغ�سن الثالث: �سروط ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة

294الغ�سن الرابع: الآثار املرتّتبة على احلوادث الطارئة

295الفرع الثاين: نظرية القوة القاهرة: �سروطها ونطاق تطبيقها

295الغ�سن الأول: تعريف القوة القاهرة

297الغ�سن الثاين: �سروط ونطاق تطبيق القوة القاهرة اأو احلادث الفجائي

299الغ�سن الثالث: اأثر القوة القاهرة اأو احلادث الفجائي

299الغ�سن الرابع: عبء اإثبات القوة القاهرة اأو احلادث الفجائي

300الفرع الثالث: اجلائحة: �سروطها ونطاق تطبيقها

300الغ�سن الأول: تعريف اجلائحة لغة وا�سطالحًا

301الغ�سن الثاني: اأحكام و�سع الجوائح في الكتاب وال�سنة
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 �ل�سفحة�ملو�سوع

303الغ�سن الثالث: القواعد الفقهية التي تاأ�س�ض عليها مبداأ و�سع اجلوائح

303الغ�سن الرابع: نطاق تطبيق مبداأ و�سع الجوائح في الفقه الإ�سالمي

303الغ�سن اخلام�ض: �سروط اإعمال مبداأ و�سع اجلوائح

304الفرع الرابع: الفرق بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة واجلائحة

304الغ�سن الأول: اأوجه ال�سبه بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة واجلائحة

305الغ�سن الثاين: اأوجه الختالف بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة

 المطلب الثالث: اآثار نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقود
306في ظل جائحة كورونا

307الفرع الأول: التفاقات املربمة بني املتعاقدين

308الفرع الثاني: الن�سو�ض القانونية الحاكمة في زمن الجوائح

313الفرع الثالث: �سلطة القا�سي في تعديل العقد و�سروط ا�ستحالة التنفيذ

 الغ�سن الأول: الزمان واملكان املعتد بهما عند القا�سي لتحديد تاأثر
314اللتزام باجلائحة

316الغ�سن الثاين: القا�سي بني اإعادة التوازن للعقد اأو ف�سخه

317الغ�سن الثالث: �سروط ا�ستحالة التنفيذ واآثاره ومن يتحمّله

320 اخلامتة

322قائمة املراجع




