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دراسة  -األثر القانوني لجائحة كورونا على االلتزامات التعاقدیة الخاصة الدولیة( 

  )مقارنة بالفقھ اإلسالمي 

  .على عبد الرحمن على قطیط 

امعة األزھر ، دقھلیة ، ج -قسم القانون الخاص ،  كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف

  .مصر 

 alykutit.31@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني 

  : ملخص البحث 

ال ش���ك أن جائح���ة كورون���ا ق���د ألق���ت بظاللھ���ا عل���ى تنفی���ذ االلتزام���ات التعاقدی���ة      

بع��د قی��ام ال��دول باتخ��اذ إج��راءات التباع��د االجتم��اعي ومن��ع التجمع��ات ووق��ف وس��ائل           

كثی���ر م���ن األنش���طة الس���یاحیة والترفیھی���ة  النق���ل ال���دولى لألش���خاص والبض���ائع وتوق���ف

  . الخ....واالقتصادیة 

وق���د یتمس���ك ال���دائن ف���ى االلتزام���ات التعاقدی���ة بتنفی���ذ العق���د دونم���ا اعتب���ار لتل���ك      

كم���ا ق���د یتمس���ك الم���دین ب���أن  ، الظ���روف اس���تنادا إل���ى ك���ون العق���د ش���ریعة المتعاق���دین   

وق���د ، ظ���روف المس���تجده  تنفی���ذ األلت���زام أص���بح مرھق���ا فینبغ���ى تعدیل���ھ لیت���وائم م���ع ال     

ی���دفع الم���دین ب���أن تنفی���ذ االلت���زام ق���د أص���بح مس���تحیال فینبغ���ي إنقض���اء االلت���زام بن���اء       

وب���ین ھ���ذا وذاك ق���د ینش���أ الخ���الف  ، عل���ى أس���تحالة التنفی���ذ لظ���روف ال دخ���ل ل���ھ فیھ���ا  

أم�����ام القاض�����ي ال�����وطنى أو األجنب�����ي فیح�����دث تن�����ازع الق�����وانین بش�����أن االلتزام�����ات     

فم���ا ھ���و التكیی���ف الق���انوني لجائح���ة كورون���ا    ، ل���دولي الخ���اص  التعاقدی���ة ذات الط���ابع ا

وم����ا ھ����و الق����انون واج����ب التطبی����ق عل����ى األلتزام����ات التعاقدی����ة وم����ا ھ����و األث����ر        ، 

وال ننس���ى بی���ان موق���ف  ، المترت���ب عل���ى جائح���ة كورون���ا ف���ى تنفی���ذ تل���ك االلتزام���ات     

ة الخاص���ة الفق���ھ اإلس���المى بش���أن أث���ر جائح���ة كورون���ا عل���ى تنفی���ذ االلتزام���ات التعاقدی��� 

  .كل ھذه التساؤالت نجیب عنھا بالتفصیل فى ھذا البحث، ذات الطابع الدولى

األث���ر الق���انوني، جائح���ة كورون���ا ، االلتزام���ات التعاقدی���ة        :الكلم���ات المفتاحی���ة   

 .الخاصة الدولیة ، تنازع القوانین ، الطابع الدولي
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"The legal impact of the Corona pandemic on 
international private contractual obligations - a 

comparative study of Islamic jurisprudence" 
Ali Abdel Rahman Ali Qteit 
Private Law Instructor , Faculty of Sharia and Law , Tafahna 
Al-Ashraf Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
E-mail: alykutit.31@azhar.edu.eg 
Abstract: 
There is no doubt that the Corona pandemic has cast a 
shadow over the implementation of contractual 
obligations after countries took social distancing 
measures, prevented gatherings, stopped international 
transportation for people and goods, and stopped many 
tourist, recreational and economic activities....etc. 
The creditor may adhere to the contractual obligations 
to implement the contract without regard to those 
circumstances based on the fact that the contract is the 
law of the contracting parties, and the debtor may 
adhere that the implementation of the obligation has 
become cumbersome, so it should be modified to suit 
the new circumstances, and the debtor may argue that 
the implementation of the obligation has become 
impossible, so the obligation should expire based on 
the impossibility Execution of unrelated circumstances 
And between this and that, a dispute may arise before 
the national or foreign judge, and a conflict of laws 
occurs regarding contractual obligations of a special 
international character. We forget the statement of the 
position of Islamic jurisprudence regarding the impact of 
the Corona pandemic on the implementation of special 
contractual obligations of an international character, all 
these questions we answer in detail in this research. 
Keywords: The legal Impact , Corona Pandemic , 
International Private Contractual Obligations , Conflict of Laws 
, International Character.  
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  :مقدمة

وأشھد أن ال إلھ إال اهللا ، الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده 

 ..وبعد ، محمدا عبده ورسولھ  وحده ال شریك لھ وأشھد أن

ف��ي مدین��ة ووھ��ان   COVID-19فق��د ت��م اكتش��اف ف��ایروس كورون��ا المس��تجد   

م والت�ي انتش�ر منھ�ا إل�ى جمی�ع دول      ٢٠١٩بمقاطعة ھوبي الصینیة في ش�ھر دیس�مبر   

ھ�و ف�ایروس ینتق�ل ب�ین      COVID-19العالم عن طریق العدوى، وف�ایروس كورون�ا   

إلى ش�خص آخ�ر ع�ن طری�ق المخالط�ة ویس�بب        البشر من الشخص المصاب بالعدوى

للمریض أعراض عدة منھا االلتھ�اب الرئ�وي، وق�د یتس�بب ف�ي مض�اعفات ح�ادة ل�دى         

األشخاص ذوي الجھاز المناعي الضعیف، والمسنین واألشخاص المصابین ب�أمراض  

  .مزمنة

وق��د انتش��ر الف��ایروس  ف��ي ع��دد م��ن ال��دول األم��ر ال��ذي أدى بمنظم��ة الص��حة      

بأن�ھ حال�ة ط�وارئ ص�حیة عام�ة مثی�رة        ٢٠٢٠/ ین�ایر /  ٣٠ى اعتب�اره ف�ي   العالمیة إل

/ م�ارس  /  ١١ف�ي   pandemic للقلق الدولي، ثم عادت لتسبغ علیھ وصف الجائح�ة 

وبع��د أن ص��ار ف��ایروس كورون��ا جائح��ة عالمی��ة، أوص��ت منظم��ة الص��حة        ) ٢٠٢٠

الحد م�ن الس�فر    العالمیة الدول بعدد من التوصیات للحد من انتشار ھذا المرض ومنھا

ال��دولي واغ��الق الح��دود وتطبی��ق التباع��د االجتم��اعي وغیرھ��ا م��ن التوص��یات الت��ي        

بتطبیقھا تسببت بشكل مباشر أو غی�ر مباش�ر ف�ي تعطی�ل الحرك�ة االقتص�ادیة المحلی�ة        

األم�ر ال�ذي ت�رك    ، والدولیة وتسببت بأضرار بعدد من القطاعات االقتصادیة الحیوی�ة  

  .امات التعاقدیة المحلیة والدولیةأثره على تنفیذ األلتز

فال شك أن جائحة كورونا قد ألقت بظاللھا على تنفیذ االلتزام�ات التعاقدی�ة بع�د    

قیام الدول باتخ�اذ إج�راءات التباع�د االجتم�اعي ومن�ع التجمع�ات ووق�ف وس�ائل النق�ل          

ال���دولى لألش���خاص والبض���ائع وتوق���ف كثی����ر م���ن األنش���طة الس���یاحیة والترفیھی����ة        

  . الخ....دیة واالقتصا

وق��د یتمس��ك ال��دائن ف��ى االلتزام��ات التعاقدی��ة بتنفی��ذ العق��د دونم��ا اعتب��ار لتل��ك        

كم�ا ق�د یتمس�ك الم�دین ب�أن تنفی�ذ       ، الظروف استنادا إلى كون العقد شریعة المتعاق�دین  

وق�د ی�دفع الم�دین    ، األلتزام أصبح مرھقا فینبغى تعدیلھ لیتوائم مع الظروف المس�تجده  

لتزام قد أصبح مستحیال فینبغي إنقضاء االلتزام بناء عل�ى أس�تحالة التنفی�ذ    بأن تنفیذ اال

وب�ین ھ�ذا وذاك ق�د ینش�أ الخ�الف أم�ام القاض�ي ال�وطنى أو         ، لظروف ال دخل لھ فیھا 

األجنبي فیحدث تنازع القوانین بشأن االلتزامات التعاقدیة ذات الطابع ال�دولي الخ�اص   

وم��ا ھ��و الق��انون واج��ب التطبی��ق عل��ى ، كورون��ا فم�ا ھ��و التكیی��ف الق��انوني لجائح��ة  ، 
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األلتزام��ات التعاقدی��ة وم��ا ھ��و األث��ر المترت��ب عل��ى جائح��ة كورون��ا ف��ى تنفی��ذ تل��ك           

وال ننسى بیان موقف الفقھ اإلسالمى بشأن أثر جائحة كورونا على تنفیذ ، االلتزامات 

نجی��ب عنھ��ا  ك��ل ھ��ذه التس��اؤالت، االلتزام��ات التعاقدی��ة الخاص��ة ذات الط��ابع ال��دولى 

  .بالتفصیل فى ھذا البحث

 :   أسباب اختیار الموضوع

  :  وترجع أسباب اختیاري بحث ھذا الموضوع إلى ما یلي

الحاجة الماسة إلى معرفة األثر القانوني لجائحة كورونا عل�ى االلتزام�ات    :أوال

التعاقدی��ة ذات الط��ابع ال��دولي الخ��اص الس��یما وأن��ھ موض��وع جدی��د معاص��ر لمش��كلة     

  . میة عال

جمع شتات الموض�وع ال�ذي ل�م ین�ل حظ�ھ م�ن الدراس�ة الوافی�ة المتكامل�ة           :ثانیا

حی�ث أنن�ي ل�م أعث�ر عل�ى دراس�ة       ، خصوصا من جانب فقھاء القانون الدولي الخ�اص  

فأغلب األبحاث المتعلق�ة ب�أثر جائح�ة    ، لتلك المشكلة فى مجال القانون الدولي الخاص 

عاقدیة قد تناولتھ فى مجال القانون الداخلي لكل دولة كورورنا على تنفیذ االلتزامات الت

ولم تیمم وجھھا شطره فى مجال العالقات الخاصة الدولیة بالرغم من أنتشار فی�روس  

  . كورونا وتصنیفھ كجائحة عالمیة  

إب�راز دور الش�ریعة اإلس�المیة م�ن خ�الل مقارن�ة موق�ف ال�نظم القانونی��ة          :ثالث�ا 

وھو األمر الذي لم ینل حظ�ھ م�ن البح�ث والدراس�ة     ، مي الوضعیة بأحكام الفقھ اإلسال

 . من قبل

تحلیل معالجة الفقھاء المسلمین ألحكام الجوائح  وأثرھا ف�ي ف�ض تن�ازع     :رابعا

وھ�و األم�ر ال�ذي أس�اھم ب�ھ ف�ي إحی�اء ت�راث         ، القوانین المتعلق بااللتزامات التعاقدی�ة  

دول اإلسالمیة بمراعاتھ عند إصدار الفقھ اإلسالمي كي یقوم المختصون بالتقنین في ال

  .القوانین

  : منھج البحث

وذل��ك م��ن خ��الل بح��ث األحك��ام ، س��یكون م��نھج البح��ث منھج��ًا تأص��یلیا مقارن��ًا 

والضوابط الخاصة بأثر جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدیة الخاصة ذات الطابع 

سیتم الموازنة بین ولن نقصر مجال البحث على التشریع المصري وحده بل ، الدولى 

التش��ریعات العربی��ة واألجنبی��ة الس��تخالص موقفھ��ا بش��أن الظ��روف الطارئ��ة والق��وة       

فضال عن بیان موقفھ�ا بش�أن الق�انون واج�ب     ، القھریة على تنفیذ االلتزامات التعاقدیة 

وس��نعتمد ف��ي م��ادة ھ��ذا البح��ث عل��ى كت��ب فقھ��اء  ، التطبی��ق عل��ى االلتزام��ات التعاقدی��ة



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال                                             

      

- ٢٨٨١ -  
 

الخ��اص باإلض��افة إل��ى كت��ب غی��رھم م��ن الفقھ��اء ف��ي ن��واحي الق��انون    الق��انون ال��دولي

  .المختلفة التى یتطلبھا البحث

وسیتم مقارنة النتائج المستخلص�ة م�ن تل�ك الموازن�ة م�ع النت�ائج المستخلص�ة           

من موقف الفقھ اإلسالمي بشأن أثر الجوائح والظ�روف الطارئ�ة والق�وة القھری�ة عل�ى      

فضال عن بیان موقفھا بشأن القانون واج�ب التطبی�ق عل�ى    ، دیة تنفیذ االلتزامات التعاق

و سیعتمد البحث على الكتب األصلیة المعتم�دة القدیم�ة والحدیث�ة    ، االلتزامات التعاقدیة

وف�ي النھای�ة نعق�د موازن�ة ب�ین الق�انون ال�دولي الخ�اص         ، في الفقھ اإلسالمي وأص�ولھ  

ك�ي نص�ل ف�ي نھای�ة البح�ث إل�ى       ، نون�ا  والفقھ اإلسالمي لبیان ال�رأي ال�راجح فقھ�ا وقا   

صیاغة دقیقة تش�تمل عل�ى حل�ول للتن�ازع بش�أن االلتزام�ات التعاقدی�ة تتف�ق م�ع أحك�ام           

  .  الفقھ اإلسالمي

  :وعلى ذلك سوف تكون دراستنا لھذا البحث وفقا للتقسیم التالى

  .التكییف القانوني لجائحة كورونا : المطلب األول 

  .ة كورونا على تنفیذ األلتزامات التعاقدیة الدولیةأثر جائح: المطلب الثاني 

التكیی��ف الش��رعي لجائح��ة كورون��ا وأثرھ��ا عل��ى االلتزام��ات   : المطل��ب الثال��ث 

  .التعاقدیة فى  الفقھ اإلسالمي 

  .خاتمة بأھم نتائج البحث والتوصیات والمراجع
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  املطلب األول

  التكييف القانوني جلائحة كورونا

م  أن فیروس كورونا ٢٠٢٠مارس عام  ١١العالمیة فى بأعالن منظمة الصحة 
المس��تجد أص��بح جائح��ة عالمی��ة س��ارع فقھ��اء الق��انون ف��ى تكیی��ف تل��ك الجائح��ة تح��ت    

  .)١(" القھریة " نظریة الظروف الطارئة ونظریة القوة القاھرة ، نظریتین 
وبی��ان ذل��ك أن ت��أثیر جائح��ة كورون��ا عل��ى تنفی��ذ لم��دین اللتزام��ھ ل��ن یتع��دى       

  :الت اآلتیة الحا
أن ال تؤثر اإلجراءات االحترازی�ة عل�ى تنفی�ذ المتعاق�د اللتزام�ھ       :الحالة األولى

فم�ثال ل�و تعاق�د وطن�ى م�ع ش�خص أجنب�ي لخدم�ة منزل�ھ أو لرعای�ة           ، فال إش�كالیة ھن�ا   
حدیقة منزلھ ففي مثل ھذه الح�االت ل�ن یت�أثر العام�ل ب�اإلجراءات الناش�ئة ع�ن جائح�ة         

العام�ل ملتزم��ا بالعم�ل ف��ى مقاب�ل األج��ر المتف�ق علی��ھ دون أن     كورون�ا وعلی�ھ فس��یظل   
وكذلك األم�ر ف�ى   ، یحدث أي تغییر یذكر فى التزامات الطرفین بسبب جائحة كورونا 

القطاع الغذائي وقطاع األدویة والمستلزمات الطبیة التى زاد الطلب علیھا بع�د جائح�ة   
  .كورونا 

ترازی�ة الناش�ئة بس�بب جائح�ة كورون�ا      أن تؤثر اإلجراءات االح :الحالة الثانیة 
على تنفیذ المتعاقد اللتزامھ بحیث یترتب على تلك اإلجراءات صیرورة تنفیذ اآللت�زام  
مرھق��ا للمتعاق��دین أو أح��دھما وھن��ا تب��رز نظری��ة الظ��روف الطارئ��ة الت��ى تجع��ل تنفی��ذ  

  .االلتزام مرھقا للمدین 
الناش�ئة بس�بب جائح�ة كورون�ا      أن تؤثر اإلجراءات االحترازیة  :الحالة الثالثة 

على تنفیذ المتعاقد اللتزامھ بحیث یترتب على تلك اإلجراءات صیرورة تنفیذ اآللت�زام  
  . وھنا تبرز نظریة القوة القھریة التى تمنع من تنفیذ االلتزام ،  مستحیال 

فعندما یحدث أمر طارئ غیر متوقع یجعل م�ن تنفی�ذ أح�د األط�راف اللتزامات�ھ      
أو تحل قوة قاھرة تجعل تنفیذ االلتزام مستحیًلا، تتدخل التشریعات وتضع  أمرا صعبا،

اآللی��ات القانونی��ة ل��رد االلتزام��ات إل��ى حالتھ��ا المتعادل��ة وتحقی��ق الت��وازن االقتص��ادي   
  .للعقد

وتترك التشریعات تقدیر مدى ص�عوبة تنفی�ذ االلت�زام للس�لطة التقدیری�ة لقاض�ي       
لتقدیریة للقاضى لھا أھمیة قصوى، خصوصًا إذا السلطة اوال شك فى أن ، الموضوع 

علمن��ا أن ھن��اك قطاع��ات ش��ھدت انتعاش��ًا ف��ى فت��رة أزم��ة كورون��ا، ومنھ��ا التج��ارة           

                                                        
)١(

 فى علماءنا من تعلمنا كما – لقھریةا القوة بلفظ القادمة السطور فى القاھرة القوة عن نعبر سوف 

 الذي ربھا بأمر بل بذاتھا قاھرة لیست المفاجأة الحوادث ألن - بالقاھرة والقانون الشریعة كلیة

   . عباده فوق القاھر وحده وھو شيء كل خلق
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اإللكترونیة وتجارة السلع والخدمات الحیویة للمواطن والتج�ارة ف�ى القط�اع الص�حى،     
  .فى مقابل شلل شبھ تام فى قطاعات أخرى

، وإع��الن منظم��ة الص��حة   )١٩ -وفی��دك(وعق��ب تفش��ي وب��اء فی��روس كورون��ا    
العالمیة أنھ جائح�ة عالمی�ة ع�ابرة للح�دود أخ�ذت ال�دول تباًع�ا تف�رض حال�ة الط�وارئ           
وأدى ذل�ك إل�ى تعط��ل الحی�اة ف��ي مختل�ف دول الع�الم، وترت��ب علی�ھ ع��دم الق�درة عل��ى        
الوفاء بااللتزامات التعاقدیة التي دخل�ت إجباری�ا تح�ت بن�دي الق�وة القھری�ة والظ�روف        

وف�ق المنظ�ور الق�انوني تعتب�ر أم�ًرا خارًج�ا ع�ن        » كورون�ا «لطارئة، ذلك أن جائح�ة  ا
   .إرادة المتعاقدین، بحیث ال یمكن توقعھ وال دفعھ

ظ��رف ط��ارئ «أن جائح��ة كورون��ا تحتم��ل النظ��ریتین مع��ًا باعتبارھ��ا  وال ش��ك 
ولیس ، ذلك أنھا حادث خارجي لم یكن باإلمكان توقعھ، وال یمكن دفعھ، »وقوة قھریة

ناتجًا عن خط�أ أو إھم�ال م�ن جان�ب المتعاق�دین، وین�تج ع�ن ذل�ك أن�ھ یمك�ن اعتبارھ�ا            
  .مسوغًا قانونیًا یمكن أن یؤدي إلى انھیار القوة الملزمة للعقد

  .جائحة كورونا ظرف طارىء أذا أدت إلى جعل تنفیذ االلتزام مرھقا للمدین
ل�ى دول�ة م�ا، ویتع�ذر     أي ح�دث یق�ع أو یم�رُّ ع   «تعرف الظروف الطارئ�ة بأنھ�ا   

مع��ھ مواجھت��ھ باتخ��اذ الق��رارات اإلداری��ة التقلیدی��ة، ویقض��ي مع��ھ اتخ��اذ ق��رارات أو       
إجراءات س�ریعة لتف�ادي أو مواجھ�ة األض�رار الت�ي ق�د تق�ع م�ن ج�راء وق�وع الح�دث            

  .الطارئ
فنظریة الظروف الطارئة أو االستثنائیة والتي تؤثر فى تنفی�ذ االلت�زام التعاق�دي    

القانون المدنى المصري رقم یھا كثیر من التشریعات المقارنة نذذذكر منھا قد فطنت إل
 ـ:التى تنص على اآلتى  ١٤٧م فى المادة ١٩٤٨لسنة  ١٣١

العقد شریعة المتعاقدین، فال یجوز نقضھ وال تعدیلھ اال باتف�اق الط�رفین، أو   . ١
 .لألسباب التي یقررھا القانون

ة ل�م یك�ن ف�ى الوس�ع توقعھ�ا وترت�ب عل�ى        إذا طرأت حوادث استثنائیة عام�  . ٢
وأن لم یصبح مستحیال، ص�ار مرھق�ا للم�دین بحی�ث      حدوثھا ان تنفیذ االلتزام التعاقدي

یھدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین 
  . ذلك أن یرد االلتزام المرھق إلى الحد المعقول، ویقع باطال كل اتفاق على خالف

من القانون الم�دنى یتب�ین لن�ا أن االلت�زام التعاق�دي       ١٤٧ومن خالل نص المادة 
یخضع بحسب األصل لقاعدة العقد شریعة المتعاق�دین ف�ال یج�وز نقض�ھ وال تعدیل�ھ إال      

ومنھ�ا ح�دوث ظ�روف طارئ�ة تقتض�ي      ، أو ألسباب یقررھا القانون ، باتفاق الطرفین 
ل��ى مطالب��ة الم��دین بتنفی��ذ األلت��زام ب��رغم الظ��روف   فل��و اص��ر ال��دائن ع، تع��دیل العق��د 

الطارئ��ة غی��ر المتوقع��ة فل��ھ أن یلج��أ إل��ى القض��اء لتع��دیل ھ��ذا االلت��زام ورده إل��ى الح��د  
ولك�ن یش�ترط إلعم�ال نظری�ة الظ�روف      ، المعقول بم�ا یتواف�ق م�ع الظ�روف الطارئ�ة      

ع�دم  و -٢حص�ول ظ�رف ط�ارئ بع�د نش�أة االلت�زام ،        -١ش�روط أربع�ة ھ�ي    الطارئة 
واستحالة دفع ھذا الظرف الطارئ  -٣إمكانیة توقع الظرف الطارئ عند إبرام العقد ، 
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وأن یترتب عل�ى ھ�ذا الظ�رف الط�ارىء أن یص�بح تنفی�ذ االلت�زام مرھق�ًا للم�دین           -٤، 
  .)١(ولیس مستحیًال 

وعلى ذلك فإن جائحة كورونا تع�د ظرف�ا طارئ�ا إذا كان�ت ق�د ح�دثت بع�د إب�رام         
م�ع  ، بإمكان األطراف توقع حدوث ھذا الظرف ولم یكن بإمكانھم دفعھ العقد ولم یكن 

أن یترتب على جائحة كورونا واإلج�راءات االحترازی�ة المتخ�ذه م�ن ال�دول        -استلزام
  . صعوبة تنفیذ االلتزام وجعلھ مرھقا على المدین -حیالھا 

القانون وقد أخذت بتلك النظریة تشریعات الدول العربیة بحسبان انھا نقلت عن 
لس�نة   ٦٧م�ن الق�انون الم�دني الك�ویتي رق�م       ١٩٨فقد نصت الم�ادة  ، المدني المصري 

إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفیذه، ظ�روف اس�تثنائیة عام�ة ل�م     : "علي أنھ  ١٩٨٠
یكن في الوسع توقعھا عند إبرامھ، وترتب على حدوثھا أن تنفیذ االلتزام الناشئ عن�ھ،  

، ص��ار مرھق��ا للم��دین، بحی��ث یھ��دده بخس��ارة فادح��ة، ج��از      وأن ل��م یص��بح مس��تحیال 
للقاض��ي بع��د الموازن��ة ب��ین مص��لحة الط��رفین، أن ی��رد االلت��زام المرھ��ق إل��ى الح��د          
المعقول، بأن یضیق من مداه او یزید ف�ي مقابل�ھ، ویق�ع ب�اطال ك�ل اتف�اق عل�ى خ�الف         

  ".ذلك
 ١٩٨٥لسنة  ٥م من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رق ٢٤٩ونصت المادة 

إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة ولم یكن في الوس�ع توقعھ�ا وترت�ب عل�ى     : "على أنھ
حدوثھا أن تنفیذ االلتزام التعاقدي وأن ل�م یص�بح مس�تحیال ص�ار مرھق�ا للم�دین یھ�دده        
بخسارة فادحة جاز للقاضي، تبعا للظروف بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد 

إلي الحد المعق�ول إن اقتض�ت العدال�ة ذل�ك ویبط�ل ك�ل اتف�اق بخ�الف         االلتزام المرھق 
  ".ذلك

 ٢فق�رة   ١٤٦في الم�ادة   ١٩٥١لسنة  ٤٠كما نص القانون المدني العراقي رقم 
إذا ط�رأت ح�وادث اس�تثنائیة عام�ة ول�م یك�ن ف�ي الوس�ع توقعھ�ا،           -٢".....  : على أنھ

ل�م یص�بح مس�تحیال ص�ار مرھق�ة      وترتب على حدوثھا أن تنفیذ االلتزام التعاق�دي وإن  
للمدین یھ�دده بخس�ارة فادح�ة ج�از للقاض�ي تبع�ا للظ�روف بع�د الموازن�ة ب�ین مص�لحة            
الطرفین أن ینقص االلتزام المرفق إلى الح�د المعق�ول أن اقتض�ت العدال�ة ذل�ك ویبط�ل       

  ".كل اتفاق بخالف ذلك
ش�ریعة  العق�د  " م�ن الق�انون الم�دني القط�ري عل�ى أن      ) ١٧١(كما نصت المادة 

المتعاقدین، فال یجوز نقض�ھ وال تعدیل�ھ إال باتف�اق الط�رفین أو لألس�باب الت�ي یقررھ�ا        
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھ�ا وترت�ب   . القانون

على حدوثھا أن تنفیذ االلتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مس�تحیًال، ص�ار مرھق�ًا للم�دین     
ة فادحة، جاز للقاضي تبع�ًا للظ�روف وبع�د الموازن�ة ب�ین مص�لحة       بحیث یھدده بخسار

                                                        
)١(

 ص – اآللتزام مصادر – األول الجزء – السنھوري الرازق عبد الدكتور لألستاذ الوسیط راجع 
   . بعدھا ماو ٥٢٤
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ویقع باطًال كل اتفاق على خ�الف  . الطرفین أن یرد االلتزام المرھق إلى الحد المعقول
  ".ذلك

  .جائحة كورونا قوة قھریة أذا أدت إلى جعل تنفیذ االلتزام مستحیال
ة إذا أدت إل�ى جع�ل   تعد جائح�ة كورون�ا واإلج�راءات المترتب�ة علیھ�ا ق�وة قھری�       

والحق أن تنفیذ بعض االلتزامات أصبح مستحیال بعد صدور ، تنفیذ اآللتزام مستحیال 
وكاف��ة األنش��طة الترفھی��ة الت��ي   اإلج��راءات االحترازی��ة بمن��ع التجمع��ات واالحتف��االت  

تس��تلزم تجم��ع األش��خاص كص��االت المس��رح والس��ینما والس��یاحة ف��ى الفن��ادق ومن��ع        
  .علیھ من منع السفر الجوي أو البحري أو البري  التنقالت وما یترتب

والقوة القاھرة تتحقق بوق�وع ح�ادث مف�اجىء ال یمك�ن توقع�ھ وال یمك�ن دفع�ھ،         
وتعّرف بأنھا سبب أجنبى یخرج عن إرادة الطرفین یجعل تنفیذ االلتزام مستحیًال، وقد 

تحالة التنفی�ذ ف�ى   تم النص على انقضاء االلت�زام بفع�ل الق�وة الق�اھرة الت�ى أدت إل�ى اس�       
ینقضى االلتزام إذا أثبت الم�دین أن  «من القانون المدنى المصري بقولھا   ٣٧٣المادة 

  .«الوفاء بھ أصبح مستحیًال علیھ لسبب أجنبى ال ید لھ فیھ
أن االستحالة الناشئة عن القوة القاھرة إنما ت�رد   ٣٧٣والواضح من نص المادة 

ي ھذه الحال�ة أن یك�ون ھ�ذا االلت�زام، عم�ال یق�وم       على الوفاء بالتزام محدد، ویستوي ف
وھ��ذا المعن��ى ، الم��دین بأدائ��ھ أو وقت��ا مح��ددا یلت��زم الم��دین خالل��ھ بالقی��ام بھ��ذا العم��ل   

م�ن الق�انون الم�دني المص�ري م�ن       ٢١٥واضح وضوحا ال لبس فیھ في أحك�ام الم�ادة   
أن ینفذ االلتزام  إذا استحال على المدین: "التقنین المدني المصرى حیث تنص على أنھ

عینا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ ق�د نش�أت   
 ".ویكون الحكم كذلك اذا تأخر المدین فى تنفیذ التزامھ .عن سبب أجنبى ال ید لھ فیھ

فإنما " ویكون الحكم كذلك"حین نصت على أنھ  ٢١٥فالفقرة األخیرة من المادة 
نھ إذا تأخر المدین في تنفی�ذ التزام�ھ حك�م علی�ھ ب�التعویض لت�أخره ف�ي الوف�اء         قضت بأ

. بااللتزام، مالم یثبت أن تأخره في تنفیذ االلتزام قد نشأ عن سبب أجنب�ي ال ی�د ل�ھ فی�ھ    
قد تناولت في فقرتھا األولى استحالة تنفیذ االلت�زام ف�ي ذات�ھ،     ٢١٥وعلیھ تكون المادة 

تھا األخیرة استحالة تنفیذه في الوقت المتفق علیھ بسبب القوة وتكون قد تناولت في فقر
  .القاھرة

ونص القانون المدنى العراق�ي عل�ى اعف�اء الم�دین م�ن تنفی�ذ االلت�زام ف�ي الم�ادة          
ینقضي االلتزام اذا اثبت المدین ان الوف�اء ب�ھ   (من القانون المدني العراقي بقولھ  ٤٢٥

م�ن الق�انون    ٤٠٢كم�ت نص�ت الم�ادة    ، )  ی�ھ اصبح مس�تحیًال لس�بب اجنب�ي ال ی�د ل�ھ ف     
ینقضي االلتزام إذا أثبت المدین أن الوف�اء ب�ھ   " م على أنھ ٢٠٠٤المدنى القطري لعام 

  " .أصبح مستحیًال علیھ لسبب أجنبي ال َیْد لھ فیھ
، ٢١٥كم�ا ن�ص الق�انون الم�دني الك�ویتي عل�ى مفھ�وم الق�وة الق�اھرة ف�ي الم��ادة           

 :حیث جاء فیھا
د الملزم��ة للج��انبین، إذا أص��بح تنفی��ذ الت��زام أح��د الط��رفین مس��تحیًال   ف��ي العق��و"

لسبب أجنبي ال ید لھ فیھ، انقضى ھذا االلتزام، وانقضت معھ االلتزامات المقابلة على 
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فإن كانت االستحالة جزئی�ة، ك�ان لل�دائن،    . الطرف اآلخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسھ
  ".بقي ممكن التنفیذ، أو أن یطلب فسخ العقدبحسب األحوال، أن یتمسك بالعقد فیما 

وفى المملكة العربیة السعودیة ال یوجد نصٌّ عامٌّ وش�امٌل لح�االت الق�وة الق�اھرة     
الت��ي تجع��ل م��ن تنفی��ذ العق��د مس��تحیًال بس��بب الظ��روف العام��ة، وال یوج��د أیض��ًا ن��صٌّ    

التزام�ات  صریٌح وعاٌم لحاالت الظروف الطارئة التي یكون م�ن آثارھ�ا التخفی�ف م�ن     
ول�ذلك ال ب�دَّ م�ن الرج�وع لقواع�د الش�ریعة اإلس�المیة         المتعاق�دین بفع�ل ھ�ذه الظ�روف    

  .) ٢(وھي تأخذ بمبدأ وضع الجوائح على ما سنرى الحقا  ، ) ١( ھناك
وإذا كان األص�ل أن ع�دم تنفی�ذ الم�دین اللتزام�ھ التعاق�دي یعتب�ر خط�أ ف�ى ذات�ھ           

وم�ا یقابلھ�ا    -م�ن الق�انون الم�دني    ٣٧٣الم�ادة  إال أنھ وفقا لنص ، یرتب مسئولیتھ عنھ 
ف�إن الت��زام الم�دین ینقض��ي دون    -ف�ى تش�ریعات ال��دول العربی�ة الس��ابق اإلش�ارة إلیھ��ا     

تحم���ل لتبع���ة ع���دم تنفی���ذه إذا أص���بح مس���تحیال علی���ھ لس���بب اجنب���ى ال ی���د ل���ھ فی���ھ         
أن�ھ یش�ترط   المدین قیام السبب األجنبي الذى تنتفي ب�ھ عالق�ة الس�ببیة إال      أثبت  ومتى

 -:النقضاء االلتزام 
والمقص��ود باالس��تحالة الت��ى ینقض��ي بھ��ا . أن یك��ون تنفی��ذ االلت��زام مس��تحیال -١

االلت��زام ھ��و االس��تحالة المطلق��ة لط��روء ق��وة ق��اھرة أو ح��ادث جب��ري ط��ارئ ال قب��ل      
.. الح��روب ...ال��زالزل .. بدفع��ھ أو توقع��ھ مث��ال ذل��ك الفیض��انات  ) الم��دین ( للملت��زم 

  ٠. روناجائحة كو
و یشترط في القوة القاھرة التي ینقضي بھا الت�زام الم�دین أن تك�ون أم�را ال      -٢

  .قبل للمدین بدفعھ أو التحرز منھ ، ویترتب علیھ استحالة تنفیذ االلتزام استحالة مطلقة
أن تك��ون الق��وة الق��اھرة ق��د حل��ت خ��الل الفت��رة المح��ددة لتنفی��ذ    كم��ا یش��ترط -٣

حلت بعد انتھاء تلك الفترة ، فانھ ال یسوغ للمدین أن یتمس�ك بھ�ا   االلتزام فإذا كانت قد 
بمعن�ى أن یك�ون فت�رة تنفی�ذ االلت�زام       –للتخلص من تبعة عدم تنفیذ التزامھ أو التأخیر 

التعاق��دي خ��الل الفت��رة الت��ى اتخ��ذت فیھ��ا جكوم��ة الدول��ة اإلج��راءات اآلحترازی��ة لمن��ع 
الة التنفی��ذ للعق��د بع��د انتھ��اء حظ��ر   تفش��ي فی��روس كورون��ا ف��ال یج��وز التمس��ك باس��تح   

  .التجمعات أو بعد تخفیف اإلجراءات االحترازیة
ع�دم    كم�ا یش�ترط   -. وأن یكون ذلك راجعا لسبب أجنبي ال ی�د للم�دین فی�ھ    - ٤

إمك���ان توقع���ھ واس���تحالة دفع���ھ ف���إذا ك���ان ف���ى إمكانی���ة الم���دین توق���ع ح���دوث الس���بب   
ف��ال ینقض��ي االلت��زام ب��ل یتحم��ل   نب��يأو ك��ان ف��ى قدرت��ھ دف��ع الس��بب األج،،  األجنب��ي

  .تبعتھ

                                                        
)١(

 مستوى على جائحة كورونا فیروس اعتبار یمكن كیف" مقالھ فى -  الجدران یحي /د راجع 

   .  م٢٠٢٠ أبریل ٨بتاریخ السعودیة مال بجریدة منشور "العقود؟
)٢(

 الشرعي التكییف "بعنوان البحث ھذا من الثالث المطلب فى اإلسالمیة الشریعة موقف راجع 

   .  ." اإلسالمي الفقھ  فى التعاقدیة االلتزامات على ھاوأثر كورونا لجائحة
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انفس�اخ العق�د فس�خا قانونی�ا عل�ى إث�ر اس�تحالة        ،  ویترتب عل�ى انقض�اء االلت�زام   
  . تنفیذه ، وبانقضاء ھذا االلتزام یستتبع انقضاء االلتزام المقابل لھ

وخالصة القول إنھ بإسقاط ما سبق على العقود الخاصة الدولیة  نجد أن ھن�اك   
م تتأثر نھائیًا باإلجراءات التي اتخذتھا الدول لمواجھة فی�روس كورون�ا والح�د    عقودا ل

م��ن انتش��اره، وھن��اك ن��وع آخ��ر م��ن العق��ود ت��أثرت لدرج��ة أن االلت��زام أص��بح تنفی��ذه     
مستحیًال وھنا نطبق نظریة القوة القاھرة، وھناك نوع ثالث من العقود لم یص�بح تنفی�ذ   

  .مرھقًا وھنا نطبق نظریة الظروف الطارئة االلتزامات فیھا مستحیًال بل أصبح
وقد صدرت أحكام تعتبر الحرب قوة ق�اھرة یس�تحیل معھ�ا التنفی�ذ وتتنف�ى معھ�ا       

 ٩٩الطع�ن رق�م   ، مسؤلیة المتعاقد فى حكم متعلق بتورید قطن م�ن مص�ر إل�ى ألمانی�ا     
 .)١(القضائیة ٢٥لسنة 

س�بب  . ق�وة ق�اھرة  ". نفی�ذ اس�تحالة الت " "انقض�اء االلت�زام دون وف�اء   "التزام ) أ  (
اعتب�ار الحك�م قی�ام الح�رب وانقط�اع المواص�الت ب�ین مص�ر وألمانی�ا          ،  .قط�ن . أجنبي

وص��دور التش��ریعات االس��تثنائیة ق��وة ق��اھرة وس��ببًا أجنبی��ًا یس��تحیل مع��ھ تنفی��ذ الش��ركة  
المطعون علیھ�ا تعاق�دھا م�ع بی�وت التج�ارة األلمانی�ة عل�ى تص�دیر كمی�ات م�ن القط�ن            

 .ال مخالفة فیھ للقانون. مدني قدیم ١٧٩م . ساخھاوقضاؤه بانف
، ٣٩س�نة   ٦األمران العس�كریان  " "تشریعات الحرب" "أثر قیامھا"حرب ) ب(

حظ��ر تنفی��ذ العق��ود المبرم��ة م��ع رعای��ا ال��رایخ    .أوام��ر عس��كریة ". ١٩٤١س��نة  ١٥٨
ال . ج�اء مطلق��ًا غی�ر موق��وت   ١٩٤١/ ١٥٨، ٣٩/ ٦األلم�ان ف�ي األم��رین العس�كریین    

عل�ة  . للقول بأن تشریعات الحرب لم تفسخ ھذه العقود وإنما أوقف�ت تنفی�ذھا مؤقت�اً    سند
 ذل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك؟

إذا ك�ان الواق�ع ف�ي ال�دعوى أن الش�ركة المطع�ون علیھ�ا كان�ت ق�د تعاق�دت عل�ى             - ١
تص��دیر كمی��ات م��ن القط��ن إل��ى بی��وت التج��ارة األلمانی��ة فلم��ا قام��ت الح��رب األخی��رة     

ی�ة والسیاس�یة ب�ین مص�ر وألمانی�ا وص�در األم�ران        وترتب علیھا قطع العالقات التجار
ف��ي ش��أن االتج��ار م��ع حكوم��ة ال��ریخ       - ١٩٤١س��نة  ١٥٨، ٣٩س��نة  ٦العس��كریان 

فح�اال دون تنفی��ذ ھ�ذه العق�ود ورتب�ا ال��بطالن عل�ى ك�ل م�ا یخ��الف         -األلم�اني ورعای�اه   
أحكامھم���ا، وك���ان الحك���م المطع���ون فی���ھ ق���د اعتب���ر قی���ام الح���رب وانقط���اع العالق���ات  

لمواص�الت وص��دور التش��ریعات االس�تثنائیة ق��وة ق��اھرة وس�ببًا أجنبی��ًا یس��تحیل مع��ھ    وا
تنفی��ذ ھ��ذه العق��ود فقض��ى بانفس��اخھا، ف��إن ھ��ذا ال��ذي ق��رره الحك��م المطع��ون فی��ھ یتف��ق   
والقواعد القانونیة الصحیحة، ذلك أن�ھ مت�ى ص�ار تنفی�ذ الت�زام أح�د الط�رفین مس�تحیًال         

أجنب��ي فإن��ھ ینقض��ي واج��ب ھ��ذا الط��رف ف��ي تنفی��ذه   بع��د انعق��اد العق��د التب��ادلي لس��بب  
وینفسخ العقد حتمًا وبقوة القانون ویعود كل طرف إلى حالت�ھ قب�ل التعاق�د وذل�ك عم�ًال      

                                                        
 نوفمبر من ١٩ جلسة - ٦٧٧ صـ - ١٠ السنة - الثالث لعددا - مدني – الفني المكتب -  النقض أحكام)١(

   . ١٩٥٩ سنة
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م��دني ق�دیم والت��ي تطب��ق عل��ى   ١٧٩باألحك�ام العام��ة ف��ي الق��انون الت�ي أجملتھ��ا الم��ادة   
 .العقود كافة

مبرم�ة م�ع رعای�ا ال�ریخ     الق�ول ب�أن تش�ریعات الح�رب ل�م تفس�خ العق�ود ال          -٢
األلمان التي لم تنفذ بعد وإنما قصدت وقف تنفیذھا مؤقتًا مع اإلبق�اء عل�ى كیانھ�ا ل�یس     

 ١٩٤١س�نة   ١٥٨و ٣٩س�نة   ٦لھ سند یؤیده، إذ جاءت عب�ارات األم�ران العس�كریان    
في حظر تنفیذ ھذه العقود مطلقة غی�ر موقوت�ة، وم�ا كان�ت طبیع�ة الح�رب لت�دعو إل�ى         

  .ل طال أو قصر ولیس في عرف القانون الدولي ما یناھض ھذا النظرالتوقیت بأج
  .وھذا ھو الحكم بالتفصیل

 
 المحكمة

 .م��������������ن حی��������������ث إن الطع��������������ن اس��������������توفى أوض��������������اعھ الش��������������كلیة  
كما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر أوراق الطع�ن   -ومن حیث إن الوقائع تخلص 

س��نة  ٥٥ال��دعوى رق��م ف��ي أن الط��اعن بص��فتھ رف��ع ض��د الش��ركة المطع��ون علیھ��ا     -
تجاري كلي اإلسكندریة قال فیھا إنھ على أثر قیام الح�رب األخی�رة م�ع ألمانی�ا      ١٩٥١

بحظ��ر تنفی��ذ العق��ود   ١٩٣٩س��نة  ٦وص��دور األم��ر العس��كري رق��م    ١٩٣٩ف��ي س��نة  
المبرمة مع الرعایا األلمان قامت الشركة المطعون علیھا بتصفیة عقود القطن المبرمة 

التجاریة األلمانیة بواس�طة مح�ل ش�افر وش�ركاه بھ�امبورج فأنتج�ت        بینھا وبین البیوت
ملیم�ًا ف�روق    ١٣٢جنیھ�ًا و  ١٠٢١ملیم�ًا منھ�ا    ١٣١جنیھًا و ٢٠٩٠ھذه التصفیة مبلغ 

ملیم��ًا فوائ��د وطلب��ت   ٧١٧جنیھ��ًا و ٣٤٧ملیم��ًا عمول��ة و  ٢٧٢جنیھ��ًا و ٧٢٧أس��عار، 
وق�د  . بل�غ وفوائ�ده والمص�روفات   الحراسة األلمانیة الحكم على المطعون علیھا بھذا الم

دفع��ت المطع��ون علیھ��ا ھ��ذه ال��دعوى ب��أن التص��فیة تم��ت لحس��ابھا ال لحس��اب عمالئھ��ا  
وأنھا كانت قد وافق�ت عل�ى طل�ب اتح�اد      -بسبب الحرب  -نظرًا الستحالة تنفیذ العقود 

مصدري القطن إخطار مكتب المحاسبین ھیوارت بریدسون بصفة مؤقت�ة ع�ن دیونھ�ا    
على ألمانیا مع تصفیة عقود القط�ن بص�فة مؤقت�ة عل�ى أس�اس أس�عار الی�وم        االحتمالیة 

تق�دیم   ١٩٤٣و ١٩٤٢التالي لقطع العالقات بین البلدین ثم طلب منھا االتحاد في س�نة  
حس��اب مفص��ل عنھ��ا إل��ى مكت��ب المحاس��بین الم��ذكورین عل��ى س��بیل الت��ذكرة، وأق��ر        

ركات الت�ي تتعام�ل ف�ي القط�ن     الحارس العام تعیین ھذا المكتب لمراجع�ة حس�ابات الش�   
على كشف  ١٩٤٨من مایو سنة  ٨مع ألمانیا، ولما وافقت الشركة المطعون علیھا في 

الحساب الذي أعده ھذا المكتب مبینًا ب�ھ ف�روق األس�عار عل�ى س�بیل الت�ذكرة ل�م تقص�د         
من ذلك إقرارًا بمدیونیتھا وإنما قصدت إیضاح نتیج�ة التص�فیة الت�ي تم�ت لحس�ابھا ال      

وق�د أص�درت   . اب عمالئھا دون أن تك�ون مدین�ة ب�أي مبل�غ یتعل�ق بف�رق األس�عار       لحس
بإلزام المطعون علیھا  ١٩٥٢أكتوبر سنة  ٢٦محكمة اإلسكندریة االبتدائیة حكمھا في 

ملیمًا والفوائد المستحقة على مبل�غ   ١٢١جنیھًا و ٢٠٩٠بأن تدفع للطاعن بصفتھ مبلغ 
 -م��ن ت��اریخ المطالب��ة الرس��میة حت��ى الس��داد   % ٥ملیم��ًا بواق��ع  ٤٠٤جنیھ��ًا و ١٧٤٢
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استأنفت المطعون علیھا ھذا الحكم لدى محكم�ة اس�تئناف اإلس�كندریة وقی�د االس�تئناف      
من ینایر سنة  ٥وأصدرت محكمة االستئناف حكمھا في  -ق تجاري  ٩سنة  ٤٣برقم 

بإلغ��اء الحك��م المس��تأنف ورف��ض دع��وى الط��اعن م��ع إلزام��ھ بالمص��روفات          ١٩٥٥
وقد طعن الحارس العام على أم�وال ال�رایخ األلم�اني     -ب المحاماة عن الدرجتین وأتعا

م�ن م�ارس س�نة     ١٠بمصر عل�ى ھ�ذا الحك�م بتقری�ر ف�ي قل�م كت�اب ھ�ذه المحكم�ة ف�ي           
وأص�رت النیاب�ة عل�ى     -ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون فحض�ر الط�اعن   . ١٩٥٥

ال��دائرة المدنی��ة   وق��ررت دائ��رة الفح��ص إحال��ة الطع��ن عل��ى      -طل��ب رف��ض الطع��ن   
ونظر الطعن بتلك الجلس�ة فأص�ر ك�ل    . ١٩٥٩نوفمبر سنة  ٥والتجاریة لنظره بجلسة 

 .طرف على طلباتھ كما صممت النیابة العامة على م�ذكرتھا المتض�منة رف�ض الطع�ن    
وحیث إن الطاعن ینعى على الحكم المطعون فیھ مخالفة الق�انون والخط�أ ف�ي تطبیق�ھ،     

مص�ر الح�رب ض�د ألمانی�ا ھ�و قط�ع ك�ل عالق�ة م�ع رعایاھ�ا            ذلك أن من نتائج إعالن
وف�ي نط�اق ھ�ذا الع�رف ال�دولي ص�در       . وتصفیة العالقات القائمة ال إلغائھ�ا أو فس�خھا  

م��ع ش��يء م��ن  ١٩٣٩س��نة  ٦مؤك��دًا األم�ر رق��م   ٤١س��نة  ١٥٨األم�ر العس��كري رق��م  
ر ال�ذي  وأنھ یبین من اس�تعراض نص�وص ھ�ذین األم�رین أن الحظ�      -المغایرة والبیان 

أمر بھ الشارع بشأن المعامالت وااللتزامات المالیة القائمة والتي ل�م ی�تم تنفی�ذھا حت�ى     
ص��دور األم��ر العس��كري األول ل��م یقص��د تعطی��ل ھ��ذه االلتزام��ات أو فس��خھا وإلغائھ��ا   

إنم�ا قص�د من�ع تنفی�ذھا تنفی�ذًا عینی�ًا لمص�لحة رعای�ا ال�رایخ األلم�اني ال           . بصفة مطلقة
ول�و أراد اإللغ�اء أو الفس�خ ل�نص عل�ى       -قق بھ أمن الدولة وس�المتھا  أكثر وھو ما یتح

ذلك صراحة األمر الذي یفید قیام ھذه االلتزامات وتصفیتھا بحالتھا ما دام تنفیذھا عینًا 
 -وھ��و م��ا یقض��ي ب��ھ الع��رف ال��دولي ف��ي أح��وال الح��رب   -أص��بح ممنوع��ًا أو ممتنع��ًا 

مطع��ون علیھ�ا ل��م تتمس��ك ب�ذلك م��ن ب��ادئ   ویؤك�د ع��دم إلغ�اء ھ��ذه العق��ود أن الش�ركة ال   
األمر ولم تدع أن التصفیة كانت لحسابھا ولم تعت�رض ھ�ي أو اتح�اد المص�درین عل�ى      

بل قدمت البیان  -ما أمرت بھ وزارة المالیة والحراسة األلمانیة من تصفیة ھذه العقود 
. تجاه خاطئأما ما اتجھت إلیھ الحراسة اإلیطالیة من رأي مخالف فھو ا -الالزم عنھا 

ومن ثم یكون تطبیق القواعد العامة في ھذا الخصوص مخالفًا للقانون فیما أمر بھ من 
فض��ًال ع��ن أن   ٤١س��نة  ١٥٨، ٣٩س��نة  ٦تش��ریعات خاص��ة ب��األمرین العس��كریین    

األحكام العامة للقانون ال تقتضي في حالة الحرب اعتبار العق�ود القائم�ة مفس�وخة م�ن     
 .ى ذل���������ك التش���������ریعات الخاص���������ة تلق���������اء نفس���������ھا م���������ا ل���������م ت���������نص عل���������   

وحیث إن الحكم المطعون فیھ أسس قضاءه على أن قیام الحرب مع ألمانیا قد انقطعت 
مع��ھ العالق��ات التجاری��ة والسیاس��یة ب��ین البل��دین ف��أدى ذل��ك إل��ى اس��تحالة تنفی��ذ ش��ركة    
كارفر التزاماتھ�ا بش�حن القط�ن، األم�ر ال�ذي یس�تتبع حتم�ًا س�قوط االلتزام�ات المقابل�ة           

وت الغزل األلمانیة المتعلقة بالوفاء، ویعتبر العقد في ھذه الحال�ة مفس�وخًا الس�تحالة    لبی
م�دني ق�دیم ال�ذي وق�ع التعاق�د ف�ي ظل�ھ ویق�ع الفس�خ بق�وة            ١٧٩تنفیذه وفقًا لحكم المادة 

القانون حیث ینقضي االلتزام على أثر استحالة تنفیذه كم�ا ینقض�ي االلت�زام المقاب�ل ل�ھ      
كأنھ لم یكن ویعود العاقدان إلى الحالة التي كانا علیھ�ا قب�ل العق�د     لتخلف سببھ ویصبح
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وتعود األقطان التي لم تشحن لملكیة ش�ركة ك�ارفر ویح�ق لھ�ا التص�رف فیھ�ا دون أن       
یتعلق بھا حق للمشتري أو لمحل شافر الذي ال یستحق عمولة طبقًا لعقده الحاصل في 

وق�د حظ�ر األم�ر    . وس�داد ال�ثمن   إال ف�ي حال�ة ش�حن البض�اعة     ١٩٣٧نوفمبر سنة  ١١
ف��ي نصوص��ھ العدی��دة التعام��ل م��ع رعای��ا ال��رایخ األلم��اني   ٣٩س��نة  ٦العس��كري رق��م 

وبطالن كل عقد أو عملیة تعقد بالمخالفة لھذا األمر، وأوجب على كل شخص طبیع�ي  
أو معنوي یكون حائزًا بأیة ص�فة ألم�وال ثابت�ة أو منقول�ة مملوك�ة للرعای�ا األلم�ان أو        

أن یقدم بیانًا عنھا لوزارة المالیة باألوضاع المقررة في ھ�ذا   -دائنًا أو مدینًا لھم یكون 
ال�ذي ص�در ناس�خًا لألم�ر األول ل�م       ١٩٤١سنة  ١٥٨الشأن، إال أن ھذا األمر واألمر 

ینصا على قواعد أو إجراءات معینة بالنسبة للعق�ود الت�ي ل�م تنف�ذ وم�ا إذا كان�ت تعتب�ر        
ا اتحاد مصدري األقط�ان إل�ى إص�دار تعلیم�ات إل�ى المص�درین       مفسوخة أوًال، مما دع

وم��ن بی��نھم ش��ركة ك��ارفر لتص��فیة عق��ود القط��ن طبق��ًا لس��عر العق��ود ف��ي الی��وم الت��الي     
إلعالن الح�رب وعم�ل كش�وف ع�ن حق�وقھم ودی�ونھم قب�ل ألمانی�ا وذل�ك بص�فة مؤقت�ة            

التص�دیر   حتى یتف�ق عل�ى األوض�اع الخاص�ة بھ�ا م�ع وزارة المالی�ة واس�تمرت بی�وت         
تحرر الكشوف لوزارة المالیة على أساس تصفیة ھذه العقود ف�ي الی�وم الت�الي إلع�الن     

إل�ى أن أبلغ�ت وزارة المالی�ة اتح�اد      Par memoire - الحرب وعلى س�بیل الت�ذكرة  
ب��أن تب��ین تق��اریر مراجع��ة الحس��ابات م��ا أمك��ن       ١٩٤٤مص��دري األقط��ان ف��ي س��نة   

ھا بین دیون األقط�ان المش�حونة وفوائ�دھا وب�ین     تفصیالت الدیون التي یجب التمییز فی
أم��ا فیم��ا یتعل��ق بف��روق األس��عار . دی��ون ف��روق الس��عر لعق��ود األقط��ان الت��ي ل��م تش��حن 

المدرجة للتذكرة في النموذج والتي لم یتخذ لآلن قرار بش�أنھا فیج�ب عل�ى الم�راجعین     
ا ك�ان المص�درون   بأن یبینوا في تقاریرھم مطابقة المبالغ الخاصة بھا م�ع تحدی�د م�ا إذ   

قد قاموا بتصفیة ھذه العقود لحسابھم أم قاموا بتغطیة ھ�ذه المش�تروات ل�دى مص�درین     
وقد أبل�غ االتح�اد ھ�ذه التعلیم�ات إل�ى       -آخرین وما إذا كانت ھذه األقطان معدة للشحن 

عل�ى أساس�ھا فاس�تندت     ١٩٤٥م�ایو س�نة    ٨المطعون علیھا فحررت الكش�ف الم�ؤرخ   
ا علی��ھ وإقرارھ��ا بص��حة الحس��اب ال��وارد ب��ھ لمطالبتھ��ا بف��روق  الحراس��ة عل��ى توقیعھ��

ولم��ا  -األس��عار والسمس��رة باعتبارھ��ا مس��تحقة لبی��وت الغ��زل األلمانی��ة ولمح��ل ش��افر   
كانت تشریعات الحرب لم تنص على إج�راءات أو أوض�اع قانونی�ة معین�ة فیم�ا یتعل�ق       

لمانی��ة فإن��ھ یتع��ین   بمث��ل ھ��ذه العق��ود المبرم��ة ب��ین المص��درین والبی��وت التجاری��ة األ     
إخضاع ھذه العقود لحكم القانون العام فتعتبر مفسوخة بحكم القانون ب�النظر الس�تحالة   
تنفیذھا وھو ما انتھت إلی�ھ الحراس�ة العام�ة عل�ى أم�وال اإلیط�الیین، أم�ا إق�رار ش�ركة          
كارفر للكشف المرس�ل منھ�ا بنتیج�ة التص�فیة فإن�ھ ال یغی�ر م�ن مركزھ�ا الق�انوني ألن          

أصًال بھذه الطریقة كان بصفة مؤقتة بناًء على تعلیمات واردة إلیھ�ا م�ن اتح�اد    وضعھ 
مصدري األقطان وتعلیمات وزارة المالیة التي قبلت أن تدرج بھ فروق األسعار عل�ى  
سبیل التذكرة، دون أن تب�ت ف�ي الموض�وع م�ن الوجھ�ة القانونی�ة كم�ا فعل�ت الحراس�ة          

الخاص بتسویة الدیون مع ألمانیا یعالج العق�ود   اإلیطالیة، ویضاف إلى ذلك أن االتفاق
ومت�ى كان�ت   . التي لم یتم تنفیذھا بسبب الحرب إذ اعتب�رت مفس�وخة الس�تحالة تنفی�ذھا    
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ھذه العقود لم تنظم بأوض�اع خاص�ة ف�ي تش�ریعات الح�رب أو االتفاقی�ات الدولی�ة فإن�ھ         
وم�ن  . لة تنفی�ذھا یجب إخضاعھا لألحكام العامة فتعتبر مفسوخة بحك�م الق�انون الس�تحا   

ثم تعتبر التصفیة الت�ي أجرتھ�ا المطع�ون علیھ�ا لحس�ابھا باعتبارھ�ا ص�احبة البض�اعة         
تتحمل نتائجھا م�ن خس�ارة ویع�ود لھ�ا م�ا تجنی�ھ م�ن رب�ح وتك�ون ال�دعوى عل�ى غی�ر             

ذلك . وھذا الذي قرره الحكم المطعون فیھ یتفق والقواعد القانونیة الصحیحة -" أساس
ل�م تك�ن ق�د نف�ذت      ١٩٤٥م�ایو س�نة    ٨اولھا كش�ف الحس�اب الم�ؤرخ    أن العقود التي تن

حتى قامت الحرب وترتب علیھا قطع العالقات التجاریة والسیاسة بین مص�ر وألمانی�ا   
ح�ائلین دون تنفی�ذ ھ�ذه     ١٩٤١س�نة   ١٥٨و ٣٩س�نة   ٦ث�م ص�در األم�ران العس�كریان     

ر الحكم المطع�ون فی�ھ   وقد اعتب. العقود ومرتبین البطالن على كل ما یخالف أحكامھما
قی��ام الح��رب وانقط��اع العالق��ات والمواص��الت وص��دور التش��ریعات االس��تثنائیة ق��وة      

ومت��ى ص��ار تنفی��ذ الت��زام أح��د   -ق��اھرة وس��ببًا أجنبی��ًا یس��تحیل مع��ھ تنفی��ذ ھ��ذه العق��ود   
الط��رفین مس��تحیًال بع��د انعق��اد العق��د التب��ادلي بس��بب أجنب��ي، فإن��ھ ینقض��ي واج��ب ھ��ذا   

ذه وینفسخ العقد حتمًا وبقوة القانون، ویعود كل ط�رف إل�ى حالت�ھ قب�ل     الطرف في تنفی
م�دني ق�دیم    ١٧٩التعاقد وذلك عم�ًال باألحك�ام العام�ة ف�ي الق�انون الت�ي أجملتھ�ا الم�ادة         

والتي تطبق على العقود كافة، وھي تنص على أنھ إذا انفسخ العق�د بس�بب ع�دم إمك�ان     
وأما ما تقولھ الطاعنة من أن تشریعات  -علقة بھ الوفاء تنفسخ أیضًا كافة التعھدات المت

الحرب ل�م تفس�خ ھ�ذه العق�ود الت�ي ل�م تنف�ذ بع�د وإنم�ا قص�دت وق�ف تنفی�ذھا مؤقت�ًا م�ع               
 ٤١سنة  ١٥٨و ٣٩سنة  ٦ولم ینص األمران  -اإلبقاء على كیانھا فلیس لھ سند یؤیده 

حظ�ر تنفی�ذ تل�ك    ب�ل ج�اءت عباراتھم�ا ف�ي      -على وقف تنفیذ تلك العقود بص�فة مؤقت�ة   
وما كانت طبیعة الحرب لتدعو إلى التوقیت بأجل ط�ال أو  . العقود مطلقة غیر موقوتة

ولیس في عرف القانون الدولي ما یناھض وجھة نظر الحكم المطعون فیھ في  -قصر 
لما كان ذلك، فإن الحك�م المطع�ون فی�ھ إذ قض�ى بانفس�اخ ھ�ذه العق�ود        . ھذا الخصوص

م��ن م��ایو س��نة  ٨لیھ��ا بالمب��الغ الت��ي تض��منھا كش��فھا الم��ؤرخ وبع��دم إل��زام المطع��ون ع
 .ال یكون مخالفًا للقانون، ومن ثم یتعین رفض الطعن ١٩٤٥

ول���یس معن���ى ذل���ك أن الق���وة الق���اھرة تقتص���ر عل���ى األح���داث العام���ة واألف���ات  
ذل��ك أن الق��وة الق��اھرة ق��د ، الس�ماویة كالفیض��انات والح��ر والب��رد الش��دیدین والح�روب   

وفى ذلك حكمت محكمة النقض . الغیر كواقعة سرقة للشيء المتعاقد علیھ  تكون بفعل
  ")١(القضائیة ٦٠لسنة  ١٣٩المصریة فى الطعن رقم 

من الق�انون الم�دني ق�د تك�ون      ٣٧٣القوة القاھرة بالمعنى الوارد في المادة   -٢ 
 .زام المدینسرقة بشرط أن یتوافر فیھا استحالة التوقع واستحالة الدفع وینقضي بھا الت

استخالص خطأ المدین الذي ینتفي معھ قی�ام الق�وة الق�اھرة مم�ا ی�دخل ف�ي ح�دود         - ٣ 
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الس��لطة التقدیری��ة لمحكم��ة الموض��وع م��ادام ھ��ذا االس��تخالص س��ائغًا ومس��تمدًا م��ن          
عناصر تؤدي إلیھ من وقائع ال�دعوى، إال أن تكیی�ف الفع�ل بأن�ھ خط�أ وال ینقض�ي ب�ھ        

ف عنھ م�ن المس�ائل الت�ي یخض�ع قض�اء محكم�ة الموض�وع        االلتزام أو نفي ھذا الوص
فیھا لرقابة محكمة النقض، وأن رقاب�ة المحكم�ة األخی�رة تمت�د إل�ى تق�دیر الوق�ائع فیم�ا         
یستلزمھ التحقیق من صحة استخالص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لھ�ا  

  .أثر في تقدیر الخطأ واستخالصھ
  وھذا نص الحكم بالتفصیل

 
 حكمةالم

بعد االطالع عل�ى األوراق وس�ماع التقری�ر ال�ذي ت�اله الس�ید المستش�ار المق�رر         
  .والمرافعة وبعد المداولة

 -على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر أوراق الطعن  -حیث إن الوقائع و
تتحصل ف�ي أن المص�لحة المطع�ون ض�دھا أقام�ت عل�ى الط�اعن واألكادیمی�ة العربی�ة          

اإلس��كندریة االبتدائی��ة بطل��ب الحك��م  ١٩٨٣لس��نة  ٢٩٢١دعوى رق��م للنق��ل البح��ري ال��
جنی�ھ وفوائ�ده القانونی�ة، وقال�ت      ١٧٧٥١.٢٠٠بإلزامھا متضامنین بأن یؤدیا لھا مبل�غ  

شاسیھ رقم " شیفورلیھ"أفرج عن السیارة ماركة  ١٩٨١/ ١٢/ ٥بیانًا لذلك أنھ بتاریخ 
ول�م یع�د تص�دیرھا رغ�م انتھ�اء      الخاصة بالطاعن بضمان األكادیمیة  ٨١ - ٢١٧٥٤٠

فیس��تحق علیھ��ا رس��ومًا جمركی��ة ق��درھا المبل��غ       ١٩٨٣/ ٣/ ١٩م��دة ترخیص��ھا ف��ي   
 ١٩٨٨/ ١/ ٢٦المطالب بھ، ندبت المحكمة خبیرًا وبعد أن قدم تقریره حكمت بتاریخ 

 ٢٤٣بإجابة المطع�ون ض�دھا لطلباتھ�ا، اس�تأنف الط�اعن ھ�ذا الحك�م باالس�تئناف رق�م          
/ ١١/ ١٥كندریة، كم��ا أقام��ت األكادیمی��ة اس��تئنافًا فرعی��ًا، وبت��اریخ   ق اإلس�� ٤٤لس��نة 

قضت المحكمة بتأیید الحكم المستأنف طعن الطاعن واألكادیمیة في ھذا الحكم  ١٩٨٩
بطریق النقض، وأودعت النیابة العام�ة م�ذكرة دفع�ت فیھ�ا بع�دم قب�ول الطع�ن بالنس�بة         

الطعن عل�ى المحكم�ة ف�ي غرف�ة     لألكادیمیة وفي الموضوع برفض الطعن وإذ ُعرض 
حكم�ت   ١٩٩٧/ ١/ ٢٧مشورة حددت جلسة لنظره وفیھا التزمت النیابة رأیھ�ا، وف�ي   

المحكمة بعدم قبول الطع�ن ش�كًال بالنس�بة لألكادیمی�ة وأم�رت الط�اعن باختص�امھا ف�ي         
 .الطع�������������ن، وق�������������د ق�������������ام بتنفی�������������ذ م�������������ا أم�������������رت ب�������������ھ المحكم�������������ة    

بالوجھ األول من الس�بب األول منھم�ا   وحیث إن الطعن ُأقیم على سببین ینعى الطاعن 
على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون والخطأ ف�ي تطبیق�ھ، وف�ي بی�ان ذل�ك یق�ول أن       

من اتفاقیة إنشاء األكادیمیة العربیة للنق�ل البح�ري ق�د منحت�ھ الحص�انة       ١٢نص المادة 
ی�ة، فینحس�ر   من اتفاقیة إنشاء مزایا وحصانات جامعة ال�دول العرب  ٢٥المقررة بالمادة 

االختص��اص ع��ن المح��اكم العادی��ة وینعق��د لھیئ��ة ف��ض المنازع��ات المنص��وص علیھ��ا     
م�ن االتفاقی�ة األخی�رة، غی�ر أن الحك�م المطع�ون فی�ھ ق�د خ�الف ھ�ذا النظ�ر             ٣١بالمادة 

من االتفاقیة على اعتبار أنھ موظف في حین أنھ مستشارًا  ٢٢وطبق علیھ حكم المادة 
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 .م���ن االتفاقی���ة  ٢٥ال���ذین ینطب���ق عل���یھم ن���ص الم���ادة    فیعتب���ر م���ن طائف���ة الخب���راء   
وحیث إن ھذا النعي غیر سدید، وذلك أنھ ولئن كانت اتفاقیة إنش�اء األكادیمی�ة العربی�ة    

والت��ي وافق��ت علیھ��ا    ١٩٧٤ن��وفمبر  ٩للنق��ل البح��ري الموقع��ة ف��ي الق��اھرة بت��اریخ      
لمنش�ور ف�ي   ا ١٩٧٥لسنة  ٥٣٢جمھوریة مصر العربیة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

والمص�دق علیھ�ا م��ن    - ١٩٧٧م�ایو س�نة    ٥ف�ي   ١٨الجری�دة الرس�میة ف�ي الع�دد رق�م      
وعم��ل بھ��ا ف��ي جمھوری��ة مص��ر العربی��ة    ١٩٧٥/ ٦/ ١٤رئ��یس الجمھوری��ة بت��اریخ  

منھا على تمتع خبراء وموظفي  ١٢قد نصت في المادة  - ١٩٧٥/ ٨/ ٣١اعتبارًا من 
اس��یة طبق��ًا التفاقی��ة مزای��ا وحص��انات جامع��ة   األكادیمی��ة بالمزای��ا والحص��انات الدبلوم 

إال أن  ١٩٥٣من مایو سنة  ١٠الدول العربیة التي وافق علیھا مجلس الجامعة بتاریخ 
 ٨٩جمھوریة مص�ر العربی�ة عن�دما وافق�ت عل�ى تل�ك االتفاقی�ة األخی�رة بالق�انون رق�م           

ن م�ن تمت�ع   قد تحفظت علیھا بع�دم قب�ول م�ا ج�اء بالم�ادة الثانی�ة والعش�ری        ١٩٥٤لسنة 
الموظفین الرئیسیین بجامع�ة ال�دول العربی�ة ھ�م وزوج�اتھم وأوالدھ�م القص�ر بالمزای�ا         
والحص�انات الت�ي تم�نح طبق��ًا للع�رف ال�دولي للمبع�وثین الدبلوماس��یین، لم�ا ك�ان ذل��ك،         

م��ن اتفاقی��ة  ٢٥وك��ان الخب��راء ال��ذین یتمتع��ون بالحص��انات والمش��ار إل��یھم ف��ي الم��ادة   
ة الدول العربیة غیر المستشارین وكان الحكم المطعون فیھ قد ومزایا وحصانات جامع

التزم ھذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الوطني تأسیسًا عل�ى أن  
الط���اعن ال یتمت���ع بالمزای���ا والحص���انات المق���ررة طبق���ًا للع���رف ال���دولي للمبع���وثین      

ك�ون ق�د خ�الف الق�انون أو     الدبلوماسیین لكونھ یشغل وظیفة مستشار ق�انوني، فإن�ھ ال ی  
 .أخط�����������أ ف�����������ي تطبیق�����������ھ ویض�����������حى النع�����������ي عل�����������ى غی�����������ر أس�����������اس      

وحی��ث إن مم��ا ینع��اه الط��اعن عل��ى الحك��م المطع��ون فی��ھ مخالف��ة الق��انون والخط��أ ف��ي   
تطبیقھ والفساد في االستدالل والقصور ف�ي التس�بیب، وف�ي بی�ان ذل�ك یق�ول إن الثاب�ت        

 ١٩٨٢/ ٧/ ١٨بل�غ بت�اریخ   ج�نح الرم�ل أن�ھ أ    ١٩٨٢لس�نة   ٣٤٨٢م�ن المحض�ر رق�م    
بترك�ھ س��یارتھ أم��ام مس�كنھ الس��اعة الثانی��ة عش�رة ل��یًال وف��ي الس�اعة الثامن��ة والنص��ف     
ص��باحًا اكتش��ف س��رقتھا ث��م قی��دت الواقع��ة س��رقة ض��د مجھ��ول وحفظ��ت لع��دم معرف��ة   
الفاع�ل، ف��إن ھ�ذه الس��رقة تع��د ق�وة ق��اھرة یس�تحیل معھ��ا تنفی��ذ التزام�ھ بإع��ادة تص��دیر      

م�دني، وإذ خ�الف الحك�م المطع�ون      ٣٧٣بھا ھذا االلتزام وفقًا للمادة  السیارة وینقضي
فی���ھ ھ���ذا النظ���ر واعتب���ار أن ترك���ھ الس���یارة ل���یًال أم���ام مس���كنھ ب���الطریق دون اتخ���اذ  
االحتیاطیات الواجبة لمنع سرقتھا یعد خطأ منھ یمتنع معھ الدفع باستحالة التنفیذ، دون 

ھمال الذي یسند إلیھ بالرغم من أن�ھ ق�د ثب�ت    أن یبین ماھیة تلك االحتیاطیات ووجھ اإل
من التحقیقات سرقة السیارة في الطریق العام الذي تق�وم الدول�ة بحراس�تھ، فإن�ھ یك�ون      

  .معیبًا مستوجبًا نقضھ
وحیث إن ھذا النعي في محل�ھ، ذل�ك أن الق�وة الق�اھرة ب�المعنى ال�وارد ف�ي الم�ادة         

ن یت�وافر فیھ�ا اس�تحالة التوق�ع واس�تحال      من القانون المدني قد تكون سرقة بش�رط أ  ٣٧٣
الدفع وینقضي بھا التزام المدین، لما كان ذلك وكان اس�تخالص خط�أ الم�دین ال�ذي ینتف�ي      
معھ قیام القوة القاھرة مما یدخل في حدود السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ما دام ھذا 
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عوى، إال أن تكیی��ف االس��تخالص س��ائغًا ومس��تمدًا م��ن عناص��ر ت��ؤدي إلی��ھ م��ن وق��ائع ال��د
الفعل بأنھ خطأ وال ینقضي بھ االلتزام أو نفي ھذا الوصف عنھ من المسائل التي یخض�ع  
قضاء محكمة الموضوع فیھا لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة األخیرة تمت�د إل�ى   
تق��دیر الوق���ائع فیم��ا یس���تلزمھ التحقی��ق م���ن ص���حة اس��تخالص الخط���أ م��ن تل���ك الوق���ائع      

تي كان لھا أثر في تقدیر الخطأ واستخالصھ، لما ك�ان م�ا تق�دم، وك�ان الب�ین      والظروف ال
من الحكم المطعون فیھ أنھ استند في إثبات خطأ الطاعن الذي ینفي القوة الق�اھرة ویحمل�ھ   

إن ادع�اء الس�رقة ل�و ص�حت ال     "تبعھ عدم تنفیذ التزامھ بإعادة تصدیر الس�یارة إل�ى قول�ھ    
اً بتقصیر المدین الذي ترك سیارتھ لیًال أمام مسكنھ بالطریق یعتد بھ ذلك أنھ كان مصحوب

دون اتخاذ االحتیاط�ات الواجب�ة لمن�ع س�رقتھا ف�ذلك خط�أ من�ھ یمتن�ع مع�ھ ال�دفع باس�تحالة            
دون أن یب��ین ماھی��ة تل��ك االحتیاطی��ات الت��ي تح��ول دون وق��وع س��رقة الس��یارة        " التنفی��ذ

أ في جانبھ، فإن ذلك یك�ون إبھام�ًا ف�ي    وتقاعس الطاعن عن اتخاذھا مما یتوافر معھ الخط
الحكم من شأنھ أن یعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبیق الق�انون عل�ى وجھ�ھ الص�حیح     

  .بما یعیبھ بالقصور في التسبیب ویوجب نقضھ دون حاجة لبحث باقي أوجھ الطعن
  .بقى أن نشیر إلى الفرق بین القوة القاھرة والظروف الطارئة

  
  لقاھرة والظرف الطارئالفرق بین القوة ا

أوج�ھ االخ��تالف ب��ین تطبی��ق نظری��ة الظ�روف الطارئ��ة ونظری��ة الق��وة الق��اھرة   
  على العقود

یشترط لتطبیق نظریة القوة القاھرة أن یكون تنفیذ االلتزام مس�تحیال اس�تحالة   .١
مطلقة، بینما نظریة الظروف الطارئة فیكف�ي لتطبیقھ�ا أن یك�ون تنفی�ذ االلت�زام مرھق�ًا       

نفیذه ولكن بشيء من الضرر والصعوبة بالوصول إلى حد االس�تحالة النس�بیة   ویمكن ت
  .دون الوصول إلى حد االستحالة المطلقة

یالحظ بأن تطبیق نظریة الظروف الطارئ�ة وقتی�ة وانتقالی�ة، ف�ال یك�ون أث�ره       .٢
أو تأجیل�ھ للح�د    -باتفاق األطراف أو بحك�م القاض�ي    –دائما بل قد ینتھي بتعدیل العقد 

ینتف��ي مع��ھ الض��رر الالح��ق بأح��د اطراف��ھ أو بك��ل أطراف��ھ بص��فھ مؤقت��ھ ومعلق��ھ  ال��ذي
بزوال السبب، بینما نظریة القوة القاھرة تتصف عادًة بالدیمومة وباستحالة تنفیذ العق�د  

  .مما یجعل جزاء ذلك ھو انقضاء العقد دون مسؤلیة أو التزام بالتعویض 
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  املطلب الثاني

  ذ األلتزامات التعاقدية الدوليةأثر جائحة كورونا على تنفي
  

ال شك أن االلتزام�ات التعاقدی�ة الدولی�ة ق�د ت�أثرت ت�أثرا ش�دیدا ف�ى ظ�ل جائح�ة           
كورون��ا وم��ا ترت��ب علیھ��ا م��ن إج��راءات أدت إل��ى جع��ل تنفی��ذ تل��ك االلتزام��ات م��ن        

وق�د  ، الصعوبة للدرج�ة الت�ى تجع�ل تنفی�ذ االلتزام�ات التعاقدی�ة الدولی�ة مرھق�ا للم�دین          
رج�ة الص�عوبة إل�ى الح�د ال�ذي یس�تحیل مع�ھ تنفی�ذ االلت�زام التعاق�دي وھن�ا ی�تم             تصل د

التسأول ح�ول الق�انون واج�ب التطبی�ق عل�ى االلتزام�ات التعاقدی�ة الدولی�ة ذات الط�ابع          
الدولى الخاص ؟ ونبین فى ھذا المطلب قاعدة اإلسناد المتعلقة بالقانون واجب التطبیق 

لی��ة ف��ى الق��انون المص��ري والق��وانین المقارن��ة وكیفی��ة    عل��ى االلتزام��ات التعاقدی��ة الدو 
، معالجة القاضى ألثر جائحة كورونا على تنفی�ذ تل�ك االلتزام�ات ذات الط�ابع ال�دولى      

  :ووھو ما نبینھ فیما یلى 
  

  .القانون واجب التطبیق على االلتزام التعاقدي
وق�د اتفق�ت    ،استقر فى عالق�ات الق�انون ال�داخلي مب�دأ العق�د ش�ریعة المتعاق�دین        

النظم القانونیة المقارنة عل�ى ت�رك الحری�ة لألف�راد ف�ي تنظ�یم عق�ودھم وتض�مینھا م�ن          
وھذا ھ�و مب�دأ س�لطان    ، الشروط ما یكفل تحقیق مصالحھم في حدود المصلحة العامة 

وقد امت�د ھ�ذا المب�دأ ف�ي مج�ال العالق�ات       ، اإلرادة المقرر في عالقات القانون الداخلي 
حیث أعطت مختل�ف التش�ریعات األف�راد    ، یما یتصل بالعقود الدولیة الخاصة الدولیة ف

فلھ��م اختی��ار الق��انون واج��ب  ، حری��ة أختی��ار الق��انون ال��ذي یحك��م تص��رفاتھم اإلرادی��ة  
  .  )١(وھذا ھو مبدأ قانون اإلرادة فى العقود الدولیة ، التطبیق على عقدھم 

، ادة المتعاق�دین قدیم�ة   وتعد فكرة خضوع العقد ذي العنصر األجنبي  لقانون إر
حیث عرفت في مصر البطلمیة فى العصر البطلم�ي خ�الل الم�ائتي ع�ام الس�ابقة عل�ى       

حی�ث ك�ان ی�تم التع�رف عل�ى      ، میالد المسیح علیھ وعلى نبینا محمد الصالة والس�الم   
ف�إذا  ، اختیار المتعاقدین للقانون واجب التطبیق من خالل اللغ�ة الت�ي یح�رر بھ�ا العق�د      

                                                        
)١(

 جابر /د.أ ، ١٠٥٧  ص السابق المرجع - سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع  المعنى ھذا في 

 وما ٥٥ص – الثاني القسم القوانین تنازع ٣ج العربي الخاص الدولي القانون – الرحمن عبد جاد

 وما ١٦ص " ةالدولی التجارة عقود على التطبیق واجب القانون " صادق علي ھشام /د.أ ، بعدھا

   .م١٩٩٥ باإلسكندریة المعارف منشأة نشر – بعدھا
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أم�ا  ، قد قد حرر باللغة الدیموطیقیة فإن ذلك یدل على اختیار القانون المص�ري كان الع
  . )١(إذا حرر باللغة اإلغریقیة فیسري القانون البطلمي

  
لق�انون   وش�كالً  وفي ظل مدرس�ة األح�وال القدیم�ة ك�ان العق�د یخض�ع موض�وعاً       

خض�وع العق�د   وق�د فس�ر فقھ�اء األح�وال الس�ابقون والالحق�ون       ، الدولة التي أب�رم فیھ�ا   
لقانون المحل على أساس ارتضاء المتعاقدین بإرادتھم الض�منیة خض�وع العق�د لق�انون     

بخصوص قضیة الزوجین "  دیموالن"فقد فسر الفقیھ الفرنسي ، المكان الذي أبرم فیھ 
خضوع النظام المالي ألموال الزوجیة التي تق�ع ف�ي أكث�ر م�ن بل�د لق�انون       " دوجاني " 

ث�م ب�رز ھ��ذا   ، س��اس كون�ھ األختی�ار الض�مني إلرادة ال��زوجین    م�وطن الزوجی�ة عل�ى أ   
وق��د س�لم م��ن بع��ده  الفق��ھ مانش��یني بفك��رة خض��وع   ، التحلی�ل ف��ي أفك��ار الفقی��ھ س��افیني  

بمبدأ الحریة المقرر ف�ي   عمًال العقود للقانون الذي یختاره األطراف صراحة أو ضمنًا
ش�ر یق�رر تطبی�ق ق�انون دول�ة      وقد ظل القضاء الفرنسي فى الق�رن التاس�ع ع  ، نظریتھ 

محل إبرام العقد الدولي باعتباره قانون اإلرادة الضمنیة لألطراف إلى أن صدر الحكم 
وال�ذي یع�د بمثاب�ة دس�تور      -م  ١٩١٠دیس�مبر   ٥الشھیر لمحكمة النقض الفرنسیة ف�ي  

أن القانون واجب التطبیق على العقود " حیث جاء بھذا الحكم  –قانون اإلرادة ومقننھ 
ھو القانون الذي یتبناه األطراف  –سواء فیما یتعلق بتكوینھا أو آثارھا أو شروطھا  –
ثم رسخ مب�دأ ق�انون   ، وما زال القضاء الفرنسي یردد تلك الصیغة حتى یومنا ھذا ، " 

اإلرادة فى االتفاقیات الدولیة وتقنینات تنازع القوانین فى النظم القانونیة المقارنة على 
  . )٢(ما سنرى 
  

                                                        
)١(

 عز /د.أ ،١٠٥٩  ص السابق المرجع - سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع المعنى ھذا في 

 مذكرات-منصور مصطفى منصور /د ،١ ھامش ٤١٨ ص ٢ج السابق – اهللا عبد الدین

   .٢ھامش ٢٩٢ص الوجیز –صادق ھشام /د.أ ،١ ھامش ٣٠٥ص
)٢(

 -سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا ،١٨٦ص أصول–حامد زكي / د.أ راجع المعنى ھذا في 
 وما ٤١٨ ص ٢ج السابق المرجع – اهللا عبد الدین عز /د.أ ،  بعدھا وما ١٠٥٩  ص السابق

 /د.وأ ریاض فؤاد /د.أ ، ومابعدھا ٣٠٤ص ) مذكرات ( منصور مصطفى منصور /د ، بعدھا
 ص القوانین تنازع - الرحمن عبد جاد جابر /د.أ ، بعدھا وما ٣٢١ص ٢ج مبادىء– راشد ةسامی
 وما ٥٥ص – الثاني القسم القوانین تنازع ٣ج العربي الخاص الدولي القانون – بعدھا وما ٥٣٤

 على التطبیق واجب القانون " ومؤلفھ بعدھا وما ٢٩٢ص الوجیز – صادق ھشام /د.أ ، بعدھا

 ص دروس – حداد حفیظة /د.وأ صادق ھشام/د.أ ، بعدھا وما ١٩ص " الدولیة ةالتجار عقود
 – الباز مصطفى /د أستاذنا ، ٣٠٠ص السابق– إبراھیم احمد إبراھیم /د.أ ،بعدھا وما٣٣٩

 شیبة اهللا عوض/د ، بعدھا وما ٢٥٢ص القوانین تنازع – یمامة السند عبد /د ، ٣٠٩ص الوجیز

 واإلدارة اإلنشاء عقد – سالم رشاد أحمد /د ، بعدھا وما ٥٠٥ص السابق المرجع - الحمد

 وما ٣٦٩ ص سابق مرجع  – الخاصة الدولیة العالقات مجال في }B.O.T { الملكیة وتحویل

   . بعدھا
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  .مبدأ قانون اإلرادة فى النظم المقارنة واالتفاقیات الدولیة 
بعد أن اتضحت فكرة قانون اإلرادة على النحو السابق بیانھ فإنھا قد رسخت فى 
التش�ریعات واالتفاقی��ات الدولی��ة الت��ي اك��دت عل�ى خض��وع العق��د ال��دولي للق��انون ال��ذي   

  : یلي وھو ما نبرزه فیما ، یختاره األطراف صراحة أوضمنًا
الق�انون  : م�ن تل�ك التش�ریعات ن�ذكر     ، فقد قننت كثیر من التشریعات ھذا المب�دأ  

من الق�انون الم�دني اإلیط�الي     ٢٥والمادة ،  ٢٥فى المادة  ١٩٤٠المدني الیوناني لعام 
م�ن   ١٠/٥والم�ادة  ، من القانون الدولي الخ�اص البول�وني    ٢٥والمادة ، م ١٩٤٢لعام 

والق�انون  ،  ٢٤والقانون الدولي الخاص المجري فى الم�ادة  ،  القانون المدني األسباني
یس��ري عل��ى  " والت��ي نص��ت عل��ى أن    ٣٥/١ال��دولي الخ��اص النمس��اوي ف��ى الم��ادة     

والق��انون ، "االلتزام��ات التعاقدی��ة الق��انون ال��ذي یح��دده األط��راف ص��راحة او ض��منًا     
شیكوس��لوفاكیا والق��انون ال��دولي الخ��اص لت  ،  ٢٤ال��دولي الخ��اص الترك��ي ف��ى الم��ادة   

لما ك�ان یس�مى بیوجوس�الفیا ف�ى الم�ادة       والقانون الدولي الخاص ،٩فى المادة )سابقا (
والقانون الدولي الخ�اص األلم�اني   ،  ٢٠٥٩والقانون المدني البیروئي فى المادة ،  ١٩

 .."یخضع العقد للقانون الذي یختاره األط�راف  " على أن  ٢٧/١الذي نص فى المادة 
،  ١١٦/١ذا الحل نص الق�انون ال�دولي الخ�اص السویس�ري ف�ى الم�ادة       وعلى مثل ھ، 

كما استقرت تلك القاعدة ف�ي ق�وانین ك�ل م�ن الیاب�ان والص�ین والھن�د وت�ایوان وزائی�ر          
وھ�و م�ا   ، م ١٩٦١من القانون المدني السوفیتي لع�ام   ١٢٦والماد ، وأفریقیا الوسطى 

نون اإلنجلیزي والكندي واالسترالي یجري علیھ العمل فى النظم األنجلوسكسونیة كالقا
وف��ى الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ن��ص تقن��ین تن��ازع الق��وانین األمریك��ي الث��اني ف��ى  ، 

  . )١(على خضوع العقد لقانون اإلرادة  ١٨٧الفقرة رقم 
  

وقد سبقت اإلشارة إلى أن القانون المصري منذ العصر البطلمي قد أخذ بقاع�دة  
المتعاقدین ولم ینص ف�ى الق�انون الم�دني األھل�ي والمخ�تلط      خضوع العقد لقانون إرادة 

وق�د  ، )٢(على تلك القاعدة ولكن أحكام القضاء المختلط واألھلي قد جرت على تطبیق�ھ  
تدارك المقنن ھذا النقص التشریعي فى الق�انون الم�دني الح�الي حینم�ا ن�ص ف�ى الم�ادة        

الدول��ة الت��ي یوج��د فیھ��ا    یس��ري عل��ى االلتزام��ات التعاقدی��ة ق��انون     " عل��ى أن  ١٩/١
فإن اختلف�ا موطن�ا س�رى ق�انون الدول�ة      ، الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطنا 

ھذا مالم یتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانون�ًا آخ�ر ھ�و    ، التي تم فیھا العقد 

                                                        
)١(

  – عبداهللا الدین عز /د.أ ، بعدھا وما ١٠٦١  ص السابق -سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع 

 جابر /د.أ ،٣٢٤ص ٢ج مبادىء– راشد سامیة /د.وأ ریاض فؤاد /د.أ ،٤٢١ ص ٢ج السابق

 –٣ج العربي الخاص الدولي القانون – ومؤلفھ ٥٣٦ ص القوانین تنازع - الرحمن عبد جاد
    .٣٧٥ص السابق– سالم رشاد أحمد /د ،٥٧ص

)٢(
   .١٨٦ص أصول–حامد زكي / د.أ راجع المعنى ھذا في 
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 وق��د نقل��ت الق��وانین العربی��ة ھ��ذا ال��نص ع��ن الق��انون الم��دني      ، " ال��ذي ی��راد تطبیق��ھ   
، م�دني عراق�ي    ٢٥/١و، م�دني س�وري    ٢٠/١حی�ث یطابق�ھ ن�ص الم�ادة     ، المصري 

م�دني   ٢٧والمادة ، مدني یمني  ٣٠والمادة ، مدني أردني  ٢٠و، مدني لیبي  ١٩/١و
من الق�انون   ٥٩والمادة ،من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي ١٩/١والمادة، قطري 

، من قانون المعامالت المدنیة الس�وداني   ١١/١٣والمادة ، ١٩٦١لسنة ٥الكویتي رقم 
  . )١(من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  ٨٢٢والمادة 

من تلك االتفاقیات ، وقد كرست العدید من االتفاقیات الدولیة مبدأ قانون اإلرادة 
م والمتعلقة بالقانون واجب التطبیق على البیوع الدولیة ١٩٥٥نذكر اتفاقیة الھاي لعام 

یس�ري عل�ى البی�ع الق�انون     " عل�ى أن   ٢/١لألشیاء المادیة المنقولة حیث نصت الم�ادة  
م والمتعلقة ١٩٧٨واتفاقیة الھاي لعام ، " الداخلي للبلد الذي یحدده األطراف المتعاقدة 

على  ٥/١بالقانون واجب التطبیق على النیابة وعقود الوساطة والتي نصت فى المادة 
 ٧و المادة ، تاره األطراف لیحكم الروابط بین الموكل والوكیل تطبیق القانون الذي یخ
م بش�أن والمتعلق�ة بالق�انون واج�ب التطبی�ق عل�ى عق�ود        ١٩٨٦من اتفاقیة الھاي لس�نة  
م والخاص�ة ب�التحكیم   ١٩٦١من اتفاقیة جنیف لعام  ٨والمادة ، البیوع الدولیة للبضائع 

م المبرم��ة ب��ین دول الس��وق   ١٩٨٠كم��ا ن��ذكر اتفاقی��ة روم��ا لع��ام    ، التج��اري ال��دولي  
األوربیة المشتركة والمتعلقة بالق�انون واج�ب عل�ى االلتزام�ات التعاقدی�ة والت�ي نص�ت        

ونصت ،  "یسري على العقد القانون الذي اختاره األطراف " على أن  ٣/١فى المادة 
یل على إمكانیة قیام المتعاقدین بت�دارك إھم�الھم ف�ي تحدی�د ھ�ذا الق�انون أو تع�د       ٣/٢فى 

  .)٢(اتفاقھم بعد إبرام العقد إذا ما رغبوا في ذلك 

                                                        
)١(

 فؤاد /د.أ ، بعدھا وما ١٠٦٣  ص السابق المرجع -سالمة الكریم بدع أحمد /د.أ أستاذنا راجع 

 الدولي القانون – الرحمن عبد جاد جابر /د.أ ،٣٢٤ص ٢ج مبادىء– راشد سامیة /د.وأ ریاض

 /د.أ ، بعدھا وما ٧٦ ص سابق مرجع - المدخل - خالد ھشام /د ،٥٧ص –٣ج العربي الخاص
 القوانین تنازع – یمامة السند عبد /د ، بعدھا اوم ٣٠٠ص السابق– إبراھیم احمد إبراھیم

 التقلیدیة النظریة بین الدولي العقد ( بعنوان بحث – المصري ولید محمد/د ، بعدھا وما ٢٥٤ص

 العربیة باإلمارات والقانون الشریعة بكلیة منشور بحث – بعدھا وما ١٦٨ص )الحدیثة والنظریة

 الطعن فى المصریة النقض محكمة احكام وانظر ، م٢٠٠٤ ینایر – العشرون العدد – المتحدة

 /١٣/٦ جلسة ق٣٨ لسنة ٢١٤ رقم رقم والطعن ، م٦/٢/١٩٩٥ جلسة ق ٥٨لسنة ٩٨٦ رقم
 وما ١١٩ص ١ج – السابق المرجع – الصادق عبد محمد أحمد / المستشار راجع– م١٩٧٤

   . بعدھا
)٢(

 /د أستاذنا ، بعدھا وما ١٠٦١  ص قالساب المرجع -سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع 
 بعدھا وما ٣٧٤ ص السابق المرجع – سالم رشاد أحمد /د ، ٣١٤ص الوجیز – الباز مصطفى

   . ١٧٢ص السابق بحثھ– المصري ولید محمد/د ،
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ومما تجدر االشارة إلیھ أن كثی�را م�ن المعاھ�دات واالتفاق�ات الدولی�ة المتعلق�ة       
بالعقود الدولیة قد قننت م�ا یتعل�ق ب�الظروف الطارئ�ة والق�وة الق�اھرة وأثرھم�ا عل�ى         

  :من ذلك نذكر، تنفیذ االلتزام المنبثق من العقد الدولي 
على األث�ر المعف�ى   ٧في المـادة ١٩٩٤حیـث نصـــــت اتفـاقیـة الجـات الـدولیـة 

من المسـؤولیة ومنھا وقوع كوارث طبیعیة أو توقف النقل أو قوة ق�اھرة أخ�رى ت�ؤثر    
وعـالجـت مبـادئ العقـد الـدولي ، بصـورة كبیرة على المنتجـات المتـاحـة للتصــــدیر 

فنص�ت    ٦لدولي الخاص حال وقوع القوة القاھرة ف�ي الم�ادة   لتوحیـد قواعـد القـانون ا
یح��ق للط��رف المتضـ��ـرر أن یطل��ب التف��ـاوض م��ع الط��رف اآلخ��ر عل��ى  "" عل��ى أن��ھ 

تعـدیل بنود العقـد فإن قبلھـا األخی�ر یســـ�ـتمر ف�ي تنفی�ـذ العق�ـد ال�دولي أم�ا إذا فش�ـلت         
لط�رف المتض�ـرر بحق�ـھ ف�ي     عملیة التفاوض فال سـبیل سـوى فسـخ العقد مع احتفاظ ا

وھ��ـذا م��ـا أك��ـدت علی��ـھ اتفـاقی��ـات دولی��ـة عـدی��ـدة ومنھ��ـا     ،  " المطـالب��ـة ب��ـالتعویض 
بفسـخ العقد یصـ�ـبح الطرف�ان   " على أنھ ٨١حیث نصــت المادة  ١٩٨٠اتفـاقیـة فیینـا 

، "  في حل من االلتزامات الت�ي یرتبھ�ا العق�د م�ع ع�دم اإلخ�الل ب�أي تع�وض مس�تحق         
من اتفاقی�ة األم�م المتح�ـدة بشـــ�ـأن العق�ود الـدولی�ـة عل�ى حمـای�ـة         ٧٩/١ت المادة ونص

إال إذا ت��م  -وق��ـد تنطب�ق عل��ى العق�ود الدولی��ة   -ممـاثل�ـة توفرھ��ـا أحك�ـام الق��وة الق�ـاھرة    
    .استبعاد تطبیق االتفاقیة صراحة من قبل األطراف في العقد

ل ف��ى م��نح ش��ھادات للش��ركات  بق��ي أن نش��یر إل��ى أن بع��ض ال��دول ب��دأت بالفع��  
  .العالمیة الكبرى باعتبار جائحة كورونا قوة قھریة 

  
فبالنظر إلى أن الدول بح�د ذاتھ�ا أص�بحت معنی�ة ب�الظروف االس�تثنائیة الناتج�ة        
عن وباء كورونا، وأنھا التي تقرر حالة الطوارئ، فق�د أخ�ذت عل�ى عاتقھ�ا جانب�ا م�ن       

تص��ادیات العمالق��ة تص��در ش��ھادات تتض��من  المس��ؤولیة، حی��ث ب��دأت البل��دان ذات االق 
إبراء األطراف من مسؤولیاتھم العقدیة التي یصعب الوفاء بھا بسبب فیروس كورونا، 
باعتباره ظرفا طارئا وقوة قاھرة ال یكمن دفعھا، حینما یتعلق األمر بالتزام�ات عقدی�ة   

ش�ھادة   بمبالغ طائلة التزمت بھا شركات عالمی�ة كب�رى، ل�ذلك طالب�ت بالحص�ول عل�ى      
الق��وة الق��اھرة م��ن اج��ل التحل��ل م��ن التزاماتھ��ا التعاقدی��ة أو عل��ى األق��ل اإلعف��اء م��ن         
غرامات التأخیر أو من أي تعویض عن التأخیر في التنفیذ، بحیث یكون لھ�ذه الش�ھادة   
أثر دولي ولیس محلي فحسب وبشكل یجعل موقف الش�ركات المتض�ررة قوی�ا ف�ي أي     

أك�دت ھیئ�ة   وق�د  ،  بس�بب م�ا یش�ھده الع�الم حالی�ا      النزاع أو خالف قض�ائي یث�ار مس�تقب   
تنمیة التجارة الدولیة الصینیة أنھا ستمنح شھادات القوة القاھرة للشركات الدولیة الت�ي  
تك��افح م��ن أج��ل الت��أقلم م��ع ت��أثیرات ع��دوى فی��روس كورون��ا، خاص��ة الش��ركات الت��ي   
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مواص��الت وعق��ود تس��تطیع تق��دیم مس��تندات موثق��ة إلثب��ات الت��أخیر أو تعط��ل وس��ائل ال
  . )١(" التصدیر وإعالنات الجمارك

ھذا وق�د دخ�ل القض�اء الفرنس�ي عل�ى خ�ط األزم�ة، فف�ي اجتھ�اد الف�ت وض�عت            
محكمة االستئناف في مدینة كولمار الفرنسیة جائحة كورونا في مصاف القوة القاھرة، 

م  وقد انتھ�ت المحكم�ة إل�ى أن    ٢٠٢٠مارس  ١٢وذلك في حیثیات قرار أصدرتھ في 
الفیروس في حد ذاتھ ال یشكل ق�وة ق�اھرة وإنم�ا ال�ذي خل�ق ھ�ذه الحال�ة ھ�ي الظ�روف          

  .)٢(الواقعیة المتمثلة في سرعة انتشار الفیروس وعدم وجود عالج لھ
  .كیفیة معالجة القاضي الوطنى ألثر كورونا على االلتزامات التعاقدیة الدولیة

متعاق��دین االتف��اق عل��ى قب��ل لج��ؤ أط��راف العق��د إل��ى القض��اء نق��رر أن��ھ یج��وز لل 
 –بعد انتشار فیروس كورون�ا المس�تجد وص�یرورتھ جائح�ة      -تعدیل االلتزام التعاقدي 

فإذا ما ، بالطرق الودیة بما یتناسب مع الظروف الدولیة المستجدة بعد انتشار الجائحة 
 أم�ا إذا ل�م یتفق�ا وث�ار بینھم�ا     ،  توصل األطراف التفاق بتعدیل التزاماتھم فبھ�ا ونعم�ت  

تنازع بشان تنفیذ التزام�ات العق�د ال�دولى وت�م اللج�ؤ للقض�اء فھن�ا یق�وم القاض�ي ال�ذي           
الخاص�ة ب�العقود الدولی�ة     -ف�ى قانون�ھ ال�وطني     –ینظر الن�زاع بإعم�ال قاع�دة اإلس�ناد     

  .على نحو ما أشرنا سابقا
وأیا ما كان القانون واجب التطبیق فإن القاضي الوطنى أو األجنبي الذي ینظ�ر  

س�واء   -وفقا لقاعدة اإلسناد فى قانون القاض�ي   -اع سوف یقوم بإعمال ھذا القانونالنز
أو كان ق�انون الدول�ة الت�ى ت�م     ، كان القانون الذي اختاره المتعاقدان صراحة أو ضمنا 
وعند تطبیق ھذا القانون سوف ، فیھا العقد أو كان قانون الموطن المشترك للمتعاقدین 

ة الظ�روف الطارئ�ة عل�ى العق�د ال�دولى إذا م�ا تب�ین ل�ھ أن         یقوم القاضي بإعم�ال نظری�  
االلتزامات المترتبة على ھذا العق�د یكتنفھ�ا الص�عوبة إل�ى الح�د ال�ذي یص�بح فی�ھ تنفی�ذ          

وللقاض��ي تبع��ا  ،بحی��ث یھ��دده بخس��ارة فادح��ة    مقض��یات العق��د ال��دولى مرھق��ا للم��دین  
المرھ��ق إل��ى الح��د   للظ��روف وبع��د الموازن��ة ب��ین مص��لحة الط��رفین أن ی��رد االلت��زام   

وحینئذ فسیحكم بتعدیل االلتزام وفقا لما یحقق مص�الح األط�راف وق�د یحك�م     ،  المعقول
بتأجیل تنفیذ التزامات العقد إلى حین تخفیف تلك اإلجراءات أو زوالھ�ا إذا م�ا س�محت    

أما إذا تبین لھ أن تنفیذ االلتزام قد أصبح مستحیال ف�ى ظ�ل   ، طبیعة العقد الدولى بذلك 
ظروف المشددة واإلجراءات االحترازیة المترتبة على جائحة كورونا فال مناص فى ال

  .من الحكم بانقضاء االلتزام  -إعماال لنظریة القوة القھریة  –تلك الحالة 

                                                        
 الدولیة العقود تنفیذ على المستجد كورونا لفیروس القانونیة ثارآلا بحثھا فى -  حصایم سمیرة /د راجع) ١

LEGAL"  CONSEQUENCES OF THE EMERGING CORONA VIRUS ON THE 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CONTRACTS " األبحاث بمجلة منشور بحث 

 .  ١٧ ص من – م٢٠٢٠ سبتمبر األول العدد – الخامس المجلد – بالجزائر والسیاسة القانونیة
 .   ١٨ ص السابق بحثھا فى - حصایم سمیرة /دمشار إلیھ لدى ) ٢
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  .استبعاد القانون واجب التطبیق إعماال للنظام العام

طبی�ق م�ن   ما الحكم إذا خ�ال الق�انون واج�ب الت   ، ولكن قد یثور تساؤل مقتضاه 
نظریة الظروف الطارئة أو نظریة الظروف القھریة؟ ھل یب�رز دور النظ�ام الع�ام ف�ى     

  .قانون القاضي لیحل محل القانون واجب التطبیق أم ال ؟ 
ظریة الظروف الطارئة من جانبنا نؤكد أنھ إذا خال القانون واجب التطبیق من ن

أو نظری��ة الظ��روف القھری��ة أو ك��ان ی��نص عل��ى تش��دید المس��ؤلیة عل��ى الم��دین ب��رغم   
وجود تلك الظروف اإلس�تثنائیة فإن�ھ یع�د مخالف�ا لقواع�د العدال�ة ولقواع�د النظ�ام الع�ام          

وكذلك ف�ى ق�وانین ال�دول العربی�ة واإلس�المیة وكثی�ر        –واآلداب فى القانون المصري 
ت الغربی��ة الت��ى ت��نص عل��ى ھ��اتین النظ��ریتین للتخفی��ف م��ن المس��ؤلیة       م��ن التش��ریعا 

ألن تشدید المسؤلیة برغم استحالة التنفیذ یع�د تكلیف�ا بالمح�ال وھ�و باط�ل وق�د        -العقدیة
وعلی�ھ ف�إن   ، نصت أغلب التشریعات على أن االتفاق على تش�دید المس�ؤلیة یع�د ب�اطال    

القانون واج�ب التطبی�ق إعم�اال للم�ادة     القاضي الوطنى سیعمل قانونھ الوطنى مستبعدا 
من القانون المدنى المصري وما یقابلھ فى قوانین الدول العربیة والتى تنص على  ٢٨
ال یج��وز تطبی��ق أحك��ام ق��انون أجنب��ي عّینت��ھ النص��وص الس��ابقة، إذا كان��ت ھ��ذه   " أن��ھ 

لعربی�ة ھ�ذا   وقد نقل�ت الق�وانین ا  ، ، " .األحكام مخالفة للنظام العام أو لآلداب في مصر
، م��دني س��وري   ٣٠والم��ادة ، م��دني لیب��ي  ٢٨ال��نص ع��ن المق��نن المص��ري كالم��ادة   

من القانون الكویتي  ٧٣والمادة ، مدني عراقي  ٣٢والمادة ، مدني أردني  ٢٩والمادة 
من القانون الدولي  ٣٦والمادة ، من قانون المعامالت المدنیة السوداني  ١/٢والمادة ، 

م��ن ق��انون المع��امالت المدنی��ة اإلم��اراتي   ٢٧وتض��یف الم��ادة ،  )١(الخ��اص التونس��ي 
مخالفة الشریعة اإلسالمیة باإلضافة إلى النظام العام واألداب الستبعاد تطبی�ق الق�انون   

ال یج�وز تطبی�ق أحك�ام ق�انون اجنب�ي عینت�ھ       " عل�ى أن�ھ   ٢٧األجنبي حیث تنص المادة 
یعة اإلس�المیة أوالنظ�ام الع�ام أو    النصوص السابقة إذا كانت ھذه األحكام تخ�الف الش�ر  

  .  )٢("  األداب في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ٦الم�ادة  : كما نذكر من التقنینات الغربیة الت�ي نص�ت عل�ى م�انع النظ�ام الع�ام        

من القانون الدولي الخاص المج�ري   ٧والمادة ، من القانون الدولي الخاص النمساوي 
م��ن الق��انون ال��دولي    ٥والم��اة ، ولي الخ��اص البولن��دي  م��ن الق��انون ال��د   ٥والم��ادة ، 

، م ١٩٨٤م�دني م�ن الق�انون البیروئ�ي الجدی�د لع�ام        ٢٠٤٩والم�ادة  ، الخاص الترك�ي  

                                                        
 السابق -  اهللا عبد الدین عز /د.أ ، ٥٨٩ ص السابق المرجع-سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع) ١

 احمد إبراھیم /د.أ،٥٥٩ص القوانین تنازع -جابر جاد عبدالرحمن/ د.أ ،بعدھا وما ٥٣٧ ص٢جـ

 ومابعدھا ٤٩١ ص السابق المرجع – العال عبد محمد عكاشة /د.أ ،٣٢٩ص السابق– إبراھیم

 .  ٢٢٨ ص والوجیز  ٥٣٢وص
 .  ٢٢٨ ص سابق مرجع – الوجیز – العال عبد محمد عكاشة /د.أ راجع) ٢
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  "دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي"  
  

- ٢٩٠٢ -  
 

م��ن ٢٢والم��ادة ، م١٩٨٧م��ن الق��انون ال��دولي الخ��اص السویس��ري لع��ام     ١٧والم��ادة 
، دني األس�باني  من القانون الم�  ١٢/٢والمادة ، م ١٩٦٧القانون المدني البرتغالي لعام 

والق��انون ال��دولي  ،  ٣٦ف��ى الم��ادة )س��ابقا (والق��انون ال��دولي الخ��اص لتشیكوس��لوفاكیا 
والق�انون ال�دولي الخ�اص األلم�اني     ،  ٤لما كان یسمى بیوجوسالفیا فى الم�ادة   الخاص

من  ٣٠والمادة ، م١٩٦١من القانون المدني الروسي لعام  ١٢٨والمادة ،  ٦فى المادة 
والق���انون ، م���دني یون���اني  ٣٣والم���ادة ، لح���ق بالق���انون الم���دني الیاب���اني  الق���انون الم

 ١٦كم�ا أخ�ذت ب�ھ الم�ادة     ،  م ١٩٨٥من قانون األس�رة لس�نة   ١٤٢البلغاري في المادة 
وھو ما یجري علیھ العمل فى ، م ١٩٨٠من معاھدة روما للعقود الدولیة والمبرمة سنة

األنجلوسكس��ونیة كالق��انون اإلنجلی��زي  واس��تقر األخ��ذ ب��ھ ف��ى ال��نظم   ، فرنس��ا وبلجیك��ا 
  .)١(والكندي واالسترالي و الوالیات المتحدة األمریكیة 

وح��ین یعم��ل القاض��ى قانون��ھ ال��وطنى فس��یحكم بتع��دیل االلت��زام إعم��اال لنظری��ة   
أو بانقضاء االلتزام إعماال لنظریة الظروف القھریة على النحو ، الظروف اإلستثنائیة 
  .السابق اإلشارة إلیھ

  
وخالصة القول أن القاضي بإعمالھ للقانون واجب التطبیق على العقود الخاصة 
الدولیة  سیجد أن ھناك عقودا لم تتأثر نھائیًا باإلجراءات التي اتخذتھا الدول لمواجھ�ة  
فیروس كورونا والحد من انتشاره وھنا فإن القاضى ل�ن یع�دل االلت�زام ، وھن�اك ن�وع      

ن االلتزام أص�بح تنفی�ذه مس�تحیًال وھن�ا یطب�ق القاض�ي       آخر من العقود تأثرت لدرجة أ
نظریة القوة الق�اھرة ، وھن�اك ن�وع ثال�ث م�ن العق�ود ل�م یص�بح تنفی�ذ االلتزام�ات فیھ�ا            

وإذا ل�م یج�د   ،  مستحیًال بل أصبح مرھقًا وھنا یطبق القاضي نظریة الظروف الطارئة
ظ�ریتین الس�ابقتین أو   القاضي فى القانون واجب التطبیق من النصوص الت�ى تش�مل الن  

وجده یشدد من مسؤلیة األطراف برغم تل�ك الظ�روف فإن�ھ سیس�تبعد الق�انون األجنب�ي       
واج��ب التطبی��ق لمخالفت��ھ للنظ��ام الع��ام ویطب��ق قانون��ھ ال��وطنى عل��ى العق��ود الخاص��ة     
الدولیة على النحو الذي یمكن�ھ م�ن إعم�ال نظریت�ي الظ�روف الطارئ�ة والق�وة القھری�ة         

  .سابقا وفقا لما أشرنا 
  

    

                                                        
 ص٢جـ السابق - اهللا عبد الدین عز /د.أ ، ٥٨٩ ص السابق - سالمة الكریم عبد أحمد /د.أ أستاذنا راجع) ١

 ، ٢٢٨ ص والوجیز ٤٩١ ص السابق المرجع – العال عبد محمد عكاشة /د.أ، بعدھا وما ٥٣٧
 .١٨٦ص -المبادىء – محمد وفا أشرف/د.أ



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
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- ٢٩٠٣ -  
 

  املطلب الثالث

التكييف الشرعي جلائحة كورونا وأثرها على االلتزامات التعاقدية 

  فى  الفقه اإلسالمي

سبقت الشریعة اإلسالمیة النظم القانونیة فى فى إسباغ وصف الجائحة على 
  :الظواھر الطبیعة واألوبئة والطاعون وھو ما نبینھ فیما یلى 

، جاحت اآلف�ة الم�ال تجوح�ھ جوًح�ا إذا أھلكت�ھ      : ، یقالاآلفة: لجائحة في اللغة ا
َوُك��لُّ َم��ا  . الشِّ��دَُّة َوالنَّاِزَل��ُة اْلَعِظیَم��ُة الَِّت��ي َتجت��اح الم��اَل ِم��ْن َس��َنٍة َأو ِفْتَن��ةٍ        : َواْلَجاِئَح��ُة
  .)١(َجاِئَحِةوجاَح اُهللا َماَلُھ وَأجاَحھ، ِبَمْعًنى، َأي َأھلكھ ِباْل. َفَقْد جاَحھ واْجتاَحھ: استْأصلھ

وفى اصطالح الفقھاء ھي اآلفة التي تصیب الثم�ار، فتھلكھ�ا، ك�البرد والقح�ط     
أو ھي كل . والعطش والعفن وأمراض النباتات والزروع ونحوھا من اآلفات السماویة

كل : فھي عند أكثر الفقھاء ،آفة ال صنع لآلدمي فھیا كالریح والبرد والجراد والعطش 
وھ�ذا یق�رب مفھ�وم الجائح�ة إل�ى م�ا یع�رف اآلن         -و عل�م ب�ھ   شيء ال یس�تطاع دفع�ھ ل�   

  .)٢(بالظروف الطارئة أو القوة القھریة
واألولون نظروا إل�ى ال�نص ال�ذي ورد ف�ي الجائح�ة، فقص�روھا عل�ى م�ورده         

وأم�ا أص�حاب ال�رأي الث�اني فنظ�روا      ،  وخصوھا باآلفات السماویة التى تصیب الثم�ر 
ح�ة ك�ل م�ا ال یس�تطیع الم�دین دفع�ھ فیش�مل اآلف�ات         إلى المعنى فعمموا في معن�ى الجائ 

ك��االتالف ال��ذي یح��دث مم��ن ال یمك��ن   الس��ماویة الت��ى تتل��ف ال��زرع وغی��ر الس��ماویة    
  .تضمینھ كالجیوش الغازیة وما یماثلھا

                                                        
)١(

 منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد منظور البن العرب لسان راجع 

 الطبعة – بیروت صادر دار نشر – ٤٣١ص ٢ ج )ھـ٧١١ ت( اإلفریقى الرویفعى األنصاري

 محمد طاھر أبو الدین مجد - للفیروزآبادي محیطال القاموس كذلك وانظر  ، ھـجریة١٤١٤ الثالثة

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة نشر – ٢١٦ص ١ج )ھـ٨١٧ ت( الفیروزآبادى یعقوب بن

 العروس تاج أیضا وانظر  ، م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الثامنة الطبعة – لبنان – بیروت والتوزیع،

 الملّقب الفیض، أبو الحسیني، قالرّزا عبد بن محّمد بن محّمد - للزبیدي القاموس جواھر من

 المعجم وانظر ،الھدایة دار نشر – بعدھا وما ٣٥٤ص ٦ج  )ھـ١٢٠٥ ت( الزَّبیدي بمرتضى،

 / مصطفى إبراھیم( تألیف  بالقاھرة العربیة اللغة مجمع عن الصادر – ١٤٥ص ١ج الوسیط
   .الدعوة دار :الناشر )النجار محمد / القادر عبد حامد / الزیات أحمد

)٢(
 الفقھیَّة النَّظریَّات وأھّم المذھبیَّة واآلراء الشَّرعیَّة لألدّلة الشَّامل( وأدلَُّتُھ اإلسالميُّ الِفْقُھ راجع 

 ص الرابع الجزء – الزَُّحْیِلّي مصطفى بن َوْھَبة .د .أ )وتخریجھا النَّبویَّة األحادیث وتحقیق
 عمیم لمحمد الفقھیة التعریفات وانظر ، دمشق – سوریَّة -  الفكر دار نشر الرابعة الطبعة ،٣١٩٤

 -  ھـ١٤٢٤ األولى، :الطبعة العلمیة الكتب دار :الناشر  ٧٣ص  البركتي المجددي اإلحسان
 ١٢ج بجدة اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقھ مجمع مجلة كذلك انظر ، م٢٠٠٣

   .١٦٤٧ص
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- ٢٩٠٤ -  
 

ھ��ل ُتعتب��ر الج��وائح م��ن األس��باب الش��رعیة الم��ؤثرة عل��ى العق��ود ف��ى الفق��ھ    
 اإلسالمي ؟

الش�رعیة الم�ؤثرة عل�ى االلتزام�ات التعاقدی�ة      عند جمھور الفقھاء من األسباب 
أو الن�وازل   اآلف�ات الس�ماویة   : وقوع الجوائح ومفھوم الجائحة عند أكثر الفقھاء یعني 

والجلی��د والح��ر والص��واعق    الت��ي ال یمك��ن معھ��ا تض��مین أح��د، مث��ل الب��رد وال��ریح      
مم�ن ال  والمطر وما یشابھ ذلك كالط�اعون وجائح�ة كورون�ا ، واالت�الف ال�ذي یح�دث       

  .یمكن تضمینھ كالجیوش الغازیة وما یماثلھا
 -َأنَّ النَِّب�يَّ  «م�ا روي َع�ْن َج�اِبٍر    الشرعي العام لمبدأ وضع الج�وائح  واألصل 

َوِفي   )٣(َوَأُبو َداُود )٢(َوالنََّساِئيُّ )١(َرَواُه َأْحَمُد. » َوَضَع اْلَجَواِئَح -َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
إْن ِبْعَت ِمْن َأِخیَك َتْمًرا، َفَأَصاَبْتَھا «: َوِفي َلْفٍظ َقاَل» َأَمَر ِبَوْضِع اْلَجَواِئِح«: ِلُمْسِلٍمَلْفٍظ 

َرَواُه ُمْس�ِلٌم  » .َجاِئَحٌة َفَلا َیِحلُّ َلَك َأْن َتْأُخ�َذ ِمْن�ُھ َش�ْیًئا، ِب�َم َتْأُخ�ُذ َم�اَل َأِخی�َك ِبَغْی�ِر َح�قٍّ؟          
  .)٤( )َساِئيُّ َواْبُن َماَجْھَوَأُبو َداُود َوالنَّ

أم�ر بإس�قاطھا، وع�دم المطالب�ة بھ�ا،      : أي" أمر بوضع الجوائح: "ومعنى قولھ
یعني أن من اشترى ثماًرا، فأصابتھا آفة س�ماوّیة؛ ك�البرد والح�ّر الش�دیدین، والج�راد،      

 .)٥(ھاونحو ذلك، من اآلفات التي َتْعِرض للثمار، فإنھ ال یحّل للبائع أن ُیطاَلب بثمن
دخل ال  بسبب خارجي خاصة وتكونوبناء على ذلك فالجائحة تكون عامة ال 

وال شك أن تلك الشروط تنطبق  راز منھا أو تفادیھاألطراف العقد فیھ، وال یمكن االحت
عل��ى وب��اء كورون��ا بع��د تفش��یھ وق��د أدى ذل��ك إل��ى وص��ف منظم��ة الص��حة العالمی��ة ل��ھ  

  .بوصف الجائحة

                                                        
)١(

 – ١٤٣٢٠ رقم حدیث ٢٢١ص ٢٢ج  ، )ھـ ٢٤١ - ١٦٤(- حنبل بن أحمد اإلمام مسند راجع 
 األولى الطبعة – الرسالة مؤسسة نشر – وآخرون مرشد، عادل -  األرنؤوط شعیب  تحقیق

   . م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١
)٢(

 علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو :المؤلف للنسائي الصغرى السنن من المجتبى راجع 

 غدة أبو الفتاح عبد تحقیق – ٤٥٢٩ رقم حدیث ٢٦٥ص ٧ ج )ھـ٣٠٣ ت( النسائي الخراساني،

   . ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة الطبعة – حلب – اإلسالمیة المطبوعات مكتب نشر ،
)٣(

 ٢٥٧ص ٥ج– )ھـ ٢٧٥ - ٢٠٢( السجستاني األزدي األشعث بن سلیمان ، داود أبي سنن راجع 

 العالمیة الرسالة دار نشر ، بللي قره كامل محمد -  األرنؤوط شعیب :تحقیق ٣٣٧٤ رقم حدیث

   . م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠ األولى، :الطبعة
)٤(

 نیل وانظر ، بعده وما ١٥٥٤ رقم حدیث الجوائح وضع باب ١١٩٠ص ٣ج مسلم صحیح راجع 

   . َجاِئَحٌة َیْلَحُقَھا اْلُمْشَتَراِة الثََّمَرِة باب ٢١٠ص ٥ج للشوكاني األوطار
)٥(

 بن علي بن محمد :المؤلف -  الحجاج بن مسلم إلماما صحیح شرح في الثجاج المحیط البحر راجع 

 :الطبعة الجوزي ابن دار :الناشر -  بعدھا وما ٣٤٦ص ٢٧ج – الولوي اإلتیوبي موسى بن آدم
   .)ھـ ١٤٣٦ -  ١٤٢٦( األولى،

https://theaqd.com/%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a/
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- ٢٩٠٥ -  
 

بمبدأ وضع الجوائح وفقًا لحدیث الرسول علیھ  لألخذ  و یتجھ جمھور الفقھاء 
وأكث�ر أھ�ل المدین�ة    )٢(لحنابل�ة  وا  )١(الصاله والسالم السابق ذكره، وبھ�ذا ق�ال المالكی�ة   
،  )٣(وب��ھ ق��ال الش��افعي ف��ي الق��دیم    ، م��نھم یحی��ى ب��ن س��عید األنص��اري ، وأب��و عبی��د      

  . )٤(والظاھریة
  .إلى عدم وضع الجوائح  )٦(والشافعي فى الجدید) ٥(فیما ذھب الحنفیة 

لك�ون   -وذھب بعض الفقھاء إلى قصر مبدأ وضع الج�وائح عل�ى بی�ع الثم�ار      
، اال إن ع�ددا ال ب�أس ب�ھ م�ن      -بق ینص على العقود المتعلق�ة ببی�ع الثم�ار   الحدیث السا

قد اتجھ إلى عدم قصر مبدأ وضع الجوائح على بیع الثمار فقط، بل رأوا أنھ  )٧(الفقھاء
أنھ یمتد لیشمل جمیع العقود التي من طبیعتھا االس�تمراریة، ولع�ل ھ�ذا ھ�و الص�واب،      

ق مع القاع�دة الفقھی�ة العب�رة بعم�وم اللف�ظ ال      كما یتواف والذي یتوافق مع معنى الحدیث
  .بخصوص السبب

                                                        
)١(

 بن محمد بكر ألبي – المدونة لمسائل الجامع ،  بعدھا وما ٥٨١ص ٣ج مالك لإلمام المدونة راجع 

 ، ، الجوائح باب بعدھا وما ٣٢١ص ١٤ج )ھـ ٤٥١ ت( الصقلي التمیمي یونس بن اهللا عبد
 ٣ج الحفید رشد البن المقتصد ونھایة المجتھد بدایة ،، بعدھا وما ٢١٢ص ٥ج للقرافي الذخیرة

 رسالة على الدواني الفواكھ ، م٢٠٠٤ طبعة  القاھرة – الحدیث دار نشر – بعدھا وما ٢٠٢ص

   .م١٩٩٥ الفكر دار :الناشر ، بعدھا وما ١٣٠  ص ٢ج : القیراواني زید أبي
)٢(

 ٨٠ص ٤ج )ه ٦٢٠ -  ٥٤١( قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد محمد أبو قدامة البن المغني أنظر 

 فقھ فى الكافى ،  )م ١٩٦٨ = ھـ ١٣٨٨( األولى، :الطبعة القاھرة مكتبة :الناشر ،بعدھا وما

 القناع كشاف ، م١٩٩٤ العلمیة الكتب دار نشر – بعدھا وما ٤٥ ص ٢ج قدامة البن أحمد اإلمام

 ٣ج الخرقي مختصر على الزركشي شرح  ، بعدھا وما ٢٨٤ص٣ ج للبھوتى اإلقناع متن على
    . بعدھا وما ٥١٩ص

)٣(
 نھایة ، بعدھا وما ٢٠٦ص٥ج للماوردي الكبیر الحاوي ، بعدھا وما ٥٧ص٣ج للشافعي األم راجع 

   . بعدھا وما ٢٨٩ص ٢ج وعمیرة قلیوبي حاشیتا ، ١٥٤ص٤ج للرملي المحتاج
)٤(

 القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو  " حزم البن باآلثار المحلى راجع 

   .، تاریخ بدون ،بیروت - الفكر دار :الناشر بعدھا وما ٢٨٠ص ٧ج )ھـ٤٥٦ ت( الظاھري
)٥(

 – بعدھا وما ٢٤١٠ص ٥ج للقدوري التجرید  ، عدھاب وما٢٨٧ص ٦ج الھدایة شرح العنایة راجع 
 :المؤلف والكتاب السنة بین الجمع في اللباب ، م٢٠٠٦  الثانیة الطبعة - بالقاھرة السالم دار نشر

 ت( المنبجي الخزرجي األنصاري مسعود بن زكریا یحیى أبي بن علي محمد أبو الدین جمال
 - ھـ١٤١٤ الثانیة، :الطبعة دمشق / سوریا - لمالق دار :الناشر بعدھا وما ٥١٣ص ٢ج )ھـ٦٨٦

   .١٧٣ص ٦ج المصري نجیم البن الدقائق كنز شرح الرائق البحر ،  م١٩٩٤
)٦(

 نھایة ، بعدھا وما ٢٠٦ص٥ج للماوردي الكبیر الحاوي ، بعدھا وما ٥٧ص٣ج للشافعي األم راجع 

   . دھابع وما ٢٨٩ص ٢ج وعمیرة قلیوبي حاشیتا ، ١٥٤ص٤ج للرملي المحتاج
)٧(

    . بعدھا وما ٨٠ص ٤ج قدامة البن والمغني ، سابقا إلیھا المشار الفقھاء جمھور مراجع أنظر 
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ویجب توافر بعض الشروط حتى یتم تفعی�ل مب�دأ وض�ع الج�وائح وفق�ا للفق�ھ       
 :اإلسالمي، وھذه الشروط ھي

 أن تكون الجائحة عامة ولیست خاصة. 

 أن یكون سبب الجائحة خارجي ال عالقة ألطراف العقد بھ. 

 ة أو أضرارھاعدم إمكانیة تفادي الجائح. 

       ویجب أن یقوم الطرف المتعاقد بالقیام بواجبات�ھ وأال یك�ون اخالل�ھ بأح�د واجبات�ھ
فعندما یكون الطرف المتعاقد متمكًنا من القیام بالتزامة  من التفریط أو االھمال في شئ

ولكنھ یھمل القیام بھ أو یتأخر في أدائة ثم وقعت الجائحة فحینھا ال مجال العمال مبدأ 
الج��وائح بحق��ھ ألن��ھ ق��د ف��رط ف��ي ح��ق المتعاق��د االخ��ر، والجائح��ة بحس��ب ن��ص    وض��ع

 .الفقھاء ال توضع عنھ في حالتة تلك

وال شك أن القاضي المسلم حین یق�وم بإعم�ال الق�انون الواج�ب التطبی�ق عل�ى       
العقد الدولى سیطبق نظریتى الظروف الطارئة والقوة القھریة وما یترتب علیھم�ا م�ن   

عل��ى أن القاض��ي إذا ل��م یج��د ھ��اتین ، نفی��ذ االلتزام��ات الخاص��ة الدولی��ة أث��ار متعلق��ة بت
النظریتین فى القانون واجب التطبی�ق أو ج�ده یش�دد م�ن االلت�زام ب�رغم تل�ك الظ�روف         
فإنھ سیستبعد القانون واجب التطبیق لمخالفتھ للنظام العام اإلسالمي لكونھ یتجافى م�ع  

 .إلسالمیة العدالة التى تتصف بھا أحكام الشریعة ا
ومنذ انتشار جائحة كورونا وم�ا ترت�ب علیھ�ا م�ن إج�راءات ك�ان لھ�ا ب�الغ الت�أثیر          
عل��ى تنفی��ذ االلتزام��ات التعاقدی��ة أخ��ذت المج��امع الفقھی��ة ف��ى ال��دول اإلس��المیة تن��اقش    

وانطلق��ت م��ؤتمرات ف��ى   ، تبع��ات تل��ك الجائح��ة وأثرھ��ا عل��ى العب��ادات والمع��امالت      
المیة لتناقش أثار جائح�ة كورون�ا عل�ى تنفی�ذ االلتزام�ات      جامعات الدول العربیة واإلس
الم��ؤتمر اإلفتراض��ي األول  م��ن تل��ك الم��ؤتمرات ن��ذكر   ، التعاقدی��ة الداخلی��ة والدولی��ة  

لمجلة الشریعة والدراسات االسالمیة بجامعة الكویت والذي جاء تحت عن�وان معالج�ة   
ھ�ـ المواف�ق   ١٤٢١ش�وال  /٧ – ٦الشریعة االسالمیة آلث�ار جائح�ة كورون�ا ف�ي الفت�رة      

  .)١( م٢٠٢٠یونیو / ٣٠-٢٩
وك���ان م���ن نت���ائج توص���یات م���ؤتمر معالج���ة الش���ریعة اإلس���المیة آلث���ار جائح���ة  

  :..... أحكام المعامالت المالیة والتبرعات والعمل الخیري ما یأتي.. كورونا
ذ، لنظریة القوة القاھرة والظروف الطارئة أثر في عقود التورید المتراخیة التنفی -أ

فإذا أصبح تنفیذ االلتزام مستحیال، فتعتبر قوة قاھرة، فإن كانت االستحالة كلی�ة انفس�خ   
العق�د م�ن تلق��اء نفس�ھ، وإن كان��ت جزئی�ة خی��ر ال�دائن ب��ین أن یتمس�ك بالعق��د فیم�ا بق��ي        

                                                        
)١(

 ١٩ كوفید كورونا جائحة آلثار اإلسالمیة الشریعة معالجات مؤتمر وتوصیات قرارات راجع 

COVID-19 ١٢٢ العدد – الكویت جامعة – اإلسالمیة والدراسات الشریعة بمجلة منشور 

   . م٢٠٢٠ سبتمبر بتاریخ ٣٥المجلد
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ممكن التنفیذ، أو أن یطلب فسخ العقد وال یستحق الدائن تعویضا عم�ا نال�ھ م�ن ض�رر     
ی�ا أو جزئی�ا، وأم�ا إذا ك�ان تنفی�ذ االلت�زام مرھق�ا للم�دین فتع�د          بسبب تفوی�ت الص�فقة كل  

ظرفا طارئا، ویترتب علیھا تعدیل االلت�زام إل�ى الح�د المعق�ول وتوزی�ع الخس�ائر عل�ى        
  . الطرفین

إذا استحال تنفیذ االلتزام في عقد اإلجارة تعمل نظریة القوة القاھرة، ویفسخ  – ب
لیة، وإذا كانت جزئیة خیر المس�تأجر ب�ین أن یتمس�ك    العقد تلقائیا إذا كانت االستحالة ك

  . بالعقد فیما بقي ممكن التنفیذ أو أن یطلب فسخ العقد
ال یمكن تطبیق نظریة الظروف الطارئة على عقد اإلیجار السكني ف�ي الفق�ھ    – ج

ففقھ�ا، ف�إن المس�تأجر    : والقانون ، وإنما یحكم على المسألة حسب القواع�د والنص�وص  
وقانون�ا ف�إن   . را عل�ى ال�دفع فإن�ھ ال ینظ�ر، وإن ك�ان معس�را فیج�ب إمھال�ھ        إذا كان ق�اد 

المستأجر یكون ملزما بسداد األج�رة كامل�ة وإن ت�أخر للظ�روف االس�تثنائیة فإنھ�ا تع�د        
  . من قبیل العذر الذي ینظر فیھ القضاء

یمكن تطبیق نظریة الظروف الطارئة الناتجة ع�ن جائح�ة كورون�ا عل�ى عق�د       – د
  . التجارياإلیجار 

یجوز للدولة ممثلة بالبنك المرك�زي أن تل�زم المص�ارف بتأجی�ل المس�تحقات       – ھـ
المالی��ة الت��ي لھ��ا عل��ى العم��الء إذا اقتض��ت المص��لحة ذل��ك ، ویج��ب عل��ى المص��ارف     

  . االلتزام بذلك
یلتزم األفراد والشركات في عقود العمل العمل المؤقتة في م�دة س�ریان العق�د     – و

فین في مدة الحظر في حال أراد رب العمل استمرارھم عل�ى عملھ�م   بدفع أجور الموط
  .بعد الحظر، وأنھ ال یصح إنھاء عقود الموظفین أو قطع رواتبھم

كبی�ر المفت�ین بدول�ة    -الدكتور أحمد ب�ن عب�د العزی�ز الح�داد     ومن ذلك ما أشار إلیھ 
ات لإلفت��اء ، م��دیر إدارة اإلفت��اء، عض��و مجل��س اإلم��ار   -اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة  

خالل كلمت�ھ ب�المؤتمر الع�المي الس�ادس ل�دار اإلفت�اء المنعق�د ف�ى مص�ر ف�ى            -الشرعي
بأن موضوع الجوائح یعد من مفردات الفقھ المھم�ة الت�ي   : ) ١(م ٢٠٢١أغسطس  ٣و٢

یتعین أن تكون العنایة بھا كافیة، لما لھا من تفصیالت دقیقة، وتحقیقات أنیقة، وتنزیل 
الجوائح یحتاج دقة في الفھم وعمًق�ا ف�ي التأص�یل، وھ�ا ھ�ي جائح�ة       مسائلھ على وقائع 

تعد م�ن أكب�ر الج�وائح الت�ي اجتاح�ت الع�الم،       " كورونا"المشھورة بـ ١٩فیروس كوفید 
فأخرت النمو االقتصادي، وعطلت مصالح البشر، وأثرت في االلتزامات المنعقدة بین 

اس��تدعى م��ن فقھ��اء الش��ریعة   األف��راد والش��ركات والمؤسس��ات العام��ة والمختلط��ة؛ م��ا 
إمع��ان النظ��ر ف��ي مس��تجدات ھ��ذه الجائح��ة المتعلق��ة ب��الحقوق وااللتزام��ات، المت��أثرة       

  .بالجائحة، وقد كانت العقود عند نشأتھا خالیة من تصور حدوث الجائحة

                                                        
)١(

   .  م٢٠٢١ أغسطس ٣ بتاریخ السابع الیوم بجریدة منشورة الكلمة راجع 
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ولف�ت النظ��ر إل�ى أن وض��ع مع�امالت اس��تثنائیة للج�وائح أم��ر دع�ت إلی��ھ الش��ریعة      
صریحة، واقتضتھ المقاصد الكلیة، والقواع�د العام�ة؛ ألن   اإلسالمیة بنصوص شرعیة 

وضعھا یحقق العدالة بین المتعاملین، فضًلا عن أن نظری�ة الظ�روف الطارئ�ة مس�تمدة     
وأضاف ال�دكتور الح�داد، أن   ، من الشریعة اإلسالمیة، ومن اتفاق الفقھاء قدیًما وحدیًثا

؛ حی�ث ع�مَّ بل�دان الع�الم كلھ�ا،      المشھور بكورونا ُیعد جائحة عالمیة ١٩فیروس كوفید 
وش�دد  ،  .واقتضى ذلك أن یطبق علیھ مبدأ وضع الجوائح، ونظریة الظروف الطارئ�ة 

لم یصل إلى حد القوة القاھرة التي تفسخ فیھا العقود تلقائیا  ١٩على أن فیروس كوفید 
بعسر  لتعذر تنفیذھا، وإنما بقیت في حدود العوارض الطارئة التي یمكن تنفیذھا ولكن

ومش��قة، ب��دلیل اس��تمرار ھ��ذه العق��ود وتم��ام تنفی��ذھا أحیاًن��ا، وع��دم ت��أثر القطاع��ات           
  .االستھالكیة والطبیة، وارتفاع االستھالك التقني بشكل كبیر

والتي كان قد  ١٩وأشار إلى أن االلتزامات العقدیة المتأثرة بجائحة فیروس كوفید 
المخفف�ة لاللتزام�ات؛ وذل�ك بع�دم     شرع العمل فیھا؛ تخضع لنظریة الظ�روف الطارئ�ة   

اإللزام بالشرط الجزائي، ولزوم تأجیل تنفیذ العقد أو إتمامھ، أو فسخھ، كما أن العق�ود  
التي لم یك�ن ق�د ب�دأ تنفی�ذھا، َفحلَّ�ت الجائح�ة وحال�ت دون الب�دء بتنفی�ذھا؛ یخیَّ�ر طرف�ا            

   .العقد بین اإللغاء أو التأجیل
اس��توفیت قب�ل الجائح��ة أو ف�ي أثنائھ��ا، وبقی��ت    وأك�د ال��دكتور عل�ى أن العق��ود الت�ي   

أثمانھا كلھا أو بعضھا عند المستفید تعد َدیًنا في ذمتھ، یج�ب علی�ھ س�دادھا، ف�إن تع�ذر      
السداد علیھ إلعساره، فینظر إلى میسرة، كما أن العقود التي كان قد ق�دم فیھ�ا عربوًن�ا    

ف�ا العق�د التأجی�ل یج�ب أن     أو ھامش جدیة؛ فتعطل تنفیذھا بسبب الجائحة، ولم یش�أ طر 
یعاد للطرف الثاني المستفید ما قدم�ھ م�ن عرب�ون أو ھ�امش جدی�ة؛ لع�دم تقص�یره ف�ي         

  .)١(ذلك
ولم تكن القرارات والتوصیات السابقة بشأن معالجة آثار جائحة كورونا على تنفیذ 

ی�ذ  االلتزامات التعاقدیة أولى القرارات الخاصة بمناقشة آثر الظروف الطارئة عل�ى تنف 
االلتزامات التعاقدیة فقد سبق للمجامع الفقھیة مناقشة أث�ر الظ�روف الطارئ�ة ف�ى تنفی�ذ      
عقود التورید وعقود المقاوالت عند غالء سعر السلع فى عقود التورید أو غالء س�عر  

وق��د أص��درت بش��أنھا ق��رارت ، م��واد البن��اء  ف��ى عق��ود المق��اوالت والعق��ود المتراخی��ة 
م�ا یتعل�ق   " وھ�و أح�د مص�ادر التش�ریع اإلس�المي      " ی�اس  أسست حكمھ�ا فیھ�ا عل�ى الق   

بأحك��ام تل��ك العق��ود عل��ى م��ا ذك��ر م��ن أجتھ��اد فقھ��اء الم��ذاھب الفقھی��ة بش��أن المس��ائل     
ویحسن أن نعرض ھنا بعض تلك القرارات بما اعتم�دت علی�ھ   ، المشابھة لتلك العقود 

  :.من ذلك ، ة من أدلة تؤكد سبق شریعتنا الغراء فى معرفة نظریة الظروف الطارئ

                                                        
)١(

   .  م٢٠٢١ أغسطس ٣ بتاریخ السابع الیوم بجریدة منشورة الكلمة راجع 
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قرار مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ  
  .   )١(ھـ  ١٤٠٢المنعقدة في سنة  الرابعة
  بشأن الظروف الطارئة وتأثیرھا في الحقوق وااللتزمات العقدیة -القرار السابع " 

نا ونبین�ا محم�د وآل�ھ    الحمد هللا وح�ده والص�الة والس�الم عل�ى م�ن ال نب�ي بع�ده س�ید        
  :أما بعد. وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

فقد عرض عل�ى مجل�س المجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي مش�كلة م�ا ق�د یط�رأ بع�د إب�رام            
عقود التعھد ونحوھا م�ن العق�ود ذات التنفی�ذ المتراخ�ي ف�ي مختل�ف الموض�وعات م�ن         

دل ال�ذي بن�ى   تبدل مفاجئ في الظروف واألح�وال ذات الت�أثیر الكبی�ر ف�ي می�زان التع�ا      
علیھ الطرفان المتعاقدان حساباتھما فیما یعطیھ العقد كال منھما م�ن حق�وق وم�ا یحمل�ھ     

  .إیاه من التزامات، مما یسمى الیوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة
وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لھا من واقع أحوال التعامل وأشكالھ توجب التفكیر 

. ض�ي عل�ى المش�كلة ف�ي تل�ك األمثل�ة ونظائرھ�ا الكثی�رة        في حل فقھي مناسب ع�ادل یق 
  :فمن صور ھذه المشكلة األمثلة التالیة

لو أن عقد مقاولة على إنشاء بنایة كبیرة یحتاج إنشاؤھا إلى مدة طویلة تم بین  - ١
طرفن، وحدد فیھ سعر المتر المكعب من البناء وكسوتھ بمبلغ مائة دینار مثال، وكانت 

ولیة من حدید وأسمنت وأخشاب وسواھا وأج�ور عم�ال تبل�غ عن�د العق�د      كلفة المواد األ
للمت��ر الواح��د ثم��انین دین��ارا فوقع��ت ح��رب غی��ر متوقع��ة أو ح��ادث آخ��ر خ��الل التنفی��ذ  
قطعت االتصاالت واالستیراد وارتفعت بھا األسعار ارتفاعا كبیرا یجعل تنفیذ االلتزام 

  .مرھقا جدا
زاق عینیة یومیا من لح�م وج�بن ول�بن وب�یض     لو أن متعھدا في عقد تورید أر - ٢

وخضروات وفواكھ ونحوھا إلى مستشفى أو إلى جامعة فیھا أقسام داخلیة، أو إلى دار 
فحدثت جائحة في البالد . ضیافة حكومیة، بأسعار اتفق علیھا في كل صنف لمدى عام

ع��ت أو طوف�ان أو فیض��ان أو زل�زال، أو ج��اء ج�راد ج��رد المحاص�یل الزراعی��ة، فارتف    
األس��عار إل��ى أض��عاف كثی��رة عم��ا كان��ت علی��ھ عن��د عق��د التوری��د، إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن   

  .األمثلة المتصورة في ھذا المجال

                                                        
)١(

 من أنھ وجدت ولكني ،  فقط اإلسالمي الفقھ مجمع لمجلس النھائي القرار نص أعرض سوف كنت 

 لیتیسر المجمع فقھاء علیھا اعتمد التي باألدلة كامال القرار نص أعرض أن والمناسب ألفضلا

 الممكن من أنھ إذ ، لصاحبھ أنقلھ ما بنسبة تلزمني التي العلمیة ولألمانة ، منھا االستفادة للقارىء

 المراجع من وجمعھا -القرار نص فى المذكورة – الجوائح بوضع الخاصة األدلة اقتصاص

 المذھب نفس فى دلیل لكل متعددة مراجع من علیھا والزیادة القرار فى إلیھا المشار األصلیة

 أساتذتي من تعلمتھا التى-  العلمیة أمانتي ولكن ، إلیھ توصلت شخصي جھد ھذا أن باعتبار

 األوساط فى حالیا انتشر قد أراه الذي المسلك ھذا أسلك أن تمنعني – والقانونیین الشرعیین

   .  منھم مات من اهللا ورحم خیرا أساتذتي اهللا فجزى ، میةالعل
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فما الحكم الشرعي الذي یوجبھ فقھ الشریعة ف�ي مث�ل ھ�ذه األح�وال الت�ي أص�بحت       
كثیرة الوقوع في العصر الحاضر الذي تمیز بالعقود الضخمة بقیمة المالیین، كالتعھ�د  

الحكوم��ات ف��ي ش��ق الط��رق الكبی��رة وف��تح األنف��اق ف��ي الجب��ال، وإنش��اء الجس��ور     م��ع 
العظیم����ة، والمجمع����ات ل����دوائر الحكوم����ة أو للس����كنى، والمستش����فیات العظیم����ة أو     

وك�ذا المق�اوالت الت�ي تعق�د م�ع مؤسس�ات أو ش�ركات كب�رى لبن�اء مص�انع           . الجامعات
  .ضخمة، ونحو ذلك مما لم یكن لھ وجود في الماضي البعید

فھل یبقى المتعاقد الملتزم على حدود عق�ده وأس�عاره قب�ل تب�دل الظ�روف وط�روء       
التغییرات الكبیرة المشار إلیھا مھما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو س�احقة، تمس�كا   
بمقتضى العقد وحدوده في األسعار والكمیات، أو لھ مخ�رج وع�الج م�ن فق�ھ الش�ریعة      

المی��زان إل��ى التع��ادل، ویحق��ق اإلنص��اف بق��در      الحكیم��ة الس��محة العادل��ة یعی��د كفت��ي   
  اإلمكان بین الطرفین؟

وقد نظر مجلس المجمع ف�ي النظ�ائر الفقھی�ة ذات الص�لة بھ�ذا الموض�وع م�ن فق�ھ         
المذاھب واستعرض قواع�د الش�ریعة ذات العالق�ة مم�ا یس�تأنس ب�ھ ویمك�ن أن یوص�ي         

ج��ع إل��ى آراء فقھ��اء  ب��الحكم القیاس��ي واالجتھ��اد الواج��ب فقھ��ا ف��ي ھ��ذا الش��أن كم��ا ر     
  :المذاھب فوجد ما یلي

إن اإلجارة یجوز للمستأجر فسخھا بالطوارئ العامة التي یتعذر فیھ�ا اس�تیفاء    - ١
المنفع��ة ك��الحرب والطوف��ان ونح��و ذل��ك، ب��ل الحنفی��ة یس��وغون فس��خ اإلج��ارة أیض��ا       

ل باألعذار الخاصة بالمستأجر، مما یدل على أن جواز فسخھا ب�الطوارئ العام�ة مقب�و   
لدیھم أیضا بطریق األولویة ف�یمكن الق�ول أن�ھ مح�ل اتف�اق، وذك�ر اب�ن رش�د ف�ي بدای�ة           

من طبعة الخانجي األولى بالمطبعة الجمالی�ة بمص�ر تح�ت    ) ١٩٢/ ص  ٢ج(المجتھد 
أي البعلی�ة الت�ي تش�رب     -عن�د مال�ك أن أرض المط�ر   : (أن�ھ ) أحكام الطوارئ: (عنوان

قحط من زراعتھ�ا، أو إذا زرعھ�ا المكت�ري فل�م     إذا كریت فمنع ال -من ماء السماء فقط
أن الكراء ینفسخ، وك�ذلك إذا اس�تعذرت ب�المطر     -أي بسببھ -ینبت الزرع لمكان القحط

  ).حتى انقضى زمن الزراعة فلم یتمكن المكتري من زرعھا
المطب�وع م�ع الش�رح    (وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب اإلجارة من المغني  - ٢

إذا حدث خوف عام یمنع من سكنى ذل�ك المك�ان ال�ذي فی�ھ     : أنھ )٣٠/ ص ٦الكبیر ج 
العین المس�تأجرة، أو تحص�ر البل�د ف�امتنع الخ�روج إل�ى األرض المس�تأجرة لل�زرع أو         
نحو ذلك، فھذا یثبت للمستأجر خیار الفسخ ألنھ أمر غالب یمنع المستأجر من اس�تیفاء  

. . ن یخ�اف وح�ده لق�رب أعدائ�ھ    فأما إذا كان الخوف خاصا بالمستأجر، مثل أ. المنفعة
  .لم یملك الفسخ، ألنھ عذر یختص بھ ال یمنع استیفاء المنفعة بالكلیة فأشبھ مرضھ

أن�ھ  ) ٢٣٩/ ص ٥ج (وقد نص اإلمام النووي رحمھ اهللا في روضة الطالبین  - ٣
ال تنفسخ اإلجارة باألع�ذار، س�واء أكان�ت إج�ارة ع�ین أو ذم�ة، وذل�ك كم�ا إذا اس�تأجر          

فر علیھ��ا فم��رض، أو حانوت��ا لحرف��ة فن��دم، أو ھلك��ت آالت تل��ك الحرف��ة أو      داب��ة للس�� 
وك�ذا ل�و ك�ان الع�ذر للم�ؤجر ب�أن م�رض        : ق�ال الن�ووي  . استأجر حمام�ا فتع�ذر الوق�ود   
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وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أھلھ مسافرین فعادوا واحت�اج إل�ى   
  .اھـ. ال خلل في المعقود علیھفال فسخ في شيء من ذلك، إذ : الدار أو تأھل قال

م��ا ی��ذكره العلم��اء رحمھ��م اهللا ف��ي الج��وائح الت��ي تجت��اح الثم��ار المبیع��ة عل��ى     - ٤
األشجار باألسباب العامة كالبرد والجراد وشدة الحر واألمطار والریاح ونحوذلك مم�ا  
ھو عام حیث یقررون سقوط ما یقابل الھالك بالجوائح من الثمن وھي قض�یة الج�وائح   

  .مشھورة في السنة والفقھال
أن  ٣٧٦/ ذكر شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة رحم�ھ اهللا ف�ي مختص�ر الفت�اوى ص         - ٥

م��ن اس��تأجر م��ا تك��ون منفع��ة إجارت��ھ لعام��ة الن��اس، مث��ل الحم��ام والفن��دق والقیس��اریة،  
فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه فإنھ 

  .ر من األجرة بقدر ما نقص من المنفعةیحط عن المستأج
ول�و  : (من الجزء السابق الذكر نفس�ھ ) ٢٩(وقال ابن قدامة أیضا في الصفحة  - ٦

استأجر دابة لیركبھا أو یحمل علیھ�ا إل�ى مك�ان مع�ین، فانقطع�ت الطری�ق إلی�ھ لخ�وف         
ا حادث أو اكترى إلى مكة فلم یحج الناس ذلك العام من تلك الطریق فلك�ل واح�د منھم�   

  ).فسخ اإلجارة وإن أحب إبقاءھا إلى حین إمكان استیفاء المنفعة جاز
/ ص  ٤ج (وقال الكاساني من فقھاء الحنفیة في اإلجارة من كتاب بدائع الص�نائع  

إن الفسخ في الحقیقة امتناع من الت�زام الض�رر، وإن إنك�ار الفس�خ عن�د تحق�ق       ) (١٩٧
من اشتكى ضرس�ھ، فاس�تأجر رج�ال    العذر خروج عن العقد والشرع، ألنھ یقتضي أن 

  ).لقلعھا، فسكن الوجع یجبر على القلع، وھذا قبیح عقال وشرعا
ھذا وق�د ذك�ر فقھ�اء الم�ذاھب ف�ي حك�م األع�ذار الطارئ�ة ف�ي المزارع�ة والمس�اقاة            

  .والمغارسة شبیھ ما ذكروا في اإلجارة
م�ن   قضى رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم وأص�حابھ م�ن بع�ده، وق�رر كثی�ر         - ٧

فقھ��اء الم��ذاھب ف��ي الج��وائح الت��ي تجت��اح الثم��ار بب��رد أو ص��قیع، أو ج��راد، أو دودة،    
ونحو ذلك من اآلفات، أنھا تسقط من ثمن الثمار التي بیع�ت عل�ى أش�جارھا م�ا یع�ادل      

  .قیمة ما أتلفتھ الجائحة وإن عمت الثمر كلھ تسقط الثمن كلھ
» ال ض�رر وال ض�رار  «عن�ھ   قال رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم فیم�ا ثب�ت     - ٨

وقد اتخذ فقھاء المذاھب من قولھ ھذا قاع�دة فقھی�ة اعتبروھ�ا م�ن دع�ائم الفق�ھ الكب�رى        
األساس��یة، وفرع��وا علیھ��ا أحكام��ا ال تحص��ى ف��ي دف��ع الض��رر وإزالت��ھ ف��ي مختل��ف       

  .األبواب
ومم�ا ال ش�ك فی��ھ أن العق�د ال��ذي یعق�د وفق�ا لنظام��ھ الش�رعي یك��ون ملزم�ا لعاقدی��ھ        

  )١(} َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد{: عمال بقولھ تعالى في كتابھ العزیزقضاء؛ 
ولكن قوة العقد الملزمة لیست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبین بھ كاف�ة  
وقد وجد المجمع في مقاییس التكالیف الشرعیة، ومعاییر حكمة التش�ریع أن المش�قة ال   

كلی��ف ع��ادة بحس��ب طبیعت��ھ، كمش��قة القی��ام ف��ي الص��الة، ومش��قة الج��وع  ینف��ك عنھ��ا الت
والعطش في الصیام، ال تسقط التكلیف، وال توج�ب فی�ھ التخفی�ف، ولكنھ�ا إذا ج�اوزت      
الح��دود الطبیعی��ة للمش��قة المعت��ادة ف��ي ك��ل تكلی��ف بحس��بھ، أس��قطتھ أو خففت��ھ، كمش��قة    
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األعم��ى واألع��رج ف��ي  الم��ریض ف��ي قیام��ھ ف��ي الص��الة ومش��قتھ ف��ي الص��یام وكمش��قة 
الجھاد، فإن المشقة المرھقة عندئذ بالسبب الطارئ االس�تثنائي توج�ب ت�دبیرا اس�تثنائیا     
یدفع الحد المرھق منھا، وقد نص على ذلك وأس�ھب ق�ي بیان�ھ، وأت�ى علی�ھ بكثی�ر م�ن        

الموافق�ات  (األمثلة في أحكام الشریعة اإلمام أبو إسحاق الشاطبي رحم�ھ اهللا ف�ي كتاب�ھ    
  ) .صول الشریعةفي أ
فیتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة ال تأثیرھا لھا ف�ي العق�ود    

ألنھا طبیعة التجارة وتقلباتھا التي ال تنفك عنھ�ا، ولكنھ�ا إذا ج�اوزت المعت�اد الم�ألوف      
  .كثیرا بمثل تلك األسباب الطارئة اآلنفة الذكر توجب عندئذ تدبیرا استثنائیا

  
  ):إعالم الموقعین(ن القیم رحمھ اهللا في كتابھ ویقول اب

إن اهللا أرسل رسلھ وأنزل كتب�ھ بالع�دل ال�ذي قام�ت ب�ھ الس�ماوات واألرض وك�ل        (    
أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المص�لحة إل�ى عكس�ھا فل�یس م�ن ش�رع اهللا ف�ي        

إع���الم ( )ش���يء وحیثم���ا ظھ���رت دالئ���ل الع���دل وس���فر وجھ���ھ ف���ثم ش���رع اهللا وأم���ره    
  .)لموقعینا

وقص��ر العاق��دین إنم��ا تكش��ف عن��ھ وتح��دده ظ��روف العق��د، وھذاالقص��ر ال یمك��ن      
تجاھلھ واألخذ بحرفیة العقد مھما كانت النتائج فمن القواعد المق�ررة ف�ي فق�ھ الش�ریعة     

وال یخف��ى أن طری��ق ، أن العب��رة ف��ي العق��ود للمقاص��د والمع��اني ال لأللف��اظ والمب��اني   
المعروضة آنفا في العق�ود المتراخی�ة التنفی�ذ ألج�ل إیج�اد       التدخل في مثل تلك األحوال

الحل العادل الذي یزیل الجور إنما ھو من اختصاص القضاء ففي ض�وء ھ�ذه القواع�د    
والنصوص المعروضة التي تنیر طریق الحل الفقھي السدید في ھذه القضیة المستجدة 

  :األھمیة، یقرر الفقھ اإلسالمي ما یلي
إذا تب�دلت  ) كعقود التورید والتعھدات والمقاوالت(راخیة التنفیذ في العقود المت - ١

الظروف التي ت�م فیھ�ا التعاق�د تب�دال غی�ر األوض�اع والتك�الیف واألس�عار تغی�را كبی�را           
بأسباب طارئة عام�ة ل�م تك�ن متوقع�ة ح�ین التعاق�د، فأص�بح بھ�ا تنفی�ذ االلت�زام العق�دي            

قلب�ات األس�عار ف�ي ط�رق التج�ارة ول�م       یلحق بالملتزم خسائر جسیمة غیر معتادة م�ن ت 
یكن ذلك نتیجة تقصیر أو إھمال من الملتزم في تنفیذ التزاماتھ، فإنھ یحق للقاضي ف�ي  
ھذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعدیل الحق�وق وااللتزام�ات العقدی�ة بص�ورة     

یجوز ل�ھ أن   توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفین المتعاقدین، كما
یفس��خ العق��د فیم��ا ل��م ی��تم تنفی��ذه من��ھ إذا رأى أن فس��خھ أص��لح وأس��ھل ف��ي القض��یة            
المعروضة علیھ، وذلك مع تعویض عادل للملتزم لھ صاحب الح�ق ف�ي التنفی�ذ، یجب�ر     
ل��ھ جانب��ا معق��وال الخس��ارة الت��ي تلحق��ھ م��ن فس��خ العق��د بحی��ث یتحق��ق ع��دل بینم��ا دون   

  .في ھذه الموازنات جمیعا رأي أھل الخبرة الثقاتإرھاق للملتزم ویعتمد القاضي 
ویحق للقاضي أیضا أن یمھل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال  - ٢

  .في وقت قصیر، وال یتضرر الملتزم لھ كثیرا بھذا اإلمھال
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ھذا وإن مجلس المجمع الفقھ�ي ی�رى ف�ي ھ�ذا الح�ل المس�تمد م�ن أص�ول الش�ریعة          
واجب بین طرفي العقد، ومنعا للضرر المرھق ألحد العاق�دین بس�بب ال   تحقیقا للعدل ال

ید لھ فی�ھ، وأن ھ�ذا الح�ال أش�بھ بالفق�ھ الش�رعي الحك�یم، وأق�رب إل�ى قواع�د الش�ریعة            
  .  )١(")واهللا ولي التوفیق . ومقاصدھا العامة وعدلھا

تثنائیة وھنا نلحظ التشابھ ب�ین م�ا قررت�ھ ال�نظم القانونی�ة بش�أن أث�ر الظ�روف االس�         
والقوة القاھرة فى تنفیذ االلتزامات التعاقدیة المحلی�ة والدولی�ة أم�ا بتع�دیل االلت�زام بم�ا       
یتناس��ب م��ع الظ��روف المس��تجدة أو بفس��خھ دونم��ا تع��ویض ف��ى حال��ة ص��یرورة أث��ار     

الت�ى تتطل�ب    -كورونا قوة قھریة تجعل تنفیذ العقد مستحیال السیما فى العق�ود الدولی�ة   
م�ع م�ا ق�رره     –د ووسائل النقل الدولی�ة أم�ام حرك�ة التج�ارة الدولی�ة      عدم إغالق الحدو

وھنا نج�د اتف�اق م�ا توص�لت إلی�ھ ال�نظم القانونی�ة م�ع         ، الفقھاء المسلمون قدیما وحدیثا 
  .موقف الفقھ اإلسالمي من جائحة كورونا وأثرھا على تنفیذ العقود 

  
ویت�دبر ف�ي أص�ولھا     فى النھایة نقرر أن من یتعمق في نصوص الشریعة الغ�راء و

وأحكامھا، وجزئیاتھا وفروعھا لیتبین لھ بوضوح أن دیدنھا ھو تحقیق العدالة، ولیست 
الوق��وف عن���د النظری���ات العام���ة والمب���ادىء والقواع��د الكلی���ة، عل���ى عك���س الق���وانین   

وھذا نابع ، التي تولي عنایتھا بالنظریات العامة  -السیما القوانین الغربیة  -الوضعیة ـ
  .انیتھا، وأنھا شریعة دینیة مقصدھا األسمى تحقیق العدالة ولیس تنفیذ القواعدمن رب

                                                        
)١(

 البحوث بمجلة منشور اإلسالمي العالم لرابطة  التابع اإلسالمي الفقھي المجمع مجلس قرار 

 والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة - اإلسالمیة

   .  بعدھا وما ٣٢١ ص ٣٢ العدد – لسعودیةا العربیة بالمملكة  واإلرشاد
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  خاتمة
  نتائج البحث والتوصیات 

  :تتمثل أھم النتائج المستخلصة من البحث فیما یلى 

ویختل���ف ، تع���د جائح���ة كورون���ا ح���ادث فج���ائي غی���ر متوق���ع م���ن المتعاق���دین         -١
ت���زام فف���ي بع���ض الح���االت ال  تكیی���ف الجائح���ة بحس���ب تأثیرھ���ا عل���ى تنفی���ذ االل 

ت����ؤثر عل����ى تنفی����ذ الت����زام الم����دین وھن����ا فل����یس م����ن ح����ق الم����دین االحتج����اج    
 .بالجائحة للتنصل من تنفیذ التزامھ

كم���ا تع���د جائح���ة كورون���ا ظرف���ا طارئ���ا وفق���ا للنظری���ة الظ���روف الطارئ���ة إذا        -٢
 .أدت إلى جعل تنفیذ االلتزام مرھقا للمدین

لق����وة الق����اھرة إذا أدت إل����ى جع����ل تنفی����ذ  كم����ا تع����د ق����وة قھری����ة وفق����ا لنظری����ة ا -٣
 .االلتزام مستحیال استحالة مطلقة على المدین 

بع���د  -ینبغ���ى عل���ى المتعاق���دین بدای���ة االتف���اق عل���ى تع���دیل االلت���زام التعاق���دي        -٤
ب���الطرق الودی���ة بم���ا  –انتش���ار فی���روس كورون���ا المس���تجد وص���یرورتھ جائح���ة 

ف����إذا م����ا ، الجائح����ة  یتناس����ب م����ع الظ����روف الدولی����ة المس����تجدة بع����د انتش����ار  
أم���ا إذا ل���م یتفق���ا  ،  توص���ل األط���راف التف���اق بتع���دیل التزام���اتھم فبھ���ا ونعم���ت  

وث���ار بینھم���ا تن���ازع بش���ان تنفی���ذ التزام���ات العق���د ال���دولى وت���م اللج���ؤ للقض���اء     
ف���ى قانون���ھ  –فھن���ا یق���وم القاض���ي ال���ذي ینظ���ر الن���زاع بإعم���ال قاع���دة اإلس���ناد  

 .الخاصة بالعقود الدولیة -الوطني 
القاض����ي بإعمال����ھ للق����انون واج����ب التطبی����ق عل����ى العق����ود الخاص����ة الدولی����ة         -٥

س����یجد أن ھن����اك عق����ودا ل����م تت����أثر نھائی����ًا ب����اإلجراءات الت����ي اتخ����ذتھا ال����دول  
لمواجھ���ة فی���روس كورون���ا والح���د م���ن انتش���اره وھن���ا ف���إن القاض���ى ل���ن یع���دل   
االلت���زام ، وھن���اك ن���وع آخ���ر م���ن العق���ود ت���أثرت لدرج���ة أن االلت���زام أص���بح       

نفی���ذه مس���تحیًال وھن���ا یطب���ق القاض���ي نظری���ة الق���وة الق���اھرة ویحك���م بأنقض���اء   ت
الت���زام الم���دین دون تع���ویض، وھن���اك ن���وع ثال���ث م���ن العق���ود ل���م یص���بح تنفی���ذ  
االلتزام���ات فیھ���ا مس���تحیًال ب���ل أص���بح مرھق���ًا وھن���ا یطب���ق القاض���ي نظری���ة         

ذا الظ����روف الطارئ����ة فیع����دل االلت����زام إل����ى الح����د المعق����ول أو یؤج����ل تنفی����ذه إ 
س����محت طبیع����ة العق����د ب����ذلك وفق����ا للظ����روف المس����تجدة بع����د انتش����ار جائح����ة  

 . كورونا
إذا ل���م یج���د القاض���ي ف���ى الق���انون واج���ب التطبی���ق م���ن النص���وص الت���ى تش���مل     -٦

النظ����ریتین الس����ابقتین أو وج����ده یش����دد م����ن مس����ؤلیة األط����راف ب����رغم تل����ك        
ام الظ���روف فإن���ھ سیس���تبعد الق���انون األجنب���ي واج���ب التطبی���ق لمخالفت���ھ للنظ���       

الع��ام ویطب��ق قانون��ھ ال��وطنى عل��ى العق��ود الخاص��ة الدولی��ة عل��ى النح��و ال��ذي          
یمكن��ھ م��ن إعم��ال نظریت��ي الظ��روف الطارئ��ة والق��وة القھری��ة وفق��ا لم��ا أش��رنا        

 .سابقا 
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س���بقت الش���ریعة اإلس���المیة ال���نظم القانونی���ة ف���ى إس���باغ وص���ف الجائح���ة عل���ى     -٧
 .الظواھر الطبیعة واألوبئة والطاعون

الفقھ����اء م����ن األس�����باب الش����رعیة الم����ؤثرة عل����ى االلتزام�����ات      عن����د جمھ����ور    -٨
اآلف���ات : التعاقدی���ة وق���وع الج���وائح ومفھ���وم الجائح���ة عن���د أكث���ر الفقھ���اء یعن���ي  

أو الن���وازل الت���ي ال یمك���ن معھ���ا تض���مین أح���د، مث���ل الب���رد وال���ریح   الس���ماویة 
والجلی���د والح���ر والص���واعق والمط���ر وم���ا یش���ابھ ذل���ك كالط���اعون وجائح���ة         

واالت���الف ال���ذي یح���دث مم���ن ال یمك���ن تض���مینھ ك���الجیوش الغازی���ة   كورون���ا ، 
 .وما یماثلھا

ال ش��ك أن القاض��ي المس��لم ح��ین یق��وم بإعم��ال الق��انون الواج��ب التطبی��ق عل��ى           -٩
العق����د ال����دولى س����یطبق نظریت����ى الظ����روف الطارئ����ة والق����وة القھری����ة وم����ا         

عل���ى  ،یترت���ب علیھم���ا م���ن أث���ار متعلق���ة بتنفی���ذ االلتزام���ات الخاص���ة الدولی���ة     
أن القاض����ي إذا ل����م یج����د ھ����اتین النظ����ریتین ف����ى الق����انون واج����ب التطبی����ق أو   
ج���ده یش���دد م���ن االلت���زام ب���رغم تل���ك الظ���روف فإن���ھ سیس���تبعد الق���انون واج���ب    
التطبی���ق لمخالفت���ھ للنظ���ام الع���ام اإلس���المي لكون���ھ یتج���افى م���ع العدال���ة الت���ى         

 .تتصف بھا أحكام الشریعة اإلسالمیة 
ن م���ا قررت���ھ ال���نظم القانونی���ة بش���أن أث���ر الظ���روف      وھن���ا نلح���ظ التش���ابھ ب���ی    -١٠

االس���تثنائیة والق���وة الق���اھرة ف���ى تنفی���ذ االلتزام���ات التعاقدی���ة المحلی���ة والدولی���ة      
أم���ا بتع���دیل االلت���زام بم���ا یتناس���ب م���ع الظ���روف المس���تجدة أو بفس���خھ دونم���ا       
تع���ویض ف���ى حال���ة ص���یرورة أث���ار كورون���ا ق���وة قھری���ة تجع���ل تنفی���ذ العق���د          

الت����ى تتطل����ب ع����دم إغ����الق الح����دود   -ف����ى العق����ود الدولی����ة  مس����تحیال الس����یما
م���ع م���ا ق���رره الفقھ���اء   –ووس���ائل النق���ل الدولی���ة أم���ام حرك���ة التج���ارة الدولی���ة 

وھن��ا نج���د اتف���اق م���ا توص��لت إلی���ھ ال���نظم القانونی���ة   ، المس��لمون ق���دیما وح���دیثا  
  .مع موقف الفقھ اإلسالمي بشأن جائحة كورونا وأثرھا على تنفیذ العقود
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  لتوصیاتا

  :تتمثل أھم التوصیات فیما یلى

ینبغى على المجتمع الدولى التكاتف فیما بینھ لمواجھة اآلثار الخاص�ة بجائح�ة     -١
ومنھ�ا ف�ى المج�ال الق�انوني أث�ار جائح�ة كورون�ا        ، كورونا فى كافة المجاالت 

 .على تنفیذ االلتزامات التعاقدیة الدولیة
لخاص��ة الدولی��ة االتف��اق عل��ى تع��دیل  كم��ا ینبغ��ي عل��ى المتعاق��دین ف��ى العق��ود ا   -٢

التزاماتھم بما یتناسب مع الظروف المستجدة المترتبة على جائحة كورون�ا أو  
تأجیل تنفیذ االلتزام إلى ما بعد زوال الجائحة إذا سمحت طبیعة التعاقد بتأجیل 

 .تنفیذ االلتزام أو تعدیلھ
 -للقضاء فینبغ�ى للقاض�ى   إذا لم یتفق المتعاقدان على تعدیل االلتزام وتم اللجؤ   -٣

مراع�اة العدال�ة ف�ى رد     -عند تطبیق القانون الذي أش�ارت إلی�ھ قاع�دة اإلس�ناد     
االلت��زام إل��ى الح��د المعق��ول بم��ا یتناس��ب م��ع الجائح��ة وأثارھ��ا وفق��ا لنظری��ة       

أو الحك��م بانقض��اء االلت��زام دون تع��ویض وفق��ا لنظری��ة    ، الظ��روف الطارئ��ة  
 .الظروف القاھرة

لقاض��ي ف��ى الق��انون واج��ب التطبی��ق م��ن النص��وص الت��ى تش��مل     إذا ل��م یج��د ا   -٤
النظریتین السابقتین أو وجده یشدد من مسؤلیة األطراف ب�رغم تل�ك الظ�روف    
فإن�ھ سیس�تبعد الق�انون األجنب�ي واج�ب التطبی�ق لمخالفت�ھ للنظ�ام الع�ام ویطب�ق           
قانونھ الوطنى على العقود الخاصة الدولیة بحی�ث ی�تمكن م�ن تطبی�ق نظریت�ي      

 .ظروف الطارئة والقوة القھریةال
، ونحن إذ نثمن جھد الفقھاء المسلمین والمجامع الفقھیة ف�ى عص�رنا الحاض�ر      -٥

ومنھ�ا   –فإني أوصیھم ونفسي ببذل مزید من الجھ�د بش�أن موض�وع الج�وائح     
الذي یع�د م�ن مف�ردات الفق�ھ المھم�ة والت�ي یتع�ین أن تك�ون          –جائحة كورونا 

من تفصیالت دقیقة، وتحقیقات أنیقة، وتنزیل مس�ائلھ   العنایة بھا كافیة، لما لھا
نوص��ي عل��ى وق��ائع الج��وائح یحت��اج دق��ة ف��ي الفھ��م وعمًق��ا ف��ي التأص��یل، كم��ا  

المتخصص��ین ف��ى الدراس��ات الش��رعیة والقانونی��ة بب��ذل مزی��د م��ن الجھ��د ف��ى     
، الدراسات المقارنة لبیان ما تتمیز بھ الشریعة اإلسالمیة م�ن عدال�ة وس�ماحة    

یز ب�ھ فقھن�ا اإلس�المي م�ن ق�درة عل�ى مواجھ�ة مس�تجدات العص�ر ف�ى           وما یتم
  .مجال المعامالت المحلیة والدولیة 

  واهللا تعالى من وراء القصد وبھ التوفیق
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  :المراجع 

  .المراجع الشرعیة والعربیة: أوًال 

 ٢٠٦(ص���حیح مس���لم أب���و الحس���ین، مس���لم ب���ن الحج���اج القش���یري النیس���ابوري    -١

دار إحی���اء الكت���ب  : الناش���ر -ف���ؤاد عب���د الب���اقي    محم���د: تحقی���ق) ھ���ـ ٢٦١ -

دار إحی����اء : وَص����ّورْتھا(الق����اھرة  -فیص����ل عیس����ى الب����ابي الحلب����ي : العربی���ة 

  ).بیروت -التراث العربي 

تحقی������ق  ش������عیب  –)ھ������ـ ٢٤١ - ١٦٤(-مس������ند اإلم������ام أحم������د ب������ن حنب������ل -٢

الطبع����ة  –نش����ر مؤسس����ة الرس����الة   –ع����ادل مرش����د وآخ����رون   -األرن����ؤوط 

 . م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األولى 

 ٢٧٥ - ٢٠٢(س�����لیمان ب�����ن األش�����عث األزدي السجس�����تاني ، س�����نن أب�����ي داود -٣

نش����ر دار الرس����الة  ، محم����د كام����ل ق����ره   -ش����عیب األرن����ؤوط  : تحقی����ق) ھ����ـ

 .ھـ  ١٤٣٠األولى،:العالمیة الطبعة

أب���و عب���د ال���رحمن : الس���نن الص���غرى للنس���ائي المؤل���ف= المجتب���ى م���ن الس���نن -٤

تحقی����ق  –)ھ����ـ٣٠٣ت (ي، النس����ائي أحم����د ب����ن ش����عیب ب����ن عل����ي الخراس����ان 

 –حل����ب  –نش����ر مكت����ب المطبوع����ات اإلس����المیة   ، عب����د الفت����اح أب����و غ����دة   

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانیة

نی���ل األوط���ار للش���وكاني محم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن عب���د اهللا الش���وكاني        -٥

األول����ى، : الطبع����ة -دار الح����دیث، مص����ر: الناش����ر -  )ھ����ـ١٢٥٠ت (الیمن����ي 

 . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

 - لبح����ر المح����یط الثج����اج ف����ي ش����رح ص����حیح اإلم����ام مس����لم ب����ن الحج����اج       ا -٦

: الناش���ر - محم���د ب���ن عل���ي ب���ن آدم ب���ن موس���ى اإلتی���وبي الول���وي     : المؤل���ف

 .ھـ١٤٣٦األولى : دار ابن الجوزي الطبعة

مال���ك ب���ن أن���س ب���ن مال���ك ب���ن ع���امر األص���بحي الم���دني    : المؤل���ف -المدون���ة -٧

ھ���ـ  ١٤١٥األول���ى، : لطبع���ةا -دار الكت���ب العلمی���ة  : الناش���ر -) ھ���ـ١٧٩ت (

 .م١٩٩٤ -

ألب���ي بك���ر محم���د ب���ن عب���د اهللا ب���ن ی���ونس التمیم���ي  –الج���امع لمس���ائل المدون���ة -٨

: طب������ع  دار الفك������ر للطباع������ة والنش������ر الطبع������ة ، )ھ������ـ ٤٥١ت (الص������قلي 

 . م  ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤األولى، 
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- ٢٩١٨ -  
 

أب����و العب����اس ش����ھاب ال����دین أحم����د ب����ن إدری����س ب����ن عب����د " ال���ذخیرة للقراف����ي  -٩

دار : ، دار النش������ر ) ھ������ـ٦٨٤ت (ي الش������ھیر ب������القرافي  ال������رحمن الم������الك 

 .م ١٩٩٤الطبعة األولى  –بیروت  -الغرب 

أب���و الولی���د محم���د ب���ن   -بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة المقتص���د الب���ن رش���د الحفی���د  -١٠

نش����ر دار -) ھ����ـ٥٩٥ت (أحم����د ب����ن محم����د ب����ن أحم����د ب����ن رش����د القرطب����ي   

 .م ٢٠٠٤القاھرة  طبعة  –الحدیث 

أو (أحم���د ب���ن غ���انم   : ى رس���الة أب���ي زی���د القیراوان���ي   الفواك���ھ ال���دواني عل���   -١١

ت (ب���ن س���الم اب���ن مھن���ا، ش���ھاب ال���دین النف���راوي األزھ���ري الم���الكي    ) غن���یم

 .م١٩٩٥دار الفكر : الناشر) ھـ١١٢٦

األم لإلم���ام الش���افعي رض���ي اهللا عن���ھ  أب���و عب���د اهللا محم���د ب���ن إدری���س ب���ن       -١٢

المطلب���ي العب���اس ب���ن عثم���ان ب���ن ش���افع ب���ن عب���د المطل���ب ب���ن عب���د من���اف        

: بی�������روت –دار المعرف�������ة : الناش�������ر -) ھ�������ـ٢٠٤ت (القرش�������ي المك�������ي  

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

الح����اوي الكبی����ر ف����ي فق����ھ م����ذھب اإلم����ام الش����افعي وھ����و ش����رح مختص����ر      -١٣

عل�����ي ب�����ن محم�����د ب�����ن حبی�����ب الم�����اوردي البص�����ري  :  المؤل�����ف، المزن�����ي 

-ھ���ـ  ١٤١٩الطبع���ة األول���ى  -بی���روت -الش���افعي ، نش���ر دار الكت���ب العلمی���ة   

 .م  ١٩٩٩

حاش����یتا اإلم����امیین المحقق����ین الم����دققین الش����یخ ش����ھاب     –قلی����وبي وعمی����رة  -١٤

ال���دین القلی���وبي، والش���یخ عمی���رة عل���ى ش���رح العالم���ة ج���الل ال���دین المحل���ي     

طبع����ة دار إحی����اء  –عل����ى منھ����اج الط����البین للش����یخ محی����ي ال����دین الن����ووي    

 .ھـ١٤١٩لبنان -نشر دار الفكر، القاھرة  –الكتب العربیة

 –ش��رح المنھ��اج ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام الش��افعي        نھای��ة المحت��اج إل��ى  -١٥

ش���مس ال���دین محم���د ب���ن أب���ي العب���اس احم���د ب���ن حم���زة ب���ن ش���ھاب ال���دین           

الطبع�����ة  –ھ ١٠٠٤المت�����وفى س�����نة )بالش�����افعي الص�����غیر(الرمل�����ي الش�����ھیر 

 . م١٩٨٤/ ه١٤٠٤بیروت  –األخیرة لدار الفكر 

ب���د ش���مس ال���دین أب���ي ع  : ش���رح الزركش���ي عل���ى مختص���ر الخرق���ي، ت���ألیف    -١٦

: نش���ر،) ھ���ـ٧٧٢ت (اهللا محم���د ب���ن عب���د اهللا الزركش���ي المص���ري الحنبل���ي      

  .ھـ ١٤١٣الطبعة األولى،  –دار العبیكان 
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   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال                                             

      

- ٢٩١٩ -  
 

 

المغن���ي الب���ن قدام���ة أب���و محم���د عب���د اهللا ب���ن أحم���د ب���ن محم���د ب���ن قدام���ة            -١٧

أب����ي القاس����م عم����ر ب����ن حس����ین  : عل����ى مختص����ر) ه ٦٢٠ - ٥٤١(المقدس����ي 

وم���ا   ٨٠ص ٤ج) ھجری���ة  ٣٣٤ى المت���وف (ب���ن عب���د اهللا ب���ن أحم���د الخرق���ي     

 ١٩٦٨= ھ����ـ  ١٣٨٨(األول����ى، : مكتب����ة الق����اھرة الطبع����ة  : الناش����ر، بع����دھا

 ).م

عب��د اهللا ب��ن  :  الك��افي ف��ي فق��ھ اإلم��ام المبج��ل أحم��د ب��ن حنب��ل ، اس��م المؤل��ف      -١٨

 –بی�����روت  –دار الكت�����ب العلمی�����ة : قدام�����ة المقدس�����ي أب�����و محم�����د ، نش�����ر  

 .م١٩٩٤الطبعة األولى 

للش���یخ العالم���ة فقی���ھ الحنابل���ة منص���ور     –اإلقن���اع كش���اف القن���اع ع���ن م���تن   -١٩

مكتب��ة النص��ر الحدیث��ة بالری��اض     : الناش��ر  –ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س البھ��وتي      

 .بدون تاریخ طبع –

التجری���د للق���دوري أحم���د ب���ن محم���د ب���ن أحم���د ب���ن جعف���ر ب���ن حم���دان أب���و         -٢٠

الطبع�����ة  -نش�����ر دار الس�����الم بالق�����اھرة  –)ھ�����ـ ٤٢٨ت (الحس�����ین الق�����دوري 

 .م ٢٠٠٦الثانیة  

جم���ال ال���دین أب���و محم���د  : المؤل���ف -اللب���اب ف���ي الجم���ع ب���ین الس���نة والكت���اب  -٢١

عل���ي ب���ن أب���ي یحی���ى زكری���ا ب���ن مس���عود األنص���اري الخزرج���ي المنبج���ي          

الثانی������ة، : دمش������ق الطبع������ة/ س������وریا  -دار القل������م : الناش������ر) ھ������ـ٦٨٦ت (

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

م��ل ال��دین  محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��ود، أك    : المؤل��ف -العنای��ة ش��رح الھدای��ة   -٢٢

أب���و عب����د اهللا اب����ن الش����یخ ش����مس ال���دین اب����ن الش����یخ جم����ال ال����دین الروم����ي   

 -ف���تح الق���دیر للكم���ال اب���ن الھم���ام   : مطب���وع بھ���امش) ھ���ـ ٧٨٦ت (الب���ابرتي 

ش����ركة مكتب����ة ومطبع����ة مص����فى الب����ابي الحلب����ي وأوالده بمص����ر       : الناش����ر

 .م  ١٩٧٠= ھـ  ١٣٨٩األولى : الطبعة

زی���ن ال���دین ب���ن إب���راھیم ب���ن   : المؤل���ف -البح���ر الرائ���ق ش���رح كن���ز ال���دقائق   -٢٣

تكمل���ة : وف���ي آخ���ره -) ھ���ـ٩٧٠ت (محم���د، المع���روف ب���ابن نج���یم المص���ري  

ت (البح���ر الرائ���ق لمحم���د ب���ن حس���ین ب���ن عل���ي الط���وري الحنف���ي الق���ادري       

دار : الناش����ر-منح����ة الخ����الق الب����ن عاب����دین  : وبالحاش����یة -) ھ����ـ ١١٣٨بع����د 

 ریخبدون تا -الثانیة : الطبعة-الكتاب اإلسالمي 
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- ٢٩٢٠ -  
 

أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم      "  المحل��ى باآلث��ار الب��ن ح��زم   -٢٤

، بی���روت  -دار الفك���ر : الناش���ر) ھ���ـ٤٥٦ت (األندلس���ي القرطب���ي الظ���اھري   

 .بدون تاریخ

الشَّ����امل لألدّل����ة الشَّ����رعیَّة واآلراء المذھبیَّ����ة وأھ����ّم (الِفْق����ُھ اإلس����الميُّ وأدلَُّت����ُھ -٢٥

َوْھَب���ة ب���ن   . د. أ) األحادی���ث النَّبویَّ���ة وتخریجھ���ا    النَّظریَّ���ات الفقھیَّ���ة وتحقی���ق   

 .دمشق  –سوریَّة  -الطبعة الرابعة نشر دار الفكر –مصطفى الزَُّحْیِلّي 

دار : التعریف���ات الفقھی���ة لمحم���د عم���یم اإلحس���ان المج���ددي البركت���ي  الناش���ر     -٢٦

 .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، : الكتب العلمیة الطبعة

 ١٢٢الع����دد  –جامع����ة الكوی����ت   –س����المیة مجل����ة الش����ریعة والدراس����ات اإل  -٢٧

  . م٢٠٢٠بتاریخ سبتمبر  ٣٥المجلد

مجل����ة دوری����ة تص����در ع����ن الرئاس����ة العام����ة      -مجل����ة البح����وث اإلس����المیة   -٢٨

إلدارات البح����وث العلمی����ة واإلفت����اء وال����دعوة واإلرش����اد  بالمملك����ة العربی����ة    

 . ٣٢العدد  –السعودیة 

ؤتمر اإلس���المي بج���دة ج  مجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي الت���ابع لمنظم���ة الم���      -٢٩

١٢. 

لس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الفض��ل، جم��ال           -٣٠

نش���ر دار ص���ادر   –)ھ���ـ٧١١ت (ال���دین اب���ن منظ���ور األنص���اري اإلفریق���ى     

 .ھـ١٤١٤الطبعة الثالثة  –بیروت

مج����د ال�����دین أب����و ط�����اھر محم����د ب�����ن     -الق����اموس المح����یط للفیروزآب�����ادي    -٣١

نش�����ر مؤسس�����ة الرس�����الة للطباع�����ة    –)ـھ�����٨١٧ت (یعق�����وب الفیروزآب�����ادى  

 .ھـ١٤٢٦الطبعة الثامنة –والنشر والتوزیع،بیروت

محّم���د ب���ن محّم���د ب���ن عب���د    -ت���اج الع���روس م���ن ج���واھر الق���اموس للزبی���دي   -٣٢

ت (ال�������رّزاق الحس�������یني، أب�������و الف�������یض، الملّق�������ب بمرتض�������ى، الزَّبی�������دي  

 . نشر دار الھدایة –)  ھـ١٢٠٥

العربی����ة بالق����اھرة  ت����ألیف   الص����ادر ع����ن مجم����ع اللغ����ة   –المعج����م الوس����یط -٣٣

) محم���د النج����ار / حام���د عب����د الق���ادر   / أحم����د الزی���ات  / إب���راھیم مص���طفى   (

  .دار الدعوة بالقاھرة : الناشر
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   " لرابعاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال                                             

      

- ٢٩٢١ -  
 

  :المراجع القانونیة : -ثانیا 

 ال���رازق عب���د ال���دكتور لألس���تاذ المص���ري الم���دني الق���انون ش���رح ف���ى الوس���یط -١

 . الثالثة بعةالط - اآللتزام مصادر – األول الجزء – السنھوري

األص����ول ف����ي التن����ازع ال����دولي     - -أحم����د عب����د الك����ریم س����المة   / د.أس����تاذنا أ-٢

الطبع������ة   -نش������ر دار النھض������ة العربی������ة  –مطبع������ة اإلس������راء  –للق������وانین 

 . م٢٠٠٨األولى 

الطبع�����ة ) أص�����ول الق�����انون ال�����دولي الخ�����اص المص�����ري(–حام�����د زك�����ي / د.أ-٣

نش���ر مكتب����ة  ، لنش���ر  مطبع���ة لجن���ة الت���ألیف والترجم���ة وا    ، م  ١٩٤٤الثالث���ة  

 . عبد اهللا وھبة بمصر

تن���ازع  ٣الق���انون ال���دولي الخ���اص العرب���ي ج  –ج���ابر ج���اد عب���د ال���رحمن  / د.أ-٤

طبع�������ة دار النھض�������ة  ) تن�������ازع الق�������وانین (-، الق�������وانین القس�������م الث�������اني   

 .١٩٧٠العربیة

 ١٩٧٤الطبع����ة التاس����عة ) الق����انون ال����دولي الخ����اص(ع����ز ال����دین عب����د اهللا / د.أ-٥

نش����ر الھیئ����ة المص����ریة العام����ة   -والطبع����ة التاس����عة ، ة دار النھض����ة العربی����

 .١٩٨٦للكتاب 

الق����انون واج����ب التطبی����ق عل����ى عق����ود التج����ارة     " ھش����ام عل����ي ص����ادق   / د.أ-٦

تن�������ازع (، م ١٩٩٥نش�������ر منش�������أة المع�������ارف باإلس�������كندریة    –"الدولی�������ة 

موجزالق������انون (، ١٩٩٠طبع������ة منش������أة المع������ارف باإلس������كندریة) الق������وانین

 .    دار المطبوعات الجامعیة ١٩٨٦طبعة) الدولي الخاص

م���ذكرات ف���ي الق���انون ال���دولي الخ���اص ـ            (-منص���ور مص���طفى منص���ور  / د -٧

 . ١٩٥٧طبعة دار المعارف   -) تنازع القوانین

الوس���یط ف���ي تن���ازع الق���وانین وتن���ازع   (س���امیة راش���د / د.ف���ؤاد ری���اض وأ/ د.أ -٨

" ،  ١٩٨٧طبع�����ة دار النھض�����ة العربی�����ة  ) االختص�����اص القض�����ائي ال�����دولي 

 . م ٢٠٠٣طبعة -" تنازع القوانین  ٢ج–دىء القانون الدولي الخاصمبا

دروس ف���ي الق���انون ال���دولي الخ���اص     –حفیظ���ة ح���داد  / د.ھش���ام ص���ادق وأ /د.أ-٩

دار المطبوع����ات  ٢٠٠٠طبع����ة -) الحل����ول الوض����عیة لتن����ازع الق����وانین   (٢ج

 . الجامعیة باإلسكندریة

)  تن����ازع الق����وانین(الق����انون ال����دولي الخ����اص  –إب����راھیم احم����د إب����راھیم / د.أ-١٠

 . ٢٠٠٦طبعة دار النھضة العربیة  -
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- ٢٩٢٢ -  
 

ال���وجیز ف���ي ش���رح أحك���ام الت���ازع ال���دولي       -مص���طفى الب���از   / د. أس���تاذنا أ-١١

 .م ٢٠١٠الطبعة األولى  -للقوانین 

تن����ازع الق����وانین وتن����ازع االختص����اص القض����ائي     ( عب����د الس����ند یمام����ة   / د-١٢

 . ١٩٩٩طبعة ھجر للطباعة والنشر المھندسین  -) الدولي

الطبع���ة ) ال���وجیز ف���ي الق���انون ال���دولي الخ���اص  (-ع���وض اهللا ش���یبة الحم���د  /د-١٣

 . ١٩٩٧دار النھضة العربیة  -الثانیة
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