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حممد املرزوق حمامون ومستشارون

فريق الدراسات والترشيعات

مجيع احلقوق حمفوظة



2

كورونا وباء اختاره اهلل ليبتيل به الكون باتساعه حتى ضاق، وبعدت مسافاته القصرية، وتراجع به الطموح 

يف بيئة االستثامر إىل درجة مل يألفها أكثر الناس. وباء يكشف معادن الدول. وقد أثبت وطننا أنه حري بقيادة 

الرشيعة اإلسالمية واألنظمة  العامل سعة  فيه  يرى  وباء  التعامل،  تعدد مسارات  األزمة عىل  العامل يف هذه 

املستمدة منها، وقدرهتا عىل التكيف ورسعة ترميم اآلثار. 

طريق  يف  تظهر  املجتمع  وأفراد  للدولة  العليا  للمصالح  ورعايته  أفقه  وسعة  القانوني  املستشار  براعة  إن 

إجياد  واملبادئ واألخالقيات نحو  النصوص  فيها  يعالج  قانونية  منه هندسة  تتطلب  التي  للنوازل،  تناوله 

حلول أكثر عدالة وواقعية.

ليس من السهولة واملالءمة هلذا احلدث الكوني اهلائل أن حترص الدراسة يف دراسة جدلية: )هل »كورونا« 

قوة قاهرة أم ظرف طارئ عىل العالقات القانونية؟(، مع التسليم بأن ذلك أداة هامة للحلول الالزمة.

ويرشف املكتب أن تكون هذه الدراسة يف سياق مجلة من الدراسات القانونية الثمينة، املعدة من عدد من 

مكاتب املحاماة، وفقهاء القانون، والتي أظهرت قدرة البيئة القانونية السعودية عىل تشخيص هذه النازلة، 

واملسامهة يف احلد من آثارها. 

ونشري هنا إىل أن هذه الدراسة ال هتدف إىل إجياد حلول خاصة جاهزة ملعاجلة أثر اجلائحة عىل العالقات 

القانونية. إنام هي خارطة طريق تيضء للقانوني زوايا منطقة الدراسة وأدوات بناء رؤيته، وأهم ما حيدوه 

لذلك املبدأ الشهري الذي جعله الفقهاء حدًا فاصاًل بني اإلفتاء والقضاء، فاألخري يعالج قضايا أعيان؛ إذ 

ال يلزم من صحة احلكم يف واقعة أو تأسيس مبدأ يف عدة قضايا انطباقه عىل الوقائع املشاهبة له؛ الختالف 

املتغريات يف الوقائع. 

مقدمة
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كورونا وأصول علم القانون

إن كان اهلدف من القانون إرساء قواعد العدالة يف املجتمع، فإن ذلك يتطلب فهاًم لسياق الزمان واملكان 

واحلال. فأما عن عنرص الزمن فإن أهم أدوات الفقيه القانوني -وهو يرسم خارطة تفادي أرضار جائحة 

كورونا- هو التحقق من مالءمة الظرف للتدخل يف إبداء رأيه، وما ذاك إال ألن الرسعة املفرطة يف التقاط 

احللول حرية بانتقاء بادئ الرأي وفطريه، والتواري عن الناضج املولود يف مصانع الفقه والتأمل. 

إن املبادرة إىل استنساخ احللول املألوفة يف كتب الرشاح ومألوف األقضية وعرضها بني يدي اجلمهور أمر 

غري حمبذ؛ ذلك أنه -بغض النظر عن كونه أداة للتحريض ضد أحد أطراف العالقة )الدولة، الدائن، صاحب 

العمل(- يغفل رشر الوباء الذي يقذفه عىل اجلميع، فالواقع أثبت أن اجلميع مترضر، وهل جيوز للمرضور أن 

يعوض املرضور يف غياب قواعد التكافل ونظريات املساواة أمام األعباء العامة أو الرضر املشرتك؟! 

إن من األعراض القانونية هلذا الوباء وما يميزه عن غريه املساس بمصالح الناس جمتمعني سواء األفراد أو 

الدولة؛ كل بقدر معني من الرضر، وإن اختلفت نسب النيل منه عىل اختالف احلاالت. 

فهل ترتقي قواعد العدالة السائدة إىل إلزام املرضور بتعويض املرضور؟ نعم إن قواعد الرشيعة اإلسالمية 

وما اجتهده الفقهاء يف اختالف مدارسهم كفيل بالعثور عىل حل مالئم لتحقيق العدالة، لكننا ال نراه حاًل 

جاهزًا أو مستخلصًا من النظريات التي بنيت يف غري عرص كورونا. 

ذلك الوباء الذي أعلن عن بداية مرحلة جديدة من النظر االجتهادي يف معاجلة األرضار الناشئة عنه، وهو ما 

يستنهض مهم فقهاء الرشيعة والقانون إىل حماولة رسم معامل لـ »نظرية كورونا القانونية« بثوب قانوني جديد 

حيافظ عىل املصالح، ويستدعي وظيفة هامة قد تقصيها نظرية )القوة القاهرة( وهي استقرار العالقات. 

ذلك أنه وإن كان من شأن تلك القوة القاهرة يف املصطلح القانوني فسخ العقود حتى ال يكون املرضور 

حتت تأثري ظرف مل يتعاقد فيه، فإن هذه الرؤية يف الفسخ ال تنهض حلمل االقتصاد الكيل للقيام بوظائفه، 

وإذا مل يكن ذلك فإن سقف العدالة توقف عند حد انفصال العالقات، بينام االقتصاد ال يقوم عىل ذلك 

املبدأ، وإنام يقوم عىل مقصد هام هو املحافظة عىل املراكز القانونية قدر اإلمكان، وخفض الرأس قلياًل حتى 

العمل واألنشطة  العالقات إىل قوهتا وتأثريها يف تدوير عجلة االقتصاد وسوق  ثم تعود  تزول اجلائحة، 

االستثامرية خاصة الصغرية واملتوسطة منها. 

وهذا التوجه -وهو األسلم بنظرنا- يضعف من تأثري نظرية القوة القاهرة، عىل احلد الذي رسمه فقهاء 

النظام ورشاح القانون.

حماور الدراسة
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املسؤولية  القانونية، سواء يف نطاق  العالقات  تأثري جائحة كورونا عىل  ومن جهة أخرى فإن احلكم عىل 

العقدية أو التقصريية مرهون ابتداًء -وقبل حلول التسوية أو الترشيع التي تنادي هبا بعض الدراسات- 

بمعرفة حجم األثر الناتج عن اجلائحة، ومداه، وقدرته عىل إعادة العالقة إىل سابقها أو أقل أو أكثر، وهذا 

ليس  أنه  نرى  فإننا  التشخيص، وبه  يتحقق من  أن  قبل  العالج  يتلمس  أن  القانوني  فنية متنع  أداة  الضبط 

باإلمكان ويف هذا الوقت حتديدًا إنتاج حل قانوني ملعاجلة آثار كورونا؛ وذلك العتبار منهجي أسايس؛ إذ 

نص الفقهاء عىل قاعدة: »احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره«، وعليه فام هو التصور الذي بلغنا عن هذا 

الوباء..؟! وقد أثبتت لنا األيام منذ بدء اإلجراءات االحرتازية أن آثار الوباء مل تستقر حتى اآلن، وتظل 

تتجدد صورها وتبعاهتا يف كل يوم، حتى مع فتح االقتصاد بحذر؛ ما جيعل الفقيه القانوني يف مشهد املراقب 

وغريهم(.  املحامي،  )املستشار،  القانوني  الفقيه  جهة  من  هذا  األزمة.  تستقر  حتى  املعالج،  ال  املشخص 

واألمر ليس بعيدًا من جهة الفقيه القضائي؛ ذلك أن من أهم أدواته للحكم بالتعويض التحقق من عنرص 

استقرار الرضر، وال نجزم أن هناك رضرًا بسبب وباء كورونا قد استقر حتى اآلن. 

الدولة خصوصًا من تربت أيدهيم عىل  اقتصاد  أبعاده عىل  املقاصد ويدرك  التأسيس يعرفه فقهاء  إن هذا 

معاجلة النوازل، وهلذا فقد أشار )الشاطبي( إمام املقاصد عىل ما عده الفقهاء قاعدة يف الضامن، فنص عىل 

الرشيعة  )املوافقات يف أصول  نازلة«.  بكل  يليق  ما  النفوس واألموال عىل  الضامن بحسب  »ينظر يف  أنه: 

.)358/2

وهو هبذا املعنى يؤيد عدم مالءمة االنتهاء إىل نتائج يف هذا الوقت قبل استقرار النازلة؛ ذلك أن النصوص 

القانونية )فقهًا ونظامًا(  للنتيجة  الوصول  بذاهتا يف  الصلة ليست كافية  الرشعية والقانونية واملبادئ ذات 

قبل تصور ما ينتجه الواقع من آثار، وما تتداخل به االلتزامات وتتقاطع. فأستار االقتصاد وانتعاشه ليست 

بيد أحد معني حتى يمكن من خالله معرفة مسار اجلائحة وخريطة تأثريها، وهناية آثار كورونا، ومن ثم 

حتديدها بدقة. 

وقانونًا-  -رشعًا  املتقدمون  الفقهاء  رسمه  الذي  احلد  عىل  كورونا  جائحة  يف  الضامن  بنظرية  سلمنا  ولو 

النتهى األمر إىل إفالس اخلزانة العامة، وتآكل أموال الدائنني نتيجة إعفاء املدينني بسبب القوة القاهرة أو 

الظرف الطارئ.

وبعد هذا املدخل فإنه ال يمنع من مناقشة بعض تفاصيل النظريات القانونية حلث الفقيه عىل ابتكار »نظرية 

كورونا القانونية« ورسم معاملها.
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النص القانوين للتعامل مع كورونا من ناحية قانونية

بغض النظر عن جدلية: هل يصنف تأثري كورونا عىل العالقات القانونية قوًة قاهرة أم ظرفًا طارئًا، فإنه ويف 

رحلة التنقيب عن النص القانوني الذي حيدد مسار التعامل مع تلك اآلثار، ال تكاد ختلو الدراسات من نتيجة 

مؤداها: أن القانون السعودي مل يؤطر تلك النظرية بنصوص واضحة رصحية، ويذهب الباحثون إىل استدعاء 

قطع متناثرة من النصوص عربت باجلذور اللغوية لكلامت املصطلح القانوني )قوة قاهرة - حادث فجائي 

- ظروف طارئة - استحالة تنفيذ - سبب أجنبي - ....( حتى وإن كان سياق العبارات يف األنظمة املنقول 

منها ال تناسب مقام االستدالل، إال أنه ومن زاوية هامة نرى أن املنظم السعودي اعرتف بنظرية القوة القاهرة 

والظروف الطارئة من طريقني:

الطريق األوىل: التوقيع عىل األنظمة املوحدة اخلليجية والعربية

1- وثيقة الكويت للنظام )القانون( املدني املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

فقد وقعت عليها اململكة العربية السعودية ضمن القوانني االسرتشادية ملدة أربع سنوات بتاريخ 20-

22 ديسمرب 1997م ثم جرى العمل هبا أربع سنوات أخرى يف عدة دورات للمجلس األعىل لدول 

بتاريخ 30 ذي احلجة -1 حمرم  أبو ظبي  الـ )31( يف  الدورة  التعاون، وكان آخر متديد هلا يف  جملس 

1432هـ بحيث تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.  وال زالت سارية 

حسب املنشور.

وقد عالج هذا القانون صورة القوة القاهرة يف حالة استحالة تنفيذ االلتزام، فنصت املادة )255( منه 

»يف العقود امللزمة للجانبني إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحياًل بسبب ال يد للمدين فيه، انقىض  عىل أنه: 

التزامه هذا، وااللتزام املقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه«.

كام نصت املادة )256( من القانون ذاته عىل أنه »إذا كانت االستحالة جزئية انقىض اجلزء املستحيل وما يقابله 

فقط. وجيوز للدائن فسخ العقد برشط إعذار املدين، وكذلك احلكم يف االستحالة الوقتية يف العقود املستمرة«.

أما عن صورة الظروف الطارئة فقد عاجلها هذا القانون بحكم املادة )241( منه، ونصها: »إذا طرأت 

االلتزام  تنفيذ  أن  حدوثها  عىل  وترتب  التعاقد،  وقت  توقعها  الوسع  يف  يكن  مل  عامة  استثنائية  حوادث 

التعاقدي وإن مل يصبح مستحياًل صار مرهقًا للمدين؛ بحيث هيدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا 

للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ترد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول. ويقع باطاًل كل اتفاق 

عىل خالف ذلك«.
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2- القانون املدني العريب املوحد للدول العربية

-12 بتاريخ  228-د  رقم  بالقرار  نموذجي  كقانون  القانون  ذلك  العرب  العدل  وزراء  اعتمد 

1996/11/19هـ، وال نعلم عن تفاصيل متديد اعتامد تلك الوثيقة.

ففي حالة القوة القاهرة، فإن هذا القانون عاجلها بنص املادة )255( واملادة )256( منه، وهذان النصان 

املوحد  املدني  للقانون  الكويت  وثيقة  واملادة )256( من  املادة )255(  لنص  والداللة  العبارة  مطابقا 

لدول جملس التعاون اخلليجي السابق نصها. 

وألمهية ما أوردته املذكرة اإليضاحية للقانون العريب املوحد حول أحكام القوة القاهرة ننقلها بنصها، إذ 

جاء فيها بعد إيراد املواد )255 إىل 257( اإليضاح اآليت: »تتناول هذه املواد استحالة تنفيذ أحد االلتزامات 

املتقابلة يف العقود امللزمة للجانبني بقوة قاهرة )بآفة ساموية( سواء وردت هذه العقود عىل امللكية كالبيع، 

أو وردت عىل املنفعة كاإلجارة، أو كان العقد رشكة، ففي هذه احلالة ينقيض االلتزام الذي استحال؛ ألنه 

التزام بمستحيل، وينقيض االلتزام املقابل له الرتباطه به.  فإذا كانت االستحالة كلية أصبح تنفيذ االلتزام 

كله مستحياًل، بأن هلك املبيع قبل التسليم، سقط االلتزام املقابل بجملته، فيسقط الثمن كله عن املشرتي. 

وإذا كانت االستحالة جزئية، بأن هلك بعض املبيع يف يد البائع قبل تسليمه للمشرتي سقط من االلتزام 

التسليم سقط عن  البائع قبل  يد  املبيع مثاًل يف  فإذا هلك نصف  يقابله،  املقابل وهو االلتزام بدفع ثمن ما 

املشرتي نصف الثمن. وإذا كانت االستحالة وقتية، كأرض مستأجرة غشيها املاء، فلم تصلح للزراعة مدة 

ما، سقط عن املستأجر من األجرة ما يستحق يف هذه املدة، ولكن ال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه، غري أن 

حالة االستحالة اجلزئية والوقتية جيوز للدائن أن يفسخ العقد(، ولكن الفسخ هنا ال يقع إال بإعالن إرادة 

أو  املنفسخ  العقد  إن  حتى  املايض  إىل  أثره  يرجع  فسخه  أو  العقد  وانفساخ  إخباره.  أي  املدين  إىل  الدائن 

املفسوخ يعترب كأن مل يكن، وهذا إذا كان العقد منشئًا اللتزام فوري كالبيع، أما إن كان منشئًا اللتزام متتابع 

حالة  ويف  املستقبل،  عىل  مقصور  أثرمها  إن  بل  املايض،  يف  أثره  الفسخ  أو  لالنفساخ  ليس  فإنه  كاإلجارة، 

انفساخ العقد أو فسخه يعود املتعاقدان إىل حالتهام األوىل، ويف حالة االستحالة يرجع للتعويض«. 

أما يف حالة الظروف الطارئة، فإن القانون املدني العريب املوحد للدول العربية عاجلها بنص املادة )241( 

منه، وهذا النص مطابق العبارة والداللة لنص املادة )241( من وثيقة الكويت للقانون املدني املوحد 

لدول جملس التعاون اخلليجي السابق نصها. 
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وألمهية ما أوردته املذكرة اإليضاحية للقانون العريب املوحد حول أحكام الظروف الطارئة ننقلها بنصها، 

إذ جاء فيها بعد إيراد املادة )241( اإليضاح اآليت: »األصل أنه ال جيوز ألحد طريف التعاقد أن يستقل 

بنقضه أو تعديله، وال جيوز ذلك للقايض؛ ألنه ال يتوىل إنشاء العقود عن عاقدهيا، إنام يقترص عمله عىل 

برتايض  إال  تعديله  أو  العقد  نقض  إذن  جيوز  فال  املتعاقدين،  هؤالء  نية  إىل  بالرجوع  مضموهنا  تفسري 

هو  كام  القانون،  يف  املقررة  األسباب  من  لسبب  أو  جديد،  تعاقد  بمثابة  الرتايض  هذا  ويكون  عاقديه، 

الشأن يف أسباب الرجوع يف اهلبة. وقد استثنى القانون يف هذه املادة مبدأ الطوارئ غري املتوقعة من نطاق 

تطبيق القاعدة التي حتظر عىل القضاء تعديل العقود، وقد حرصت املادة عىل أن ترسم يف وضوح احلدود 

بني حالة الطوارئ غري املتوقعة وحالة القوة القاهرة، ففي احلالة األوىل يصبح تنفيذ االلتزام التعاقدي 

مرهقًا جياوز حدود السعة دون أن يكون مستحياًل، ومؤدى ذلك أن احلالة الثانية هي التي تتحقق فيها 

االستحالة. ويستتبع ذلك قيام فارق آخر يتصل باجلزاء، فالقوة القاهرة تفيض إىل انقضاء االلتزام، وعىل 

هذا النحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة. أما الطارئ غري املتوقع، فال يرتتب عليه إال إنقاص االلتزام إىل 

احلد املعقول، وبذلك يتقاسم تبعته الدائن واملدين، وكل اتفاق عىل خالف ذلك يقع باطاًل«.

وننوه إىل مجال فكرة خامتة اإليضاح والتي أوضحت بطالن كل اتفاق عىل نفي املسؤولية عن املدين أو 

الدائن يف حالة الظروف الطارئة، وهي هبذا النص تعد من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق عىل خمالفته، 

ولو تم النص عليه يف العقد ابتداًء، إعاماًل ألثر ظروف التعاقد، وعدم توقع الظرف الطارئ وقته، وهو ما 

جيعل قواعد العدالة تسمو يف هذا املقام عىل إرادة املتعاقدين. 

ويبادرنا سؤال هام: هل هلذا النص أصول رشعية حتمله عىل الصحة؟ 

هذا ما سيتم مناقشته يف الطريق الثانية حني احلديث عن التزام املحاكم بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

كام يتبقى سؤال قانوني معترب: هل توقيع اململكة لتلك االتفاقيات حيمل إلزامًا يف العمل هبا يف املحاكم 

السعودية؟ 

يف مقام التنفيذ ننوه إىل التفريق بني توقيع االتفاقية وبني االلتزام هبا داخل الدولة، والذي نكاد أن نجزم 

به يف هذه الدراسة أنه حتى هذا التاريخ مل تصدر السلطة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية بشأهنا 

قرارًا من جملس الوزراء لتطبيقها كنص ملزم داخل الدولة -حسب ما انتهى إليه علمنا- ولكن هذا ال 

يعين عدم العمل هبا لعدة اعتبارات نسوقها عىل النحو اآليت: 

أن أحكام تلك املواد ليست خمالفة ألحكام الرشيعة اإلسالمية، بل هي منبتها ومصدرها قبل أن . 1

تعرفها القوانني الفرنسية واإليطالية واألملانية احلديثة.
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أن سكوت املنظم عنها ال يعين عدم اعرتافه هبا؛ وغالب الظن أن القانون املدني -املتطلع إليه يف . 2

السعودية- وملا حيفل به من قواعد قانونية متشعبة مل يكن من املناسب اإللزام به مجلة واحدة، وإن 

هذا  يكون  وقد  االقتضاء.  عند  السعودية  القوانني  آحاد  عىل  منجمة  ترد  أحكامه  من  كثري  كانت 

الوقت مالئاًم للبحث فيه ومعاجلة العقبات التي منعت صدور مشاريع تقنني األحكام الرشعية.

وهبذه املناسبة، وألننا نرى أن القوانني املدنية املذكورة قد انتهج يف بنائها املوضوعي عىل أحكام الرشيعة 

وتطويرها  ودراستها  منها  اإلفادة  بتعجيل  السعودية  يف  التنظيمية  السلطة  إىل  دعوة  فإهنا  اإلسالمية 

وإقرارها وإلزام القضاة هبا. 

باهبا  ناصية  من  ليّطلع  صغرية  نافذة  عىل  يطل  أن  الرشعية  الناحية  من  ذلك  سالمة  يف  مرتدد  ولكل 

وانتهت  »األمور بمقاصدها«  التمهيدي عىل )85( قاعدة من القواعد الفقهية الكلية، ابتدأت بقاعدة 

بقاعدة »اجلهل باحلكم ليس عذرًا«. وهي أحد مرشوعات تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية. كام جاء يف 

مقدمة القانون نفسه.

ويف ذات سياق تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية، فإننا نعيد املطلع عىل هذه الدراسة إىل حقبة ترشيعية 

جلنة  أعدهتا  والتي  األربعة(  املذاهب  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  )قوانني  مدونة  بصدور  تكللت  مبدعة، 

تقنني الرشيعة اإلسالمية بمجلس الشعب املرصي برئاسة الدكتور صويف أبو طالب، وعضوية أكثر من 

سبعني عضوًا من أساتذة الرشيعة اإلسالمية والقانون وشيوخ القضاة، وانتهت أعامهلا يف حدود عام 

1982م، ونرى أن املسافة بني القانون املدني الذي نطمح إليه ليست بعيدة املنال، متى تأسس عملنا 

الترشيعي عىل خلفية تلك األعامل التي تستحق اإلشادة والتطوير.

وقبل مغادرة تلك املدونة فإننا نشري إىل ما يصلح منها لالستدالل يف التعرف عىل أحكام القوة القاهرة 

أو الظروف الطارئة عىل النحو اآليت:

املادة )229( فقرة )أ( ونصها: »ال جيوز االتفاق عىل أن يتحمل املدين تبعة القوة القاهرة«.

املادة )364( ونصها: »ينقيض االلتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحياًل عليه  لسبب 

أجنبي ال يد له فيه«.

املادة )150( ونصها: »إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، وترتب عىل حدوثها 

أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحياًل صار مرهقًا للمدين بحيث هيدده بخسارة فادحة، جاز 

أ  - 

ب - 

ج - 
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للقايض -تبعًا للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني- أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، 

ويقع باطاًل كل اتفاق عىل خالف ذلك«.

ومما جاء يف تعليق اللجنة مصدرة املرشوع عىل هذه املادة بأنه: »إذا كان الفقه اإلسالمي مل ترد فيه 

نظرية عامة للحوادث الطارئة عىل نحو ما جاء يف النص املقرتح، إال أنه عرف تطبيقات خمتلفة هلذه 

النظرية؛ أمهها األعذار يف عقد اإلجيار حيث يفسخ اإلجيار للعذر، واجلوائح يف بيع الثامر؛ حيث 

ينقص الثمن بقدر معني. انظر عبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي )ج6/ ص 

97 وما بعدها(«.

املادة )161( ونصها: »يف العقود امللزمة للجانبني، إذا انقىض االلتزام الستحالة تنفيذه بسبب أجنبي ال 

يد للمدين فيه، انقضت معه االلتزامات املقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء ذاته«. 

الفقه اإلسالمي بني  »ويميز  ما نصه:  املادة  اللجنة مصدرة املرشوع عىل هذه  تعليق  ومما جاء يف 

فسخ العقد وانفساخه: فينفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا هلك املعقود عليه هالكًا كليًا، ويف غري 

حالة اهلالك الكيل يكون العقد يف حاجة إىل الفسخ، انظر م 629 من مرشد احلريان، عبد الرزاق 

السنهوري، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي )ج6/ ص 250(«.

التي كانا عليها قبل  املتعاقدان إىل احلالة  انفسخ أعيد  أو  العقد  »إذا فسخ  املادة )162( ونصها: 

العقد، فإذا استحال ذلك حيكم بالتعويض«. 

الطريق الثانية: التزام املحاكم العليا )املحكمة العليا يف القضاء العام واملحكمة اإلدارية العليا يف 

ديوان املظامل( بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

ثمة التزام قانوني أصيل عىل كافة املحاكم، عربت عنها املادة )48( من النظام األسايس للحكم الصادر 

القضايا  عىل  املحاكم  »تطبق  أن  عىل  نصت  التي  1412/8/27هـ  وتاريخ  )أ/90(  رقم  امللكي  باألمر 

من  األمر  ويل  يصدره  وما  والسنة  الكتاب  عليه  دل  ملا  وفقًا  اإلسالمية.  الرشيعة  أحكام  أمامها  املعروضة 

امللكي  باملرسوم  الصادر  القضاء  نظام  من  املادة )11(  وترمجتها  والسنة«،  الكتاب  مع  تتعارض  أنظمة ال 

إىل  -باإلضافة  العليا  املحكمة  »تتوىل  بأهنا:  مطلعها  حدد  التي  1428/9/19هـ  وتاريخ  )م/78(  رقم 

سالمة  مراقبة  اجلزائية-  اإلجراءات  ونظام  الرشعية  املرافعات  نظام  يف  عليها  املنصوص  االختصاصات 

تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها يف القضايا التي تدخل 

د - 

هـ - 
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يف  حقها  منها  )أ/2(  الفقرة  ذكرت  ثم  اآلتية:...«،  االختصاصات  وذلك يف  العام،  القضاء  والية  ضمن 

مراجعة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها حماكم االستئناف... متى كان حمل االعرتاض عىل 

احلكم ما ييل: »خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها«، واملادة 

)11( من نظام ديوان املظامل التي حددت صور الرقابة التي متارسها املحكمة اإلدارية العليا حال نظرها 

االعرتاض عىل أحكام حماكم االستئناف اإلدارية، وجعلت من ذلك: »إذا كان حمل االعرتاض عىل احلكم 

ما يأيت: أ-خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية، أو األنظمة التي ال تتعارض معها،...«.

فاملحكمة العليا تراقب سالمة تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية إذا كان حمل االعرتاض عىل احلكم املنظور 

أمامها خمالفته ألحكام الرشيعة اإلسالمية، وكام أسلفنا فإن نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة جتدان 

سندمها يف الرشيعة اإلسالمية. 

وتتمة لذلك، فالرشيعة اإلسالمية تقوم عىل الرمحة والعدل، ومن مبادئها يف ذلك: قوله صىل اهلل عليه وسلم 

»ال رضر وال رضار«، وامتناع الرضر رسم له الفقهاء طريقني، كالمها معرب عنه يف القواعد الفقهية، األوىل 

الكتاب  بآحاد نصوص  يتشبع  وكالمها  يزال«  »الرضر  بقاعدة  التيسري«، واألخرى  »املشقة جتلب  بقاعدة 

والسنة التي مجعت فكرته تلك القاعدتني.

عىل  اجلوائح(  )وضع  بمبدأ  الرشيعة  عنه  وعربت  بالباطل،  الناس  أموال  أكل  امتناع  مبادئها:  من  أن  كام 

اختالف بني الفقهاء يف تفاصيله. 

كام جيد الفقيه سنده يف ذلك يف باب دليل )املصالح املرسلة( الذي يسري عليه مبدًأ يف التقنني أو القضاء، وأال 

يلزم نفسه بمذهب فقهي معني، يف حماولته للوصول إىل سعة الرشيعة وعدالة فضائها الرحب، وهبذا املعنى 

جاءت املادة )48( من النظام األسايس للحكم املذكورة آنفًا من أن استدالل القايض يف حكمه يكون وفقًا 

ملا دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة. فعرب بـ )ال 

تتعارض( التي متتلئ بالسعة والقدرة عىل التكيف مع الطوارئ عند تقلص النصوص املبارشة ثبوتًا وداللة، 

ومل يعرب بـ )تتفق( التي جتعل التقنني مقترصًا عىل نطاق النص دون رسيانه إىل روحه ومقاصده.

ومن صميم أعامل الفقه اإلسالمي ما تنتجه املجامع الفقهية املعتربة، وقد انتهى قرار املجمع الفقهي رقم )7( 

يف الدورة اخلامسة إىل معاجلة حالة الظروف الطارئة، ورسم عدة ضوابط إلعفاء املدين يف تلك احلالة، وهي:

أن تتبدل الظروف التي تم التعاقد فيها تبداًل يغري األوضاع والتكاليف واألسعار، تغيريًا كبريًا.. 1

أن تكون بأسباب طارئة عامة مل تكن متوقعة حني التعاقد.. 2
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أن يصبح تنفيذ االلتزام العقدي يلحق بامللتزم خسائر جسيمة غري معتادة.. 3

أال يكون ذلك نتيجة تقصري أو إمهال من امللتزم يف تنفيذ التزامه.. 4

أن يكون تعديل االلتزام من قبل القايض، وبناء عىل طلب املرضور. . 5

أن يلجأ القايض إىل اخلربة يف املوازنة املالئمة لقضائه.. 6

وأما احلاالت التي يلجأ إليها القايض يف تلك احلال عند توفر الرشوط أعاله، فهي بإحدى الصور اآلتية:

عىل . 1 اخلسارة  من  للمتعاقد  املتجاوز  القدر  توزع  بصورة  العقدية،  وااللتزامات  احلقوق  تعديل 

الطرفني املتعاقدين.

فسخ العقد فيام مل يتم تنفيذه منه؛ إن كان فسخه أصلح وأسهل.. 2

تعويض صاحب احلق يف التنفيذ تعويضًا جيرب له جانبًا معقواًل من اخلسارة الناجتة عن فسخ العقد.. 3

إمهال امللتزم إذا كان السبب الطارئ قاباًل للزوال يف وقت قصري، وال يترضر امللتَزُم له كثرياً باإلمهال.. 4

إن مما حيمله هذا القرار تعليقه للفسخ بحالة الصالح والسهولة للمتعاقدين، وهو ما نعرب عنه بمصلحة »استقرار 

العالقات« التي تقدم عىل مصلحة فسخها، وذلك منهج معترب يف حتقيق العدالة الكلية يف املجتمع، وضامن 

سري املرافق العامة بانتظام واطراد، ولو تساهل كل قاٍض يف مبدأ الفسخ نظرًا لتوافر أحد مسوغاته؛ النكمش 

االقتصاد وتراجعت بيئة األعامل؛ بل إن الرتكيز عىل نظرية الفسخ -مع صحتها يف حاالت معينة- يؤدي يف 

حال كورونا إىل النفرة من اجلو العام لألعامل واألنشطة االستثامرية خاصة الصغرية واملتوسطة التي تكافح 

للبقاء وال تسعى إىل اخلروج من السوق. األمر الذي جيعل من أهم أدوات النظر القانوني للنازلة الوصول إىل 

حلول توفيقية مبتكرة من معطيات أحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها العظيمة.

وليس هذا األمر مبتكرًا لـ )نظرية كورونا القانونية( وإنام توظيفًا ملا قرره فقهاء الرشيعة اإلسالمية حني نصوا 

عىل القاعدة الفقهية: »إبقاء ما كان أوىل« )رشح الزيادات، نقاًل من مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت 

املالية د. عيل أمحد الندوي )601/2( يف القاعدة رقم 15(.
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نظرية اجلوائح والرضورة الفقهية كأساس لنظرية كورونا القانونية

مضمون هذه النظرية بإجياز يقوم عىل اعتبار وجود ظرف أو حادث طارئ نشأ بعد إبرام عقد البيع عىل الزروع 

أو الثامر أو اخلضار بعد بدو صالحها، وهو اجلائحة غري املتوقعة، واملتعذر دفعها عن املبيع غالبا؛ فتؤدي إىل 

إتالف املبيع جزئيًا، أو كليًا، فيترضر املشرتي بتلك اجلائحة ترضرًا فاحشًا، فيام لو أجرب عىل امليض يف موجب 

العقد، مما يقتيض - بسبب هذا احلادث الطارئ - التدخل يف تعديل االلتزامات العقدية، باحلط عن املشرتي 

مقدار التالف؛ عماًل بمبدأ التوازن العقدي، وهو األخذ بمقدار ما أعطى »الغنم بالغرم«، وقد يسقط الثمن 

كله إذا اجتاحت اجلائحة املبيع كاماًل واستأصلته، وحتميل البائع عبء اخلسارة كلها، أو التخيري بني الفسخ 

والرجوع عىل البائع بالثمن، وبني اإلمضاء والرجوع عىل املتلف بالقيمة يف اجلائحة البرشية؛ كاجليش الغالب، 

والرسقة، عىل ما ذهب إليه املذهب احلنبيل،  كام أن من الالزم ذكره أن الفقهاء اختلفت آراؤهم وتطبيقاهتم هلذه 

القاعدة بني متوسع يف إعامهلا والقياس عليها، وبني مقنن لذلك باشرتاطات وإلزامات تضمنتها كتب الفقه. 

إن )قاعدة اجلوائح( تعد هي األساس الرشعي والفقهي لكافة النظريات القانونية املتولدة واملستحدثة، فمثاًل: 

مل يعرف الفقه اإلسالمي نظرية الظروف الطارئة هبذا املسمى؛ إذ إن غالب استخدام الفقهاء متعلق باجلوائح 

كام تقدم، إال أن الفقهاء تناولوا هذه القاعدة ضمنًا من خالل عناوين بأسامء خمتلفة تقرتب بعضها من مسامها 

القانوني، فقد تناوهلا الفقهاء بام يسمى »باجلوائح« كام تقدم، وكذلك »أحكام الطوارئ« أو يف مسائل من أمهها 

»اإلعذار يف عقد اإلجيار«، وغريها.

الفقه اإلسالمي  الطارئة مستمدة يف أصلها من قاعدة اجلوائح يف  الظروف  أن  نظرية  القول  وعليه يمكن 

وتطبيقاهتا املتعددة وقواعدها الكبرية، والتي  تعترب  أساسًا لكثري من النظريات القانونية املعارصة، كنظرية 

الظروف املتغرية يف القانون الدويل العام، ونظرية الظروف املقارنة يف القضاء اإلداري، ونظرية استحالة االلتزام 

يف القانون املدني، ونظرية احلوادث املفاجئة يف القانون الدستوري؛ لذلك فقد دعا الفقه القانوني املعارص إىل 

األخذ هبذه النظرية ووصفها بالعادلة؛ استنادًا إىل نظرية اجلوائح يف الرشيعة اإلسالمية، وهي قاعدة فسيحة 

املدى، خصبة النتائج، تتسع للظروف الطارئة وغريها.

فالرشيعة اإلسالمية أفسحت يف قواعدها جمااًل رحبًا ملبادئ األخالق والعدالة فكان طابع الرفق بالناس هو 

الغالب؛ ألهنا تنزيل من رب العاملني.
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نظرية اإلعسار واإلفالس كأساس لنظرية كورونا القانونية

بسبب  االلتزام  تعليق  سياق  يف  تصب  لوجدناها  التجاري  واإلفالس  املدني  اإلعسار  دعوى  تأملنا  لو 

االستحالة مع عدم سقوطه يف جانب املدين وأحقية الدائن به يف حال امليرسة، ورصيح اآلية الكريمة »وإن 

كان ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة« )البقرة: 280( يؤكد هذا املعنى؛ وهو ما حيمل الباحث القانوني عىل تعليق 

أو وقف تنفيذ التزام املدين إىل حني زوال القوة القاهرة أو الظرف الطارئ الذي ال يمكن دفعه مع بقاء آثار 

العقد وليس انحالهلا. 

وتلك أحد املعاني العظيمة يف سعة اإلسالم ورفعه للرضر عن العاجز عن الوفاء بالتزامه ألمر خارج عن قدرته. 

كام أن الرشيعة تنأى عن فسخ العقود الباطلة أو الفاسدة إذا أمكن تصحيحها ولو حتولت حقيقتها من عقد 

إىل آخر، كام يف بطالن رشط حتديد نسبة الربح من رأس املال لربه يف املضاربة، والقضاء برأس املال فقط 

باعتباره قرضًا، أو حتديد قدر مقبول من الربح وفق ما يقتضيه العرف وحال التجار، وهذا كله ابتعاد عن 

بطالن العقد من أصله، وتعديل وصفه، مع أن الباعث له هو الربح الذي ثبت بطالنه.

جتدد الرشيعة وصالحيتها

يفخر الفقه اإلسالمي املستمد من رشيعتنا اإلسالمية الغراء بأسبقيته حلل كثري من املعضالت والنوازل عىل 

اختالف أنواعها وأشكاهلا، بل إن الفقهاء رمحهم اهلل مل يكتفوا بحل املسائل القائمة فقط، بل افرتضوا حلواًل 

وأحكامًا ملسائل مل حتدث بعد، ولذلك يزخر الفقه اإلسالمي بكثري من القواعد واملسائل التي عاجلت كثريًا 

من النوازل املستحدثة يف هذه األيام، بل إن قواعدها شملت ما يعالج مجيع هذه النوازل وفق ميزان فقهي دقيق 

يراعي حتقيق مصالح الرشيعة، ويضبط تعامالت الناس وفق قواعد الرشيعة املبنية عىل التيسري والرمحة. 

إن مبدأ )صالحية الرشيعة لكل زمان ومكان( يقتيض تطوير نظرية املسؤولية، وعدم انكفائها عىل صور 

ختتزل بام قرره املتقدمون، واإلبداع ساحة تنتظر من جيعل الرتاث الفقهي القانوني مبدأ ال حييد عنه، وهيندس 

عىل ضوئه منتجات قانونية تتناسب مع بيئة دولة حدثت رؤيتها للحياة واملجتمع.

التي  املستجدة،  القانونية«  »نظرية كورونا  تولد  الطارئة(  )الظروف  و  القاهرة(  )القوة  نظرية  أكتاف  فعىل 

جتعل مبدأ )استقرار العقود قدر اإلمكان( أساسًا يف حفاظها عىل االقتصاد الكيل، ويف الوقت نفسه تسوى 

كيف جيد الفقيه القانوني سبياًل إىل ذلك  أرضار األفراد ويسود العدل؛ إن بالرىض أو بالقضاء، واألهم: 

احلل النبيل يف غيبة من القانون؟
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التوصيف القانوين لألمر امللكي باختاذ اإلجراءات االحرتازية من وباء كورونا

تعددت اآلراء القانونية التي حاولت توصيف األمر امللكي ببدء اختاذ اإلجراءات االحرتازية من وباء كورونا، 

وقد اجته غالب الدراسات إىل أنه من سبيل »القرارات السيادية«، وبغض النظر عن سالمة هذا التوصيف 

فإن معيار املجتهد القانوني -يف مقايسة سالمة النتيجة التي انتهى إليها التوصيف- هو يف قوة االستدالل 

وحتقيق مناط النص عىل الواقعة، وحتليل الترصفات القانونية الناشئة عن ذلك األمر، وهو ما رأينا خلو كثري 

من الدراسات منه. 

وبام أن َمعِقد النظر القانوني يف هذا األمر نص املادة )62( من النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي 

رقم )أ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ والذي ورد بصيغة: »للملك إذا نشأ خطر هيدد سالمة اململكة، أو 

وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصاحله، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من اإلجراءات 

الرسيعة ما يكفل مواجهة هذا اخلطر، وإذا رأى امللك أن يكون هلذه اإلجراءات صفة االستمرار فيتخذ بشأهنا 

ما يلزم نظامًا«، فإن النظر ال حييد عن حقيقة أن األمر امللكي ما هو إال إعالن لصدور )قانون رضورة وظروف 

استثنائية( عىل الوجه الذي قرره فقهاء القانون، وليس مما تشمله نظرية »أعامل السيادة« لعدة اعتبارات، كاآليت:

اختالف حقيقة كل منهام عن اآلخر، فاألمر امللكي ببدء اختاذ اإلجراءات االحرتازية من وباء كورونا . 1

صدر باعتباره غطاًء ترشيعيًا لعدة قوانني ولوائح تتصل باحلالة ذاهتا دون غريها، أعقبه تفويض اللجان 

اللجان والوزراء مل  بأن  يلزم لذلك، وال خيالف ذو نظر قانوني  باختاذ ما  املعنيون  به والوزراء  املشكلة 

يبارشوا التنظيم وحتديد حاالت حظر التجول والتجمع وتعليق العمل أو إعادة تنظيمه والعقوبة عىل 

املخالفني ونحو ذلك إال ترتيبًا عىل أحكام ذلك األمر وذلك النظام، وليس تطبيقًا لألنظمة املعمول هبا يف 

احلالة الطبيعية. ما يصف احلالة بأهنا )قانون رضورة وظروف استثنائية( وليست عمل سيادة. ناهيك عن 

أن نظرية »أعامل السيادة« مقررة يف نطاق أعامل السلطة التنفيذية، بينام الظاهر أن ترصف امللك يف ذلك إنام 

هو باعتباره مرجع السلطات الثالث يف الدولة، وهلذا أخذت اإلجراءات تتنوع يف رحاب السلطة التنظيمية 

-وهو األكثر- والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

أن امللك أصدر ذلك األمر يف حالة اخلطورة التي هتدد سالمة اململكة، وهي خطورة انكفاء النظام الصحي . 2

وعجزه عن القيام بواجبات ِمرَفِقه، وجاء هذا التنظيم عىل سبيل اإلجراءات الرسيعة ملواجهة هذا اخلطر، 

الظروف  املعتادة يف  الطريقة  ومقتضيات الرسعة أجازت صدور نظام إجراءات مواجهة كورونا دون 
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الطبيعية من املجلسني )جملس الشورى وجملس الوزراء(، والدليل عىل سالمة هذا الرأي هو عجز املادة 

ذاهتا، التي جعلت الطريق النظامي املعتاد يف الظروف الطبيعية هو السبيل عندما يرى امللك استدامة تلك 

اإلجراءات، فنصت عىل أنه »إذا رأى امللك أن يكون هلذه اإلجراءات صفة االستمرار فيتخذ بشأهنا ما 

يلزم نظامًا«، والالزم نظامًا هو صدور تلك اإلجراءات بنظام أو أنظمة وفق السلم الترشيعي املستقر يف 

غري حاالت الرضورة. 

من جهة األثر املرتتب عىل ذلك التوصيف، فإنه ال يمكن أن يرتتب عىل أعامل سيادة أعامل سيادة أخرى . 3

حني يصدر الوزراء أو اللجان التنظيامت الالزمة، ولو قيل بذلك المتدت سلسلة األوامر السيادية إىل ما 

الهناية، وهذا خيالف طبيعة النظرية، واحلقيقة أن األمر امللكي منح الوزراء واللجان حق التنظيم بموجب 

سلطة التفويض الترشيعي الصادرة من امللك، فام صدر من اللجان والوزراء هو بمثابة القانون نفسه. 

ويرتتب عىل ذلك عدم جواز الطعن قضاًء يف تلك اإلجراءات التي تتسم بالعموم والتجريد بوصفها 

أعاماًل ترشيعية وليس بوصفها أعامل سيادة.

من جهة أخرى لألثر املرتتب عىل ذلك التوصيف، فإن القول بأن )األمر امللكي وما ترتب عليه( من أعامل . 4

الناشئة عن ذلك األمر السيادي -مهام نزلت درجة تفرعها  املنازعات  السيادة، يوجب احلكم بجميع 

ومهام تعددت صورها )إلغاًء وتعويضًا(- »بعدم جواز النظر أو عدم االختصاص« وفقًا للمستقر من 

أحكام ديوان املظامل تطبيقًا للامدة )14( من نظامه. وهذا االجتاه خيالف روح اإلجراءات ذاهتا التي جاءت 

برفع الرضر، وتعويض املرضورين. بينام القول بأن األمر امللكي والقواعد العامة الصادرة نتيجة له من 

اللجان والوزراء ضمن قانون الرضورة والظروف االستثنائية يوجب النظر القضائي فيها احلكم بعدم 

االختصاص؛ لكوهنا ضمن حزمة األعامل الترشيعية التي خترج عن رقابة القضاء اإلداري.

ويظهر أثر ذلك يف الطعن عىل الترصفات اإلدارية الصادرة تطبيقًا لتلك األنظمة والقواعد، فهي حمل 

للطعن اتفاقًا، وقد جاءت صورة من صور الطعن بقرار وزارة الداخلية املعلن بتاريخ 1441/9/12هـ 

الصادر بشأن األحكام والعقوبات املقررة بحق املخالفني، التي أجازت املادة )12( منها التظلم من عقوبة 

الغرامة أو عقوبة إغالق املنشأة أمام جلنة أو أكثر يشكلها وزير العدل.  ولو كان األمر امللكي وما تبعه من 

أنظمة وقواعد من »أعامل السيادة« ملا جاز الطعن عىل القرارات التنفيذية هلا. 
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ومن جهة أخرى فإننا نرى أن احلق بالتعويض عن األرضار الناشئة عن تلك اإلجراءات جتوز املطالبة 

به أمام املحاكم اإلدارية -ما مل يصدر نص الحق ينقل القاعدة العامة إىل غري موضعها- ويف تلك احلال 

تكون حقيقته املطالبة بالتعويض عىل أساس املخاطر، وليس عىل أساس اخلطأ. 

وتلك النظرية -ومع اعرتاف حماكم ديوان املظامل هبا- إال أهنا تستدعي رشوطًا استثنائية يف توافرها وتطبيق 

أحكامها، وقد تكون نظرية )املخاطر - التعويض بال خطأ( يف باب املسؤولية اإلدارية أحد األذرع القانونية 

التي تساهم يف بناء )نظرية كورونا القانونية(.     

ونؤكد يف هذا املقام أنه لن يكون االعرتاف هبذا األمر فاحتًا األبواب للحصول عىل تعويضات كبرية؛ نظرًا 

للطبيعة االستثنائية يف التعويض عىل أساس املخاطر، ولكون األوامر والقواعد الصادرة بذلك تضمنت 

حزمة من التعويضات بصورة )التعويض النظامي(.
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النظر القضائي يف منازعات كورونا

املهم حتديد نطاق  النظر يف جائحة كورونا، من  الصلة يف أسس  قبل أن نعرض جلملة من األقضية ذات 

تأثريها، وتوقع صور املنازعات الناشئة عنها من جهة األصل.

وغالب اآلثار الناجتة عن جائحة كورونا تظهر يف مستويني من القانون:

املستوى األول: القانون اإلداري.

املستوى الثاني: القانون املدني بمفهومه الواسع.

ويف كال املستويني يظهر التطبيق عىل نوعني من أنواع املسؤولية.

املسؤولية العقدية. 1

املسؤولية التقصريية. 2

وألننا نرى أن مجلة من الدراسات املعنية بآثار جائحة كورونا أظهرت جانب املسؤولية العقدية، وتوارت 

فيها األسس القانونية ملعاجلة األرضار يف نطاق املسؤولية التقصريية فسيكون هلا نصيب من هذه الدراسة.  

وقبل أن نورد مجعًا من التطبيقات القضائية فإّنا نويل عناية القارئ إىل أن ذلك هلدف واضح، يؤكد عىل فكرة 

أال يستسلم طرف أمام من يدفع بنظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة عىل أبواب املحاكم؛ للتخيل عن 

التزاماته. ذلك أن النظر القضائي ال يأيت جمردًا عن تفاعل النص القانوني بواقعة الرضر، وما يمليه واجب 

تطبيق النظريات من توافر رشوطها وانتفاء موانعها، وسنرى كيف أن القضاء يف بعض أحكامه مل يعرتف 

أصاًل بنظرية الظروف الطارئة مثاًل، أو اعرتف هبا وبالقوة القاهرة كذلك لكنه ختىل عن احلكم بموجبها 

لتوافر موانع ال يمكن لغري الفقيه القانوني أن يتلمسها قبل الوصول إىل قاعة املحكمة. 

واحلاصل أن وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة ليس من مقتضاه احلصول عىل صك التعويض عند مدخل 

املحكمة، فدون ذلك اجتهاد عميق ونظر ثاقب ال يتواله إال فقهاء القانون وفقهاء القضاة. 

وهذا األمر جيعل عىل عاتق الباحث القانوني أال يتناول نظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وما يسعى إليه 

من )نظرية كورونا القانونية( بمعزل عن أساس تلك النظريات، مستجمعًا حلظة تقديم رأيه االستشاري ما 

دونته كتب رشاح الفقه والنظام من أحكام )رابطة السببية(؛ إذ هي ارتكاز بحث تلك النظرية. 
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وقوام ذلك الركن يف دعوى املسؤولية، يعتمد عىل أن رابطة السببية بني الفعل الضار والرضر تنقطع بأحد 

صور أمهها: القوة القاهرة أو احلادث الفجائي، وفعل املرضور، وفعل الغري. 

ففي كل احلاالت )املسؤولية عىل أساس اخلطأ واملسؤولية بال خطأ اإلدارية( تنتفي املسؤولية يف صورة القوة القاهرة 

وفعل املرضور. كام تزداد حاالت نفي املسؤولية يف املسؤولية عىل أساس اخلطأ؛ بصورة فعل الغري.

وراجح التطبيقات القانونية تفرق يف شأن التعويض عن الرضر بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية؛ 

إذ إن الرضر غري املبارش ال حمل للتعويض عنه يف كلتا املسؤوليتني التقصريية والعقدية؛ فال جيوز التعويض إال 

عن الرضر املبارش.

أما بالنسبة للرضر املتوقع وغري املتوقع، ففي املسؤولية التقصريية جيوز التعويض عن الرضر املتوقع وغري املتوقع 

عىل عكس املسؤولية العقدية، فال يعوض إال عن الرضر املبارش املتوقع يف غري حالتي الغش واخلطأ اجلسيم.

أما عن النظرية التي يعتمد عليها القضاء يف حتديد السبب حمل املسؤولية يف حالة تعدد األسباب، فإن ظاهر 

التطبيقات تعتمد عىل نظرية )السبب املنتج( إلثبات املسؤولية أو نفيها، وسيأيت بيان ذلك يف التعليق عىل 

أحد التطبيقات القضائية. 

وقد اشرتط الفقه والقضاء للقوة القاهرة امُلعِفية من املسؤولية ثالثة رشوط:

الطبيعية . 1 األحداث  ومثاهلا  العالقة،  طريف  من  تدخل  دون  خارجيًا،  للرضر  املؤدي  الفعل  يكون  أن 

كالفيضانات واألعاصري والزالزل، كام تعد األحداث االجتامعية كاإلرضاب من قبيل القوة القاهرة، 

بسبب  القدرة  لعدم  كليًا  االلتزام  تنفيذ  فيها  يستحيل  التي  كورونا  آثار  صور  بعض  ذلك  ويستتبع 

اإلجراءات االحرتازية، كام حدث لصوالني احلالقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية. 

أن يكون الفعل املؤدي للرضر غري متوقع، فإذا أمكن توقع احلادث -حتى لو استحال دفعه- مل يكن . 2

قوة قاهرة، وعدم استطاعة التوقع؛ ال من جانب الرجل املعتاد فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة 

وتبرصًا باألمور، فاملعيار هنا موضوعي ال ذايت، فمعيار عدم التوقع جيب أن يكون مطلقًا وليس نسبيّاً.
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سواء . 3 املطلقة؛  هنا  باالستحالة  واملقصود  مقاومته.  أو  دفعه  يستحيل  للرضر  املؤدي  الفعل  يكون  أن 

يعترب  فال  غريه،  دون  املرضور  عىل  قارصة  أي:  نسبية  االستحالة  كانت  فإذا  معنوية.  أو  مادية  كانت 

احلادث قوة قاهرة وال يعفي من املسؤولية، واملعيار هنا كذلك معيار موضوعي وليس ذاتيًا، وهو معيار 

الشخص اليقظ. ويمكن يف هذه احلالة التحول إىل نظرية الظروف الطارئة.

وقبل إيراد صور التطبيقات القضائية فإننا نحاول ختيل منحنى الرضر، بغية رسم تصورات أولية لربط آثار 

كورونا عىل العالقات يف اآليت:

أن يكون تأثري أرضار كورونا )قوة قاهرة( من بداية الرضر وحتى استقراره.. 1

 أن يكون تأثري أرضار كورونا )قوة قاهرة( من بداية الرضر و)صعوبة يف التنفيذ( عند استقراره.. 2

أن يكون تأثري أرضار كورونا )صعوبة يف التنفيذ( من بداية الرضر وحتى استقراره.. 3

أن يكون تأثري أرضار كورونا )صعوبة يف التنفيذ( من بداية الرضر و)قوة قاهرة( عند استقراره.. 4

مع التأكيد عىل أن وقت بداية الرضر واستقراره متغري بحسب ظروف كل حالة، وال يمكن للفقيه القانوني 

أو  بالضامن  احلكم  مناط  حتقيق  أن  ذلك  األخرى؛  للصور  مماثاًل  صورة  لكل  حكمه  أن جيعل  والقضائي 

بقوة  التصورات  تغليف  السهل  من  وليس  واقعة كورونا،  الناجتة عن  اآلثار  بدقة تصوير  مرتبط  اإلعفاء 

قاهرة أو ظروف طارئة هبذا التجريد، والوقوف هبا عند هذا احلد، خاصة أن هذه نازلة قضائية حتتاج مسبارًا 

املسؤولية  نفي  أو  التعويض  يف  هبا  للحكم  املحكمة  مقام  عىل  ويعرضها  املؤثرة،  األوصاف  ينتشل  مهنيًا 

حسب االقتضاء.

القاهرة أو الظروف الطارئة  القوة  القانونية( للفقيه املنكفئ عىل نظرية  ولن يكون احلظ يف )نظرية كورونا 

وحدمها دون قيامه بجهد فعيل ملزج النظريتني واستخالص النظرية احلديثة منهام بنسب حيددها سياق اجلائحة.
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معامل يف رسم نظرية كورونا القانونية 

بعد أن تم استعراض موجبات رفع احلرج والرضر عن املدين يف حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة، 

فإن لكورونا خصوصية قانونية حتث املشتغلني بالفقه واالستشارة والقضاء عىل رصد معاملها، حتى يتبلور 

تأسيسها عىل هنج أكثر دقة؛ منعًا للتعارض أو اإلرضار أو التفاوت يف االجتهاد، ويمكن لنا أن نرسم تلك 

املعامل بإمجال -يظهر من التفصيل السابق- يف العنارص اآلتية:

ـ املحافظة عىل استقرار العالقات والروابط القانونية قدر اإلمكان؛ حتى مع توافر أسباب الفسخ.

ـ إعطاء األولوية لتأجيل االلتزامات وعدم اللجوء إىل فسخ العالقات والروابط القانونية إال يف حال تعذر 

تأجيل االلتزام أو االستحالة من كل وجه، فالرضورة هي مناط فسخ العقود.

ـ رعاية جانب املدين والطرف األضعف يف العالقة القانونية حني اللجوء لتعديل االلتزام أو تأجيله أو 

فسخه. وكذلك رعاية جانب صغار املستثمرين ورواد األعامل.

ـ  إجياد آلية لتسهيل إثبات تأثر املدين بأزمة كورونا، وإلقاء عبء الطعن يف ذلك عىل الدائن، وذلك هبدف 

ترسيع إجراءات التقايض.

ـ أن الرضر يعترب مفرتضًا من حيث األصل يف حال )دعوى الرضر( وذلك الستفاضته، وتيقنه، ويبقى 

البحث عن مقدار الرضر مرتوكًا للقضاء باختيار خربة متخصصة أو بالتسليم بمستندات مدعي الرضر، 

إال إذا تم تقديم ما خيالف ذلك.

ـ أمهية التفرقة يف أنواع األقضية، وما يمتاز به كل قضاء من خصائص وسامت، فالقضاء العاميل جيب أن 

يراعى فيه بقاء عقد العمل، وعدم اللجوء للفسخ، وأن األرضار ُتَتحمل من رب العمل مادام ذلك ممكنًا 

واستمراره، وحفظ  االلتزام  بقاء  األصل  أن  فيه  يراعى  اإلداري  والقضاء  مؤد لإلفالس حقيقة،  وغري 

حق التعويض الحقًا، والقضاء التجاري يراعى فيه أن األصل يف العقود إمكانية تعديلها وتغيريها وأن 

يتدخل القضاء ملوازنة العالقة عند اختالهلا، وهكذا، فنظرية كورونا القانونية تتأثر بطبيعة القضاء الذي 

يامرس تطبيقًا خاصًا لألقضية، جيب استصحابه عند النظر.

ـ أمهية التفرقة بني أنواع العقود، مثل ما قيل يف اختالف أنواع األقضية، فعقد اإلجارة خيتلف عن عقد 

التوريد، والعقود ذات التنفيذ املستمر، ختتلف عن العقود املحددة، من حيث تأثري نظرية كورونا القانونية 
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عىل كل منها، فهناك عقود األصل أن يتم فيها الفسخ تأثرًا بكورونا ثم يعاد ترتيب االلتزام بقواعد جديدة 

وعقد جديد، وهناك عقود قد يتدخل القايض لعدم احتساب األجرة يف الشهور املتأثرة بكورونا كعقود 

إجارة املحالت التجارية مثاًل، وهكذا.

ال  ذلك  إن  إذ  اخلسائر،  استمرار  توقع  عىل  بناء  اخلصومات  يف  البت  يف  القضائي  االستعجال  عدم  ـ 

بام  العاملية  التنبؤ، واحلكومات  يمكن تقديره، فكورونا حادث متجدد، وحالة متغرية، ال يمكن معها 

إىل  سيؤدي  ما  اإلمكان،  قدر  الطبيعية  احلياة  واستمرار  املرض  هذا  مع  التعايش  قررت  اململكة  فيها 

ختفيف اخلسائر واألرضار، لذلك فبعض العقود قد أدى كورونا أدى إىل مكاسب الحقة هلا وإن كانت 

هناك خسائر فادحة يف بداية األزمة، فعىل سبيل املثال: القطاع السياحي الداخيل الذي كان متوقعًا له 

يف بداية األزمة خسائر فادحة، تبني اآلن أنه حقق مكاسب غري متوقعة يف اآلونة األخرية، إذ مع منع 

السفر الدويل والسامح بالتنقل الداخيل أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة اإلشغال عن النسب املحققة سنويًا، 

وهكذا، فالرشكة املشغلة للفندق مثاًل لو قامت يف وقت مبكر بفصل العاملة حمتجة بالقوة القاهرة وأقر 

القضاء صنيعها ذلك، فسيتبني مع بدء املوسم السياحي الداخيل أنه كان استعجااًل غري مربر، خاصة 

عن  التصور  ضعف  عىل  مبنـي  القضائي  الفصل  واستعجال  إفالسها،  وعدم  ماليًا  الرشكة  مالءة  مع 

منها  يظهر  ال  التي  القضايا  بعض  يف  توجب  القانونية  كورونا  نظرية  فإن  لذا  باجلائحة،  التأثر  مآالت 

االستعجال يف فسخ  األوان، وعدم  قبل  للرفع  القبول  بعدم  فيها  احلكم  يتم  أن  فعلية  خسارة حقيقية 

العقود أو تقليل االلتزامات ونحو ذلك.
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ما موقف القضاء السعودي من تأثري القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على العالقات؟

بام أن مرسح التطبيقات القضائية املتصلة بتأثريات كورونا القانونية تكاد تنحرص يف تأثري القوة القاهرة أو 

الظروف الطارئة عىل العالقات املدنية أو اإلدارية، فليس من السهولة الوصول إىل نتيجة جاهزة تكتسب 

صفة العموم والتجريد، ومتثل مبدأ قضائيًا يصعب احلياد عنه يف كل احلاالت إلثبات القول بأن القضاء 

السعودي يعوض يف القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو يعفي املدين من التزامه الناشئ عن القوة القاهرة 

أو خيفف التزامه الناشئ عن الظروف الطارئة.

وسيكون من املناسب إلثبات تردد القضاء يف هذا األمر إيراد مجهرة من األحكام القضائية عىل اختالف 

صورها، لبيان صعوبة تقرير املبدأ املستخلص من تلك األحكام، واألمر يف غالبه يعتمد عىل طبيعة القضاء 

)إداري - جتاري - عاميل - مدني عام(، وطبيعة السبب الذي جيعله املدين مناطًا إلعفائه أو ختفيف التزامه. 

وعندئٍذ فإن وجود سابقة قضائية أو عدة أحكام مل تبلغ حد التواتر قد ال تصلح لالستناد عليها يف تأسيس 

املذهب القضائي املطلوب إال بعد دراسة مجلة كبرية من األحكام تنتهي بذات النتيجة، وهو ما مل يتوافر 

الدقة  القايض يف  أو  القانوني  املستشار  أو  املحامي  التزامًا عىل عاتق  تقيم  النتيجة  حسب دراستنا. وتلك 

باستالل السبب املنتج للتعويض أو اإلعفاء من املسؤولية من بني احلاالت املرتاكمة التي يرفضها القضاء، 

وإظهار مهارته املهنية يف قلب معادلة احلجج لصالح املرضور.

ونشري إىل أن هذا اإليراد ال يقصد به إال املثال، فليس استقراًء كليًا، وإنام هي نامذج تطبيقية تتصل بمحل 

هذه الورقة.

ففي جمال القضاء اإلداري    

نظرًا العرتاف القانون اإلداري بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة يف العقود اإلدارية فإن مساحة تطبيق 

األحكام هلا أوسع من غريها، وسيكون نصيب األحكام اإلدارية واضحًا يف هذه الورقة لتوافرها، ومن 

تلك التطبيقات: 

أ- العقود اإلدارية 

الظروف  أو  املتوقعة  الطوارئ غري  بام ييل: »إن نظرية  الطارئة  الظروف  املظامل نظرية  أواًل: عرف ديوان 

الطارئة حسبام وضع أصوهلا وقواعدها فقه القضاء اإلداري، أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد اإلداري أن 

طرأت ظروف أو أحداث مل تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصاداته، وكان من شأن هذه الظروف 
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أو األحداث أهنا مل جتعل تنفيذ العقد مستحياًل بل أثقل عبئًا وأكثر كلفة مما قدره املتعاقدان التقدير املعقول 

ينشأ عنها خسارة جسيمة جتاوز يف فداحتها اخلسارة املألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد، فإن من حق 

املتعاقد املضار أن يطلب من الطرف اآلخر مشاركته يف هذه اخلسارة التي حتملها فيعوضه عنها تعويضا 

جزئيًا، وبذلك يضيف إىل االلتزامات املتعاقد معها التزامًا جديدًا مل يكن حمل اتفاق بينهام«. )حكم ديوان 

املظامل رقم 224/ت/1 لعام 1430هـ(.

ثانياً: حكم قضاء ديوان املظامل يف مطالبة املؤسسة املدعية بإعفائها من غرامة التأخري وتكاليف اإلرشاف 

العقد املربم مع  تنفيذ املرشوع حمل  العقد املوقع بني الطرفني عن فرتة تأخرها يف  املنصوص عليها يف 

املدعى عليها؛ تأسيسًا عىل أن حرب اخلليج ظرف طارئ مل يكن متوقعًا أعاق تنفيذ املرشوع. وانتهى 

احلكم إىل توافر رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة عىل الواقعة، واستحرض تعريف فقهاء الرشيعة 

الظروف  )نظرية  القانوني  التعبري  رديفة  املصطلحات  تلك  وأن  واجلائحة،  الطارئ  للعذر  اإلسالمية 

الطارئة(، ثم قام احلكم بتحقيق مناط احلكم؛ إذ ربط كل رشط فقهي وقانوني بصورته العملية من واقع 

العقد الذي يعيد توازنه، ثم أعمل رقابته القضائية برد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، وذلك بصورة 

متديد العقد املدة الكافية التي تعوض املدين عام فاته من مدة التنفيذ، ومن ثم اإلعفاء من غرامة التأخري 

وتكاليف اإلرشاف.

العقد مدة الظرف الطارئ. )حكم  نفاذ  العقد هو يف حقيقته وقف لرسيان  نراه هنا: أن متديد مدة  والذي 

قضية )1/137/ق لعام 1414( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 15(.  

ثالثًا: حكم قضاء ديوان املظامل يف مطالبة املدعية إلزام املدعى عليها بدفع املبالغ املالية التي دفعتها يف مقابل 

زيادة أجور العامل يف دولة غينيا أثناء تنفيذها املركز اإلسالمي يف مدينة كوناكري حمل العقد املربم بينهام، 

وكذلك دفع املبالغ املدفوعة مقابل الرضائب والرسوم اجلمركية. وانتهى احلكم إىل توافر رشوط نظرية 

الظروف الطارئة فيها، وأن اخللل يف التوازن املايل يف العقد بسبب تراخي التنفيذ متثل يف زيادة األجور، 

وقام برد االلتزام املرهق للمدعية إىل احلد املعقول، وذلك بتشارك املدعية واملدعى عليها يف حتمل زيادة 

األجور معًا عىل النصف. )حكم قضية )1/1146/ق لعام 1414 وقضية 1/1554/ق لعام 1415( 

مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 15(. 

رابعًا: حكم قضاء ديوان املظامل يف مطالبة الرشكة املدعية إلزام املدعى عليها برد املبلغ الذي حسمته 

منها مقابل غرامات التأخري واإلرشاف عن العقد املربم بينهام إلنشاء مدرسة كون الرشكة تأخرت يف 

تنفيذ املرشوع مدة )140( يومًا عن امليعاد املحدد بالعقد؛ بسبب انتشار مرض )محى الوادي املتصدع( 
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كام  املرشوع،  تأثر  إىل  احلكم  وانتهى  املوقع.  العاملة يف  وتواجد  انتظام  لعدم  أدى  ما  العمل،  يف موقع 

تأثرت املنطقة بالكامل بظهور محى الوادي املتصدع، بصورة عدم انتظام وتواجد العاملة باملوقع، وأن 

ظهور مثل هذه األوبئة واألمراض تعد من قبيل الظروف الطارئة التي يعذر هبا املقاول، وأنه بذلك ال 

حق للوازرة فيام فرضته من غرامة، وأعفى املقاول منها. 

قضية  )حكم  التنفيذ.  يستحل  ومل  بصعوبة  لكنه  االلتزام  تنفيذ  استطاع  املتعاقد  أن  هنا  ويالحظ 

)1/1885/ق لعام 1425( مدونة األحكام اإلدارية )1429( ج 5(. 

خامسًا: حكم قضاء ديوان املظامل بإعفاء املتعاقد من غرامة التأخري بسبب القوة القاهرة )حرب اخلليج(، 

واملالحظ هنا أن أثر تقرير احلكم لإلعفاء من الغرامة هو اعتبار العقد موقوفًا مدة القوة القاهرة. )حكم 

قضية )1/782/ق لعام 1414( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 15(. 

سادسًا: حكم قضاء ديوان املظامل برفض طلب رد حسميات من العقد مع توافر حالة الظروف الطارئة 

)حرب اخلليج(؛ بسبب أن ختفيف العبء عىل املدعية ال يعد تعدياًل للعقد وال يعفي من التزاماته بعد 

زوال الظرف الطارئ. )حكم قضية )1/173/ق لعام 1414وقضية 1/50/ق لعام 1415( مدونة 

األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 15(.

سابعًا: أورد أحد أحكام ديوان املظامل أنه مع توافر حالة القوة القاهرة فإن املتعاقد ال يعفى من التزاماته 

لألعوام  اإلدارية  األحكام  مدونة   )1404 لعام  )1/1407/ق  قضية  )حكم  هبا.  تأثره  يثبت  مل  إذا 

)1402-1426( ج 16(.

ثامنًا: حكم قضاء ديوان املظامل برفض اإلعفاء من املسؤولية يف عقد التوريد مع وجود القوة القاهرة؛ 

لعلم املدعية بأن هناك حربًا وشيكة الوقوع يف البالد. )حكم قضية )1/1041/ق لعام 1412( مدونة 

األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 17(.

تاسعًا: حكم قضاء ديوان املظامل برفض التعويض عن الظروف الطارئة بسبب حرب اخلليج؛ لكون 

خطاب الرتسية ووثيقة العقد متت بعد نشوء احلرب. )حكم قضية )1/1717/ق لعام 1423( مدونة 

األحكام اإلدارية )1429( ج 5(.

عارشًا: حكم قضاء ديوان املظامل بعدم صحة دعوى تعويض عن إخالل بالعقد لعدم التوريد يف املدة 

املدعى  توقف  إن  »ثم  نصه:  والذي جاء يف  املختصة  اجلهات  من  احرتازية  إجراءات  بسبب  املحددة 
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املدعى  إرادة  التوقف خارج عن  هذا  بينهام؛ ألن  املربم  بالعقد  إخالاًل  ليس  املدعية  تزويد  عليها عن 

املنتج،  نوعية  حتسني  منه  قصد  احرتازي  أمر  جمرد  وهو  الطارئة،  الظروف  مفهوم  يف  ويدخل  عليها، 

وحتقيق ما خيدم املصلحة العامة، ومل يكن هلا خيار إال إيقاف هذا املنتج كإجراء الزم بمنع إنتاج خمالف 

بكميات  عليها  املدعى  تزويد  من  هتدف  فإهنا  املدعية،  أما  الناس،  أرواح  عىل  وخطري  للمواصفات 

احلديد، بغية حتقيق ربح مادي أكثر، دون النظر إىل ما تقتضيه املصلحة العامة، الذي هو مناط باجلهة 

الرسمية، وهي وزارة التجارة، والتي هلا سلطات واسعة يف تنظيم أمور التجارة، وتفويض ما تراه الزمًا 

لذلك، ثم إن استئناف املدعى عليها بتزويد املدعية بكميات لفات أسالك احلديد بعد زوال العارض 

الذي هو خارج عن إرادهتا دليل أكيد عىل التزام املدعى عليها بتنفيذ العقد املربم بينهام، ومن ثم فال 

يمكن واحلالة هذه أن ينسب للمدعى عليها تقصري طاملا أن ذلك خارج عن إرادهتا، وكل ما يف ذلك 

أهنا طبقت ما ارتأته اجلهة املعنية، والتي هتدف إىل الصالح العام، بل إن مسلك املدعى عليها يتالءم 

مع ما هتدف إليه قواعد الرشع احلنيف، وحتقيق مقاصده.« )حكم ديوان املظامل رقم 134/ت/3 لعام 

1422هـ(.

حادي عرش: حكم قضاء ديوان املظامل برفض التعويض عن ارتفاع أسعار احلديد؛ لكونه مل يقلب اقتصاديات 

فيها.  تتوافر  الطارئة مل  الظروف  التوقف تراوح من 12-30%، وقرر أن نظرية  العقد؛ ألن االرتفاع يف فرتة 

)حكم قضية )1/2375/ق لعام 1425( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

ثاني عرش: حكم قضاء ديوان املظامل بالتعويض عن ارتفاع رسوم التيار الكهربائي للمرشوع حمل العقد. 

)حكم قضية )1/4182/ق لعام 1426( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

العقد.  للمرشوع حمل  اإلسفلت  أسعار  ارتفاع  بالتعويض عن  املظامل  ديوان  ثالث عرش: حكم قضاء 

)حكم قضية )1/451/ق لعام 1426( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

رابع عرش: حكم قضاء ديوان املظامل بإعادة التوازن للعقد اإلداري، وعوض املتعاقد عن مجيع اخلسارة 

الناشئة عن ارتفاع أسعار املنتجات البرتولية؛ بناء عىل نظرية عمل األمري. وهي النظرية األوفق من وجهة 

التوازن املايل للعقد يف تلك احلالة من نظرية الظروف الطارئة. )حكم قضية )1/547/ق  نظرنا إلعادة 

لعام 1422( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 15(.

خامس عرش: قرر قضاء ديوان املظامل بأن عدم إعطاء املدعية املتعاقدة مع اإلدارة تأشريات عاملة من 

وزارة العمل؛ األمر الذي مل يمكنها من تنفيذ العقد، يعد سببًا خارجيًا ال إرادة هلا فيه، ومن ثم فإن 
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فسخ العقد ال يعد بسبب تقصري املدعية، وإنام لسبب أجنبي عنهام. )حكم قضية )1/1691/ق لعام 

1426( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

سادس عرش: حكم قضاء ديوان املظامل بالتعويض عن رضر عدم اعتامد الدبلوم، بسبب أن وزارة اخلدمة 

املدنية وهي طرف خارج عن العقد رفضت االعتامد، وقرر احلكم أن الفسخ غري ممكن يف تلك احلالة؛ 

لكون املدعي استفاد من العقد بالعلوم واملعارف التي اكتسبها من الربنامج، وانتهى إىل أن التعويض 

عن الرضر يكون بدفع مبلغ يعادل املبلغ الذي دفعه املدعي للربنامج. )حكم قضية )4/920/ق لعام 

1428( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

سابع عرش: حكم قضاء ديوان املظامل بمطالبة بالتعويض عن التأخري عن تأخر رحلة الطريان بسبب 

قضية  )حكم  الرضر.  النتفاء  التعويض؛  رفض  إىل  احلكم  وانتهى  الناقل،  إرادة  عن  خارج  أجنبي 

)6/353/ق لعام 1428( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(. 

ب- عقود اإلجارة أو املنافع

قضية  )حكم  قضاًء.  لفسخه  موجب  العقد  من  الغرض  فوات  بأن  املظامل  ديوان  قضاء  حكم  أواًل: 

)1/1367/ق لعام 1424( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 17(.

ثانيًا: حكم قضاء ديوان املظامل بفسخ العقد قضائيًا إلغالق الطرق املؤدية للعني املؤجرة فيام تبقى من 

العقد. وبه يظهر أثر القوة القاهرة. )حكم قضية )2/1243/ق لعام 1411( مدونة األحكام اإلدارية 

لألعوام )1402-1426( ج 17(.

ثالثًا: حكم قضاء ديوان املظامل برفض مطالبة املدعي خفض األجرة بعد إبرام العقد مع اإلدارة، بناء 

عىل عدم خطأ اجلهة، وأن التخفيض خيل بمبدأ املساواة يف املنافسة التي تقدم هلا املزايدون قبل العقد. 

)حكم قضية 3/252/ق لعام 1418( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 12(. 

وقام  اإلجارة،  عقد  من  املقصد  انتفاء  فكرة  إىل  املظامل  ديوان  من  الصادرة  األحكام  أحد  أشار  رابعًا: 

بالتعويض عنه فيام خيص اجلزء املنتفي. وفيه تطبيق لفكرة املقاصة القضائية، وفكرة التقدير اجلزايف توصاًل 

للتعويض. )حكم قضية )4/429/ق لعام 1426( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(.

خامسًا: حكم قضاء ديوان املظامل بإحدى املطالبات بالتعويض عن رضر إهناء عقد اإلجارة لكون العقار 

غري صالح للرتخيص؛ إذ هو يف مبنى قابل للسقوط. وانتهى إىل عدم التعويض عن الرضر املدعى به؛ 
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لكونه غري ثابت، وأن التعويض عن حبس املال من الربا املحرم. )حكم قضية )2/3907/ق لعام 

1427( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1429( ج 5(، ويالحظ أن هناك أحكامًا عوضت عن فسخ 

العقد ملجرد فكرة حبس املال بمبلغ جزايف. )احلكم يف القضية )7/1922/ق لعام 1435( املؤيد من 

حمكمة االستئناف اإلدارية بالرياض بالقضية )3558/ق لعام 1438( غري منشور(.

رغبتها  وأن  التعاقد،  مواقع  املتعاقد  بتسليم  اإلدارية  اجلهة  بإلزام  املظامل  ديوان  قضاء  حكم  سادسًا: 

إلزامها  إىل  اللجوء  تم  دفعه  يمكن  وحتى  للرضر  ورفعًا  العقد،  اقتصاديات  يقلب  املواقع  تعديل  يف 

بالتسليم وعدم حقها يف التعديل.  )حكم قضية )4/920/ق لعام 1428( مدونة األحكام اإلدارية 

لعام )1429( ج 5(.

ج- تطبيقات التعويض عن العمل املرشوع »التعويض عىل أساس املخاطر أو بال خطأ« 

أواًل: يف حال التعويض عن الرضر الناشئ عن اإلجراءات االحرتازية يف نطاق املسؤولية اإلدارية عن 

األعامل املرشوعة أو بال خطأ، ويف احلاالت التي يتوقع تكرار املطالبة فيها عن ذات السبب والرضر، 

فإنه مع استحضار رشط حصول رضر خارج عن احلد املعتاد أو املألوف أو الواقع عىل عامة الناس، 

فإن الدراسة ترى أن تقدير تلك األرضار يكون من قبل جلنة حكومية لضبط معايري التعويض بام يتفق 

مع أهداف اإلجراءات، وضامنًا لئال يؤدي التعويض وظيفة عكسية بفتح الباب ملتوقعي األرضار أو 

مدونة  1404هـ.  لعام  1/740/ق  قضية  )حكم  القضائية.  اجلهات  إشغال  يف  التقدير  يف  املبالغني 

األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 11(.

ثانيًا: حكم قضاء ديوان املظامل بالتعويض عن العمل املرشوع )ترضر البيوت من مواقف حي املرقب 

بمدينة الرياض(، وفيه أورد احلكم فكرة: أن إزالة الرضر ورفعه يكون بالتقدير القضائي بعد استيفاء 

التعويض النظامي الوارد باألمر السامي. )حكم قضية 1/338/ق لعام 1414هـ. مدونة األحكام 

اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 11(.

هذه  احلكم  أورد  وفيه  جرس(  )إنشاء  املرشوع  العمل  عن  بالتعويض  املظامل  ديوان  قضاء  حكم  ثالثًا: 

الفكرة: »وحيث إن الشخص -الطبيعي أو املعنوي- متى كان لديه احلرية يف اختيار ما يسبب الرضر 

للغري، فإنه ُيسأل عن اآلثار املرضة بالغري املرتتبة عىل ترصفه«. وهذا يضع معيارين: 

ِدثه، وليس مما يكون واجبًا اتباعه بموجب ما متليه قواعد  1- أن يكون الرضر صادرًا باختيار حُمْ

املنظامت الدولية أو اإلجراءات االحرتازية الصحية.
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2- أن يكون الرضر لقصد جلب نفع عام وهو املرشوع الذي يبتغى به املصلحة العامة وليس لقصد 

لعام  )1/1359/ق  قضية  )حكم  لتأصيلها.  الفقهاء  نظر  تستحق  مسألة  وهي  الرضر.  دفع 

1417( مدونة األحكام اإلدارية لألعوام )1402-1426( ج 11(.

إنشاء  من  الترضر  بسبب  التبعة  وحتمل  املخاطر  أساس  عىل  بالتعويض  املظامل  ديوان  قضاء  حكم  رابعًا: 

طريق. )حكم قضية )2/3746/ق لعام 1425( مدونة األحكام اإلدارية لعام )1428( ج 5(.

بسبب  شقيقه  وفاة  عن  بالتعويص  اإلدارة  جهة  املدعي  مطالبة  يف  املظامل  ديوان  قضاء  حكم  خامسًا: 

واستعرض  آمن،  لطريق  تأمينها  عليها وعدم  املدعى  اجلارفة، وإمهال  بالسيول  املتمثلة  القاهرة  القوة 

احلكم سبب اإلمهال يف الطريق ثم استبعده، ثم سبب جرف السيول للمتوىف وجعله هو السبب املنتج؛  

ونفى رابطة السببية املوجبة للمسؤولية، مع أن السبب األجنبي- جريان السيول- ثابت؛ بسبب عدم 

بذل املرضور العناية الالزمة لتوقي الرضر، واحلكم وهو يؤسس لنفي رابطة السببية ناقش رشط عدم 

التوقع حني قرر أنه معلوم ألهل املنطقة خطورة الطريق أثناء هطول األمطار، كام ناقش رشط إمكان 

الدفع أو املقاومة حني قرر أنه كان باإلمكان التحرز واالبتعاد عام فيه خطورة ومهلكة، ومما جاء فيه: 

»وحيث إنه بالنظر إىل الفعل املبارش الذي هو علة وفاة شقيق املوكل نجد أنه الغرق نتيجة جرف السيل 

تبني  للغرق  املؤدي  السبب  إىل  وبالنظر  الورثة،  وكيل  األمر  هذا  أكد  حيث  بالوادي؛  مروره  أثناء  له 

أنه جرف السيل لشقيق الوكيل، واألمر الذي ال شك فيه أن جريان السيول وما قد حتدثه من أرضار 

حاصلة بإرادة اهلل وقدرته دون تدخل اإلنسان. أما ما ذكره شقيق املتوىف من أن جرف السيل لشقيقه 

ناتج عن إمهال إدارة الطرق؛ حيث مل تنفذ طريق الوادي وتقوم بإنشائه، فإنه من املستقر يف هذا الصدد 

أن لثبوت خطأ اجلهة وقيام مسؤوليتها التقصريية أن يكون منها فعل أدى للوفاة، وأن يكون ثمة رابطة 

سببية بني الفعل والوفاة. وحيث إن السبب املنتج يف هذه الدعوى املؤدي للوفاة هو جرف السيل، كام 

أن اإلمهال والتقصري يف االحتياط والتبرص حاصل من شقيق الوكيل، وحيث أمكنه التحرز منه بعدم 

ملا هو معلوم ومستقر عرفًا يف  األمطار؛  الوادي وقت هطول  بطن  إىل  السيل ونزوله  عبوره وجماوزته 

املنطقة من خطورة الطرق التي متر عرب األودية وقت هطول األمطار. وهذا ما قرره الفقهاء بقوهلم: إن 

كل ما يلحق رضرًا بالغري يسأل عنه فاعله أو املتسبب فيه إذا كان ال يمكن التحرز منه، ويعترب أنه حترز 

إذا مل هيمل أو يقرص يف االحتياط والتبرص«. )احلكم رقم )176/د/إ/4 لعام 1432هـ( املؤيد باحلكم 

رقم )3/505 لعام 1433 هـ( غري منشور(.
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ويف جمال العالقات املدنية العامة 

حكم القضاء برفض إلزام املستأجر بقيمة تلف يف العني ناتج عن قوة قاهرة - تكسري يف الزجاج بسبب 

املطر- رغم نص عقد اإلجيار عىل مسؤولية املستأجر عن تلف العني ولو بقوة قاهرة، ومل يلتفت احلكم هلذا 

الرشط؛ لبطالنه. )صك احلكم رقم )3414350 بتاريخ 1434/1/17هـ( جمموعة األحكام القضائية 

الصادر من وزارة العدل لعام 1434هـ(. ويظهر للمتخصص قلة التطبيقات يف هذا الباب من القضاء.

وهذا احلكم يستند إىل ما قرره الفقهاء من عدم صحة رشط نفي الضامن يف القوة القاهرة، فقد نص ابن 

قدامة يف املغين )115/8( والبهويت يف كشاف القناع )70/4( عىل أن: »ما ال جيب ضامنه ال يصريه الرشط 

مضمونًا، وما جيب ضامنه ال ينتفي الضامن برشط نفيه«. ونحيط نظر املهتمني بأن هذه مسألة جديرة التأمل؛ 

ذلك أنه ال قوة للرأي الذي يتمسك بأولوية نصوص العقود يف الضامن وعدم تأثري اجلائحة عليها، عىل 

حساب املبدأ العام الذي قرره الفقهاء. كام أن القانونيني يشاطرون فقهاء الرشيعة هذا الرأي كام تقدم.

ويف جمال العقود التجارية 

التجاريني  الطرفني  بني  الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  التجارية  أحكامه  أحد  يف  املظامل  ديوان  قرر  أواًل: 

احلديد حمل  من  متبقية  كمية  بتوريد  املتعاقدة  الرشكة  إلزام  إىل عدم  انتهى  إذ  النظرية؛  تلك  يقارب  ما  أو 

الدعوى بسعر التعاقد الرتفاع أسعاره بعد التعاقد، وعوض املدعي عن األرضار التي حلقت به بسبب عدم 

تنفيذ الرشكة املوردة اللتزامها بتوريد املتبقي من العقد؛ بسبب تراخي عقد التوريد، واستند احلكم لنظرية 

التي يراعى فيها جانب املرضور، ارتكابًا ألهون الرضرين. ويالحظ  القاهرة -حسب تعبريه-  الظروف 

أن احلكم مل يورد مستنده يف تقدير التعويض للمدعي، خاصة أن املدعي ذكر يف املرافعة أهنا تقديرية ومل 

يبني تفاصيلها وسبب حتديدها. وهذا احلكم يقرتب من تطبيق نظرية الظروف الطارئة املقررة فقهًا إال أنه 

عوض املدعي جزافًا. )جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام 1429هـ-حكم التدقيق رقم 9/ت/3 

لعام 1429هـ - جملد 2 صفحة 789(.

ثانيًا: احلكم السابق أعقبه حكم آخر أحدث منه يف القضاء، جيد فيه املتابع حلركة االجتهاد القضائي تفاوتًا يف 

الوصول للنتيجة، إذ انتهى ديوان املظامل يف أحد أحكامه التجارية بعدم أحقية املقاول من الباطن التعويض 

عن ارتفاع األسعار بناء عىل نظرية الظروف الطارئة، معماًل أثر النص العقدي عىل حساب املبدأ، مع أن 

القرار الوزاري رقم )155( وتاريخ  النظرية، بل جرى تعويضه بموجب  املتعاقد األصيل مشمول بتلك 

1429/6/5هـ الصادر بتعويض املقاولني مع احلكومة كام بينته وقائع احلكم. )جمموعة األحكام واملبادئ 

التجارية لعام 1433هـ- حكم االستئناف رقم 1/207 لعام 1433هـ - جملد 2 صفحة 612(.
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ويف جمال العالقات العاملية 

أ- قرارات فصل العامل إلعادة اهليكلة وتقليل النفقات  

أواًل: اعتربت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن فصل العامل بحجة إعادة اهليكلة وتقليص النفقات 

يعترب فصاًل تعسفيًا غري مرشوع، وقضت بتعويض العامل عن الفصل. )القرار النهائي رقم: 434/2/672 

وتاريخ: 1434/6/21هـ(.

وتاريخ   435/2/629 رقم  النهائي  القرار  صدر  السبب  ولذات  السابق،  للقرار  املقابل  يف  ثانيًا: 

1435/4/17هـ الذي اعتربت فيه اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن فصل العامل بحجة إعادة 

اهليكلة يعترب فصاًل مرشوعًا مطابقًا للنظام؛ ملا يتمتع به صاحب العمل من سلطة جوازية يف ذلك؛ طاملا 

خلت من إساءة االستعامل وبنيت عىل سبب مرشوع، ويالحظ املتأمل يف القرارين املشار إليهام يف )أواًل 

وثانيًا( أن األخري متتع بوصف مؤثر، وهو أن صاحب العمل عرض عىل العامل وزمالئه االنتقال إىل القسم 

اجلديد بعد إعادة اهليكلة، فقبله زمالؤه ورفضه املدعي؛ مما نفى عن القرار وصف التعسف. 

ثالثًا: اعترب قرار آخر من اهليئة ذاهتا )برقم 432/1/1535 وتاريخ 1432/12/4هـ( أن إعادة هيكلة 

البنك بعد األزمة املالية العاملية )2008م( تعد سببًا مرشوعًا لفسخ عقد العمل؛ متى تضمنت اهليكلة إلغاء 

الوظيفة التي يشغلها العامل، دون التعرض لعرض عمل آخر عىل العامل.

وتاريخ   435/7/1567 )برقم  العاملية  اخلالفات  لتسوية  العليا  اهليئة  من  آخر  قرارًا  أن  يالحظ  رابعًا: 

مسوغات  من  حتققها  اهليكلة  إعادة  قرار  عىل  رقابتها  أوجه  من  فيه  اهليئة  جعلت  1435/10/23هـ( 

ومربرات إعادة اهليكلة. وانتهت إىل عدم ثبوهتا، وأن ذلك سبب العتبار فصل العامل فصاًل غري مرشوع، 

نظرية  أمهها  صلة،  ذات  مبادئ  من  أرساه  وما  إليه  للرجوع  املطلعني  ندعو  القرار  ذلك  مقومات  وجلامل 

وتاريخ   435/7/1680 )برقم  ذاهتا  اهليئة  من  آخر  قراٌر  منه  وقريب  احلق«.  استعامل  يف  »التعسف 

1435/10/30هـ(.

خامسًا: ويف نطاق تأثري األزمة املالية العاملية )2008( م عىل البيئة العاملية، وهل هي قوة قاهرة؟ اعتربت 

اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن إهناء خدمة العامل السعودي بحجة األزمة املالية العاملية وتأثرياهتا 

النفقات لتفادي اخلسائر ال تعد قوة قاهرة؛  عىل املؤسسات اإلعالمية ما أدى إىل إعادة اهليكلة وتقليص 

طاملا مل يثبت صاحب العمل ما يدعيه من خسارة؛ وأن وظيفة العامل )مدير مايل( من الوظائف التي ال 

عنه.  العامل  للعقد، وعوضت  إهناًء غري مرشوع  ذلك  أعامهلا، وجعلت  لتسيري  منشأة  أي  عنها  تستغنـي 

)القرار النهائي رقم :432/1/1439 وتاريخ 1432/11/19هـ.(.
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ب- قرارات فصل العامل التزامًا بأوامر تأنيث حمالت املستلزمات النسائية ودمج املؤسسات املرصفية  

أواًل: اعتربت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن فصل العامل بحجة تنفيذ األمر امللكي رقم )أ/121( 

وتاريخ 1432/7/2هـ وقرار وزارة العمل رقم )2473/1/1/ع( وتاريخ 1432/8/10هـ بتنظيم 

العامل عن  بتعويض  النسائية فصل تعسفي غري مرشوع، وقضت  املستلزمات  بيع  املرأة يف حمالت  عمل 

الفصل؛ لكون الرشكة أقرت ببقاء بعض املوظفني من الرجال مل يتم االستغناء عنهم، وعدم عرض عمل 

اهليئة  تعترب  العالقة، ومل  العمل سبب أجنبي عن طريف  تعليامت وزارة  أن  املفصول، مع  العامل  آخر عىل 

العاملية ذلك سببًا مرشوعًا للفسخ. )القرار النهائي رقم: 434/2/811 وتاريخ 1434/7/11هـ(.

ثانيًا: يف املقابل لذلك، ولذات السبب صدر القرار النهائي رقم 435/7/1156 وتاريخ 1435/7/15هـ 

حيث اعتربت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن فصل العامل بحجة تنفيذ األمر امللكي رقم )أ/121( 

وتاريخ 1432/7/2هـ وقرار وزارة العمل رقم )2473/1/1/ع( وتاريخ 1432/8/10هـ بتنظيم 

التعسف املوجب  النسائية فصل مرشوع مطابق للنظام، وخيلو من  املرأة يف حمالت بيع املستلزمات  عمل 

للتعويض أو اإلعادة للعمل. 

ثالثًا: اعتربت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن ضم نشاط املؤسسة صاحبة العمل ألحد البنوك بناء 

عىل قرار جملس الوزراء ينفي ركن اخلطأ يف إهناء خدمة العامل من قبل املؤسسة؛ ألن إهناء العالقة كان بناء 

عىل قرار جهات عليا، واعتربت ذلك بمثابة سبب أجنبي عن طريف العقد؛ متى رفض العامل االنتقال إىل 

البنك، وبالتايل ال يستحق العامل التعويض؛ ملرشوعية إهناء خدمته. )القرار النهائي رقم: 433/2/420 

وتاريخ 1433/5/4هـ(.

ج - قرارات فصل العامل بسبب االمتناع عن إصدار الرتاخيص اإلدارية 

بظروف  العمل  صاحب  مرور  بحجة  العامل؛  فصل  أن  العاملية  اخلالفات  لتسوية  العليا  اهليئة  اعتربت 

قهرية تتمثل يف عجزه عن استخراج الرتاخيص الالزمة لتشغيل الفندق، سبب يف ختفيف املسؤولية عليه، 

واحلكم بتعويض العامل عن هذا اإلهناء تعويضًا يسريًا بمبلغ )4000( ريال فقط. )القرار النهائي رقم: 

435/2/1352 وتاريخ 1435/8/20هـ(
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د - قرارات فصل العامل بسبب استحالة العمل لالحرتاق 

اعتربت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العاملية أن إهناء عقد العامل بسبب احرتاق خط اإلنتاج الذي يعمل 

به يعد فصاًل مرشوعًا، ويستوجب رد مطالبته بالعودة للعمل والتعويض، واعتربته بمثابة القوة القاهرة يف 

جانب صاحب العمل. )القرار النهائي رقم: 433/1/140 وتاريخ 1433/1/29هـ(.
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أواًل: يف املجال الترشيعي 

يشهد املتابع حلركة البناء الترشيعي وما حتدثه السلطة التنظيمية حراكًا فاعاًل يف سد الفراغات القانونية 

يف جمال الترشيع، وذلك بفضل اهلل ثم فضل يقظة قيادة تلك السلطة، ومع حزم األنظمة املميزة بإحكام 

تعالج  التي  املوضوعية  للقواعد  واضح  إرجاء  يف  احلقوقية؛  اإلجرائية  باجلوانب  متعلقًا  غالبها  يظل 

القضائي يف مسائل االلتزام، ومع توسع االستثامر واخلطو نحو رؤية )2030(،  مناطات االختالف 

وتزايد العالقات القانونية بني الناس يف خمتلف األنشطة ستكون النتيجة مزيدًا من اجلهد للوصول إىل 

احلق واحلقيقة، ومزيدًا من االختالف يف اإلجراء واملوضوع. 

الرشيعة  أحكام  تقنني  يف  اإلرساع  سوى  اجلهود؛  ويوحد  احلقوق  وحيفظ  العدالة  مسافة  خيترص  ولن 

)العالقات  أمهها ترشيعات  يكون من  القضائية، يف صور حزم ترشيعية،  مبادئها  وتدوين  اإلسالمية 

املدنية التي هي حمل هذه الدراسة - األحوال الشخصية - الفقه املوضوعي اجلنائي(، فقد حان الوقت 

لبلورة تلك املبادئ، وأصبح اجلميع يف مكنة من تناول تلك الترشيعات، بام متلكه السلطة التنظيمية من 

فقهاء الرشيعة وفقهاء القانون وفقهاء الصياغة والذين بمجموع جهودهم تتكون تلك الترشيعات. 

ما سبق يف نطاق تأصيل مسارات االلتزام واملسؤولية بشكل يرتقي بالبيئة القانونية عمومًا، ومن جهة 

التفاصيل اخلاصة بمعاجلة آثار جائحة كورونا فإن امللف الترشيعي ينتظر »القوانني املؤقتة« التي تعالج 

آثار تلك اجلائحة، ويف نطاق الترشيعات الدولية النظرية نشري إىل ما قامت به بريطانيا؛ حني أصدرت - 

كام يتداول - »قانون إفالس جديد« ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهي فرصة للترشيع نحو تنظيم 

األبواب  من  للهروب  التجاري؛  اإلفالس  نظام  وتوظيف  اجلائحة  استثامر  بعدم  االقتصادي  املشهد 

اجلمعيات  انعقاد  تأجيل  إمكانية  أمهها:  وسائل  عدة  خالل  من  كورونا.  بحجة  لالقتصاد؛  الفرعية 

العمومية، ومنع الدائنني من احلجز عىل الرشكات املتعثرة بسبب فريوس كورونا دون مراجعة قضائية، 

ومنح الرشكات املتعثرة مهلة خاصة لتقديم خطة إنقاذ، وعدم السامح بمالحقتها قضائيًا خالل تلك 

الفرتة. وتنظيم عالقة املوردين بالرشكات التي تكون يف طور إعادة اهليكلة، وإلزام الدائنني بخطة إعادة 

اهليكلة إذا أقرهتا املحكمة، وعدم قبول اعرتاضهم عليها.

اخلالصة التنفيذية للنتائج

أ - 

ب - 
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شهدت البيئة االقتصادية عددًا من األوامر امللكية املباركة التي جاءت لكبح مجاح اجلائحة أن تنال من 

وإن  الدولة.   جتاه  املستثمرين  اللتزامات  وإسقاط  وتأجيالت  مساعدات  حزم  صورة  يف  االقتصاد، 

كانت احللول الوقائية آتت أهدافها بشكل مؤثر وواضح إال أن هناك صورًا من األرضار يصعب تناوهلا 

يف الصورة السابقة، وتبقى اآلمال معلقة عىل رفع رضر اجلائحة من خالل الرتاتيب الترشيعية للجان 

التعويض، وهو التعويض النظامي - للمرضور دون خطأ من الدولة - الذي دأبت الدولة منذ تأسيسها 

عىل العناية به. ويقتيض ذلك النهج إصدار القرارات الالزمة عند استقرار اجلائحة بتكوين جلان التعويض 

ووظائفها ومسوغات التقدم إليها إجراًء وموضوعًا بشكل دقيق خيفف العبء عىل املحاكم، وحيرك عجلة 

االقتصاد برسعة أفضل. ويف هذا السياق نشري إىل ما قامت به احلكومة الصينية هبدف ترسيع إجراءات 

تكييف حالة املرضور اقتصاديًا عىل أنه حتت تأثري »قوة قاهرة«؛ إذ قامت بإصدار )شهادة القوة القاهرة( 

وهذه الشهادة تثبت أن توقف الرشكات التي تقع ضمن املناطق املتأثرة باألزمة عن أعامهلا كان بسبب قوة 

قاهرة، هبدف اختصار مراحل التحقق من انطباق رشوط نظرية القوة القاهرة عىل النزاع، وبالتايل تقليل 

أمد التقايض ومساندة الرشكات املتأثرة باألزمة، وتعزيز موقفها بام يضمن استمرارية أعامهلا.

ثانيًا: يف املجال القضائي

القضائي فيام يعرض عليه من نوازل،  تباينًا ملحوظًا يف االجتهاد  الدراسة  الواردة يف  التطبيقات  أظهرت 

وذلك يعود يف غالبه إىل سببني: األول: عدم وجود النص الترشيعي املوضوعي الذي يعالج املنازعة، أو 

االختالف يف فهمه. الثاني: اخلطأ يف حتقيق مناط املنازعة وحترير حملها.  وكل ذلك يؤدي إىل تآكل االستقرار 

القضائي وضموره، بل وإلقاء اللوم عىل املؤسسة القضائية؛ لعدم احتاد األحكام يف الصور املتحدة. 

وحلول ذلك داخل السلطة القضائية منوط بعدة مسارات: 

األول: ما تقرره من مبادئ خاصة يف أقضية بعينها أو عامة يف املسائل املتصلة بالقضاء  

ويف هذا املجال نتطلع إىل اآليت: 

)أ( من  الفقرة  النظام يف  به  بام أوالها  العليا  املحكمة  العامة يف  اهليئة  تقوم  أن  العام:  القضاء  يف نطاق 

)2( من املادة الثالثة عرشة من نظام القضاء، من حق تقرير مسائل عامة يف القضاء -دون قضية- أن 

حتسم االجتهاد وتوحده يف األحكام املتصلة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، بام متلكه تلك املحكمة 

من اجتهاد وخربة وبصرية قضائية دقيقة، سواء فيام خيص وقف تنفيذ عقود اإلجارة مدة اجلائحة من 

بداية إعالن اإلجراءات االحرتازية وحتى هنايتها؛ خاصة لصغار املستثمرين ومتوسطيهم، أو تعليق 

أ - 

ج - 
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االلتزامات ذات األثر املستمر املتجدد يف صور معينة، وعىل وجه خيفف العبء عن املدين.  ونحو ذلك 

من االلتزامات التي تدعو اجلائحة للمعاجلة فيها. مع جتنب فسخ العقود ما أمكن، بأحكام كلية عامة 

يسهل بناء عىل األحكام عليها مهام تعددت صور املنازعات.

يف نطاق القضاء اإلداري: مل ينص نظام ديوان املظامل عىل اختصاص اهليئة العامة يف املحكمة اإلدارية 

العليا يف تقرير مسائل عامة متصلة بالقضاء اإلداري عىل نحو ما عقد للمحكمة العليا يف القضاء العام 

ُن  من اختصاص، وإزاء هذا الفراغ نأمل أن تتوىل السلطة التنظيمية ملء هذا الفراغ بنص مماثل ُيمكِّ

الصلة بجائحة  بالقضاء اإلداري ذات  املتعلقة  املسائل  العليا من بسط هيمنتها عىل  املحكمة اإلدارية 

به  ُر  ُتطوَّ اجتهاد  من  يستتبعه  وما  املخاطر،  أساس  التعويض عىل  أو يف  اإلدارة  كورنا سواء يف عقود 

النظريات املستقرة يف القضاء اإلداري. ومن طريق آخر يمكن معاجلة هذا الفراغ يف القضاء اإلداري 

بإسناد حق تقرير املسائل العامة يف القضاء اإلداري إىل املحكمة العليا يف القضاء العام إعاماًل لعموم 

نص الفقرة )أ( من )2( من املادة الثالثة عرشة من نظام القضاء. وهذه املعاجلة تتيح جلميع أنواع األقضية 

االستفادة من املبادئ التي تؤسسها اهليئة العامة يف املحكمة العليا؛ بل متتد إىل اللجان شبه القضائية أو 

اإلدارية ذات االختصاص القضائي. مع اإلشارة إىل أن التاريخ حيكي جودة أحكام القضاء اإلداري 

السعودي يف النوازل التي تتنفس عىل االجتهاد؛ لطبيعة احللول املبدعة التي تنتجها املحاكم اإلدارية 

ما  املرضورين. وهو  ُأنصف مجهرة  بالعدل  املشبعة  املحاكم وساحاهتا  تلك  ففي حرم  املظامل،  بديوان 

يتطلب دقة يف توظيف خمرجات هذا القضاء خلدمة »نظرية كورونا القانونية«.

الثاين: تطوير فكرة التدوين القضائي لألحكام  

سيكون األمل يف التدوين مستقباًل  معلقًا عىل حماوالت تنقية االجتهادات القضائية من الزوائد التي 

العام  ليس عىل تصنيف  القضائية  لتدوين األحكام  تأثريها، عرب مشاريع  قيمتها، وتضعف  تقلل من 

القضائي- الذي أثبت الواقع وجود التناقض فيها وضعف بعض خمرجاهتا - وإنام عىل أساس مزج عدة 

سنوات واستخالص أجود االجتهادات منها، وتطوير فكرة التصنيف والتدوين بالتدوين املوضوعي، 

بينها وبني نظائرها من  تناوهلا بدقة، واملسامهة يف حتليلها واملوازنة  الفقهاء والرشاح من  يتمكن  حتى 

االجتهادات القضائية، وهو ما يمكن من إجياد أبرع التطبيقات القضائية التي تساهم يف تأسيس »نظرية 

كورونا القانونية« ونظائرها من النوازل املحدثة.

ب - 
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مقدمة

حماور الدراسة

كورونا وأصول علم القانون 

النص القانوني للتعامل مع كورونا من ناحية قانونية

نظرية اجلوائح والرضورة الفقهية كأساس لنظرية كورونا القانونية

نظرية اإلعسار واإلفالس كأساس لنظرية كورونا القانونية

جتدد الرشيعة وصالحيتها

التوصيف القانوني لألمر امللكي باختاذ اإلجراءات االحرتازية من وباء كورونا

النظر القضائي يف منازعات كورونا

معامل يف رسم نظرية كورونا القانونية

موقف القضاء السعودي من تأثري القوة القاهرة أو الظروف الطارئة عىل العالقات

يف جمال القضاء اإلداري:

أ- العقود اإلدارية 

ب- عقود اإلجارة أو املنافع 

ج- تطبيقات التعويض عن العمل املرشوع »التعويض عىل أساس املخاطر أو بال خطأ« 

يف جمال العالقات املدنية العامة 

يف جمال العقود التجارية

يف جمال العالقات العاملية

اخلالصة التنفيذية للنتائج 

أواًل: يف املجال الترشيعي 

ثانيًا: يف املجال القضائي
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