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 مىجز عن البحث

و كال ، إن مـ الـظريات الؼاكقكقة الحديثة كظريتل الظروف الطارئة و الؼقة الؼاهرة  

الـظريتقـ ورد الحديث طـفؿا يف الػؼف اإلسالمل و لؽـ بؿسؿقات مختؾػة ومـ ذلؽ 

حث لؾتؽققػ الػؼفل يليت هذا البالعذر و الجقائح و تغقر الـؼد و تحؿؾ التبعة و 

الؼاكقين لجائحة كقركا مـ خالل إجــراء أولل لتحؾقؾ واقعة ما مـ الـاحقتقـ الػؼف و

اإلسالمل و الؼاكقن القضعل مـ خالل إلباسفؿا القصػ الصحقح لتحديد الؼقاطد 

والؿبادئ الشرطقة و الؼاكقكقة القاجبة التطبقؼ طؾك تؾؽ القاقعة ؛ وهق إطؿال الـظر 

ــا ؛ مـ خالل طؿؾقة ذهـقة متؿثؾة يف إكزال إحؽام الػؼفقة و الؼقاطد  والػؽر مع

الؼاكقكقة طؾك القاقعة الؿستجدة ؛ أو إدراج القاقعة يف صائػة محددة ، أو حتك بقان 
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الحؽؿ الػؼفل و الؼاطدة الؼاكقكقة القاجب إطؿالفا طؾك القاقعة الؿطروحة ، ومـ هـا 

الؼاكقين لجائحة كقروكا طؾك العؼقد وآتػاققات ضفرت الحاجة لؾتؽققػ الشرطل و 

الحؽقمقة باطتبارها ضرف صارئ أو ققة قاهرة مـ خالل معرفة أوجف آتػاق و أوجف 

آختالف بقـ كظرية الظروف الطارئة و كظرية الؼقة الؼاهرة ، وقد خؾص البحث إلك 

رة يف محؾ آلتزام الؼقة الؼاهكتائج مـفا اختالف كؾ مـ كظريتل الظروف الطارئة و 

ة الـظام العام و شرط العؿقمقة آختصاص الؼاكقين و مجال التطبقؼ و طالقتفؿا بػؽرو

اإلثبات و آختالف يف الجزاء و إثر الؼاكقين ؛ فػل الؼقة الؼاهرة يؽقن تـػقذ آلتزام و

لطارئة والتل مستحقالً ، وتؽقن الؿعالجة بػسخ العؼد، وإلغاء آلتزام ، أما يف الظروف ا

تجعؾ آلتزام ُمرهؼًا مالقًا بحقث يمدي إلك خسارة فادحة لؾُؿؾتزم لؾتـػقذ بسبب 

أهؿقة تؼدير دور الؿبادرات و الؿعالجات  ومـ الـتائج أيضًااكؼالب تقازن العؼد ، 

الحؽقمقة التل خػػت مـ أثر الجائحة طـد تؼدير حجؿ الضرر و التلثر مـ إزمة فقؿا 

روطات الحؽقمقة ، حقث أن جؿؾة الؼرارات ، قد ترفع طـ الُؿؾتزم الضرر يتعؾؼ بالؿش

طـ التـػقذ ، وبالتالل ُيزال طـف حؽؿ تلثره بالظروف الطارئة والؼقة الؼاهرة، طؾك سبقؾ 

 الؿثال تلخقر سداد الرسقم و الؿستحؼات و دطؿ رواتب الؿقضػقـ يف الؼطاع الخاص .

حؽقمقة ، تلثقر جائحة كقروكا ، الؿؿؾؽة العربقة الؿشروطات الالؽؾؿات الؿػتاحقة: 

 .  التؽققػ الؼاكقين السعقدية ، التؽققػ الشرطل ،
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Abstract :  

Among the modern legal theories are the theories of emergency conditions and force 

majeure، and both theories were mentioned in Islamic jurisprudence، but with different 

names، including excuses، pandemics، change of criticism and bearing the liability. To 

analyze an incident from the two perspectives Islamic jurisprudence and positive law by 

wearing the correct description to determine the legal and legal rules and principles that 

are applicable to that incident; It is the realization of consideration and thought 

together; Through a mental process represented in the application of jurisprudential 

rulings and legal rules to the emerging event; Or the inclusion of the incident in a 

specific sect، or even a statement of the doctrinal ruling and the legal rule to be applied 

to the incident at hand، and hence the need for legal and legal adaptation of the Corona 

pandemic to government contracts and agreements as an emergency circumstance or 

force majeure by knowing the aspects of agreement and the differences between The 

theory of emergency circumstances and the theory of force majeure، and the research 

concluded with results، including the difference between the two theories of emergency 

circumstances and force majeure in the place of obligation، legal jurisdiction، field of 

application and their relationship to the idea of public order and the condition of 

generality and proof and the difference in the penalty and legal effect; In force majeure، 

the implementation of the obligation is impossible، and the treatment is by rescinding 

the contract، and canceling the obligation، but in emergency circumstances that make 

the commitment financially stressful so that it leads to a heavy loss for the obligated to 

implement due to the reversal of the contract balance، and from the results also the 

importance of assessing the role of government initiatives and treatments that reduced 

The impact of the pandemic when estimating the extent of damage and being affected 

by the crisis in relation to government projects، as all decisions may lift the obligor from 

the damage from implementation، and thus remove from him a ruling affected by 

emergency conditions and force majeure، for example delaying the payment of fees and 

dues and supporting employee salaries In the private sector .  

Keywords: Government Projects، The Impact Of The Corona Pandemic، The Kingdom 

Of Saudi Arabia، Legal Conditioning، Legal Conditioning. 
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 مقذمة

لؿل، وركقد يف التجارة بشؽؾ طام، يف وقت تسبب فايروس كقروكا يف شؾ آقتصاد العا  

والؿشاريع بشؽؾ خاص، لجلت العديد مـ الؿمسسات والشركات إلك إكؼاذ ما يؿؽـ إكؼاذه، 

بتلكقد استحالة استؿرارها طؾك ذات العدد بعؿالتفا، لرتى يف آستغـاء طـفؿ أو تخػقض 

و الخروج مـ رواتبفؿ ولق ممقتًا، اإلجراء التحقصل القحقد إلكؼاذهؿ مـ اإلفالس أ

إسقاق. وهذا إمر يعترب مـ أثار السؾبقة لألزمة  الؿصاحبة لػايروس كقروكا الؿسبب 

، بعض العؿالة ، بؿا احتقاه مـ تعطقؾ ٕوجف الـشاط التجاري ، حقث تضرر covid-19لؿرض 

مؿا حدا ببعض أصحاب العؿؾ التؿسؽ بالؼقة الؼاهرة كذريعة ٓهناء طؼقد بعض العؿالة . 

وربؿا حسؿت وزارة الؿقارد البشرية والتـؿقة آجتؿاطقة، إمر بتلكقدها طؾك أكف يف كؾ 

إحقال فنن الشركات والؿمسسات ٓ يحؼ لفا فصؾ العؿال السعقديقـ، فنذا كاكت الشركة 

مستحؼة لدطؿ يخصص لؿساكدة الشركة فان ذلؽ يعـل اهنا تخطت مرحؾة الؼقة الؼاهرة  

ن تؼقم باهناء طؼقد خدمات العؿالة التابعة لفا . ورغؿ ذلؽ يثقر أفا وبالتالل ٓ يحؼ ل

 ( تعد ققة قاهرة أو ضرفًا صارئًا. (covid-19 31التساؤل، هؾ كقروكا كقفقد 

جاءت لتـظقؿ جؿقع الؿسائؾ التل تتعؾؼ بحقاة  اإلسالمقةو إذا ما طرفـا بلن الشريعة 

روف و الؿستجدات ، ووضعت لإلكساكقة اإلكسان بشؿقلقة واحتقاء لشتك إحقال والظ

ققاطد العبادات وأسس الؿعامالت ، حتك أّن الؿعامالت الؿالقة و ما يتصؾ هبا مـ أحؽام 

، لتؽاد تؽقن دلقالً شامالً لؾحقاة ودستقرًا لؾخؾقؼة وتـظقؿًا  اإلسالمقةكصت طؾقفا الشريعة 

شؽالت وبؿا أن الشريعة طؿؾقًا لؿا يستجد ويستحدث يف حقاتـا مـ مؾؿات وأزمات وم

 إخالقمشبعة بالروح الديـقة فؼد أفسحت يف ققاطدها مجآ رحبا لؿبادئ  اإلسالمقة

 .(1)والعدالة فؽان صابع الرفؼ بالـاس هق الغالب فقفا

                                                        

 م.3133، دمشؼ، دار الػؽر ،  13طبد السالم الرتمقـاين ، كظرية الظروف الطارئة ، ص  (3)



–

3133  

ومـ الؿؼرر والؿعؾقم لدى الػؼفاء ما اصطؾح طؾك تسؿقتف بـ )الجائحة( يف الػؼف اإلسالمل 

تػصقالً فؼفقًا وتلصقالً شرطقًا تـاول أحؽامفا وآثارها طؾك معامالت والذي بسط لفا الػؼفاء 

البقع واإلجارة وغقرهؿا، و لتسؾقط الضقء و تؼريب معـك الجقائح كؿا أورده العؾؿاء يف كتب 

الػؼف اإلسالمل ومـ ذلؽ ما طرفت بف الجائحة بلهنا : هل ما يطرأ مـ آفات ٓ حقل لإلكسان 

لريح العاتقة والثؾقج و الربد الشديد ، و يف أو الحرارة الشديدة ، وما يف صدها ، كالعقاصػ و ا

يـزل مـ السؿاء مـ صقاطؼ وجراد مـتشر وما يشبف ذلؽ مؿا ٓ يؿؽـ دفعف مـ آفات صارئة 

سؿاوية، و يؼابؾفا يف مصطؾح الؼاكقن ما يسؿك بالؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة التل تحدث 

 (.1)ة اإلكسان وتصرفاتفالضرر بؼقة خارجة طـ إراد

يف الؿؼابؾ تؼقم فؽرة الظروف الطارئة يف الؼاكقن الؿدين طؾك اختالل التقازن آقتصادي 

يف الؿرحؾة الالحؼة، لتؽقيـ العؼد لحصقل حقادث استثـائقة طامة ، غقر متققعة ، أثـاء التـػقذ 

إٓ أكف  -ؿ تـػقذ العؼد أي تؾحؼ بف خسارة فادحة إذا أت -بحقث يصبح التزام الؿديـ مرهؼا 

لقس تـػقذا مستحقال. فنذا صرأت ضروف استثـائقة، يف الػرتة ما بقـ إبرام العؼد وتـػقذه تتـاىف 

مع مؼتضقات العدالة يف تـػقذ آلتزام بالـسبة ٕحدهؿا ، وتجعؾ تـػقذ التزامف مرهؼا، ٕسباب 

يربز دور الؼاضل ، وهق الؿـقط  خارجة طـ إرادتف ، ودون تدخؾ مـ جاكبف ، فػل هذه الحالة

 .(3)بف إقامة العدل ، وصقاكة الحؼقق ، بتعديؾ العؼد بتخػقػ آلتزام الؿرهؼ

تجدر آشارة إلك أن الدولة تدخؾت بتخػقػ تداطقات هذه الجائحة بنضافة بعد 

التعديالت طؾك الؾقائح ومـ ذلؽ ما أشار القف كظام العؿؾ السعقدي فقؿا يتعؾؼ بقضع 

ات لؾعامؾ وتؼققد سؾطة صاحب العؿؾ قبؾ صدور قرار مـف بالؾجقء إلك التعامؾ بالؼقة ضؿاك

الؼاهرة و اتخاذ ذلؽ كسبب لؾؼقام بنهناء طؼد العامؾ ، القارد يف البـد الخامس مـ الؿادة 

                                                        

 .33(، ص3م )ط3113( سؾقؿان بـ إبراهقؿ الثـقان، الجقائح وأحؽامفا، دار طالؿ الؽتب، 3)

 م.3111،  1، ط  3، ج 31الثؼافة لؾـشر والتقزيع ، ص  الػضؾ ، مـذر ، الـظرية العامة لاللتزامات ، طؿان ، دار(  3)
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الرابعة و السبعقـ مـ أحؽام كظام العؿؾ السعقدي ، فؼد كص طؾك أكف يجب طؾك صاحب 

لعؼد مع العامؾ بسبب الؼقة الؼاهرة فاكف يجب أن يخقره وفؼ خقارات ثالثة هناء اإالعؿؾ قبؾ 

أولفا : محاولة التػاهؿ  طؾك إمؽاكقة مقائؿة ساطات إجر الساطات الحؼقؼقة لؾعؿؾ ، 

محاولة التػاهؿ طؾك تؿؽقـ العامؾ مـ آستػادة مـ إجازاتف التل استحؼفا بلجر ،  :ثاكقفؿا و

ػاهؿ طؾك آستػادة مـ العامؾ إلجازتف بال أجر لؿا ٓ يزيد طؾك طشريـ محاولة الت: وثالثفا 

يقمًا يف الشفر، وتؿ تؼققد هذا الؼرار لؿدة ستة أشفر مـذ بدء إطالن الدولة اإلجراءات 

 .(3)آحرتازية 

م تتؿثؾ مشؽؾة البحث يف كقن البحث يغؾب طؾقف الصبغة الؼاكقكقة الؿتداخؾة مع أحؽا

الػؼف اإلسالمل الذي يحؽؿ مػاصؾ وجزيئقات مقضقع البحث ، فؾقس ثؿة تؽققػ مجرد 

ومستؼؾ دون دراسة هذه الـازلة و تصقر أبعادها ، اذا ما طؾؿـا بلن طؾؿاء الػؼف اإلسالمل 

إوائؾ ذهبقا إلك تـزيؾ أحؽام الجائحة طؾك البققع واإلجارة وحؽؿ تؾػ الؿعؼقد طؾقف 

واكتػاء الؿـػعة مـف أو اكؼطاطفا بلمر سؿاوي وأثر ذلؽ إن كان قبؾ الؼبض  مباطًا أو ممجراً 

بعده، وقبؾ آكتػاع أو بعده، وما يستحؼ مـ إجرة قدر آكتػاع بالعقـ، إٓ أكف مـ خالل  أو

استؼراء ٕراء العؾؿاء فقؿا يتعؾؼ  بالجائحة ولذا سقتضح أهنؿ اصؾؼقا شروصا يـبغل تقافرها 

 طـد مـاقشة إراء الػؼفقة وتتضؿـ أيت: طؾك الجقائح

أٓ  -1أٓ يؽـقن بؿؼـدور اإلكسـان دفعفـا ،  -3أن يتحؼؼ فقفا وصـػ أفـة السـؿاوية ،  -3

تؾــػ الؿعؼــقد طؾقــف وزوال مـػعتــف . ويف القاقــع الؿعاصــر كجــد أن  -4يقجــد تعــد أو تػــريط ، 

وإجراءات احرتازية مع بدايـة حؽقمة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية بادرت باتخاذ قرارات حاسؿة 

ضفقر فايروس كقروكا، وضفقر آثاره القبائقـة الخطقـرة والتـل لـؿ يقجـد لفـا طـالج فعـال حتـك 

                                                        

 : 31/4/3131قر يف صحقػة طؽاظ بتاريخ أكظر: الؿستشار الؼاكقين طبداهلل فماد أكرب ، تحؼقؼ مـش (3)

 https://www.okaz.com.sa/news/local/2019433  .  
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أن، وذلؽ لؾحػاظ طؾك إمـ الصـحل لؾـبالد ومــ ذلـؽ ، تعؾقـؼ الـدوام الحضـقري لؿؼـر 

ػئات ، مـع إطؿال سقاء يف الجفات الحؽقمقة أو الخاصة مع وضع  ضقابط ٓستثـاء بعض ال

إقػــال الؿجؿعــات التجاريــة و اســثـقت الصــقدلقات  و قطاطــات التؿــقيـ الغــذائل مــع وضــع 

ــؼ  ــة فؼــط، تعؾق اشــرتاصات و بروتقكــقٓت صــحقة ، ومــا يف حؽؿفــا طؾــك الطؾبــات الخارجق

الدراسة يف جؿقع مدارس وممسسات التعؾـقؿ العـام وإهؾـل والجـامعل والػــل يف الؿؿؾؽـة، 

ماكـ العامة الؿخصصة لؾتـزه، مثؾ الحدائؼ والشقاص  والؿـتجعات، حظـر مـع التجؿع يف إ

ًٓ إلـك الؿــع التـام  الدخقل والخروج مـ الؿدن الرئقسقة، حظر التجقل الجزئل الؿمقت وصق

ساطة لبعض مدن الؿؿؾؽـة طـدا الػئـات الؿسـتثـاة. فؿــ الـاحقـة الؼاكقكقـة كجـد أن الؿبـدأ  34

ذه الؼـرارات مـا تضـؿـتف مبـادئ الـظـام إساسـل لؾحؽـؿ، فـنن الشرطل يــاضر يف مشـروطقة هـ

الؼرارات الصـادرة هبـذا الشـلن هـل قـرارات سـقادية ذات مصـالح طؾقـا وذات كػـع طـام يحؼـؼ 

الضرورات الخؿس التل جاء الشرع بحػظفـا، ورغـؿ آثارهـا السـؾبقة إٓ أن الؿؾـؽ أخـذ بعـقـ 

الضــرر إشــد يــزال »و« ؾــك جؾــب الؿصــالحدرء الؿػاســد مؼــدم ط»آطتبــار الؼاطــدة الػؼفقــة 

، وٓ يجـقز الطعــ هبـا أو آطـرتاض طؾقفـا، حقـث كصـت الؿـادة الرابعـة «بالضرر إخػ مـف

جفة آختصـاص يف الطعــ طؾـك الؼـرارات اإلداريـة طؾـك مـا -طشرة مـ كظام ديقان الؿظالؿ 

وٕهنـا «. لطؿـال السـقادة..ٓ يجقز لؿحاكؿ ديقان الؿظالؿ الـظر يف الدطاوى الؿتعؾؼـة ب»يؾل: 

 قرارات مقافؼة لؾشرع والـظام.

مـ جاكب آخر كجد أن مختؾػ التشريعات تطرقت لؿػفقم الؼقة الؼاهرة والظروف 

الطارئة، بشؽؾ طرضل يف بعض مقادها الؿتػرقة يف بعض الؼقاكقـ التجارية والؿالقة والعؿالقة 

جًا متؽامالً وكظامًا تػسقريًا يتـاول ولقائحفا، لؽـفا لؿ تؽـ يف مجؿقطفا دستقرًا ومـف

مقضقع الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة، بؾ إن بعضفا أشار إلك تعريػ الؼقة الؼاهرة دون 

تػسقر أحؽامفا أو شرح وبقان تطبقؼاهتا يف الـظام، ما يؾجل معف الؿؿارس الؼاكقين، والحاكؿ 

الشخصل يف تؽققػ الؿسللة وحؽؿفا، الؼضائل إلك آطتؿاد طؾك التؼدير الػردي، وآجتفاد 
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ويؾجل يف سبقؾ ذلؽ إلك أققال الػؼفاء يف كتب الػؼف أو إلك ققاكقـ تـاولت الؿقضقع يف 

تشريعات الدول إخرى والؼقاكقـ الدولقة ، ولذا فبعض هذه الؼرارات وإوامر الؿؾؽقة ، 

الظروف الطارئة مـ كجد أن بعضفا تضؿـ شروصًا تسؼط حؼ استخدام بـد الؼقة الؼاهرة و

خالل ما يتضؿـف العؼد التجاري بحجة أن ما صدر مـ قرارات سقادية هل ذات إمر الذي 

يصبح سببا ٓستعؿال ضرف الظروف الطارئة أو الؼقة الؼاهرة وهق ذات إمر الذي تـاول 

 معالجة لفذه الظروف الطارئة.

لؿقارد البشرية والتـؿقة التل أضافتفا وزارة ا 43فعؾك سبقؾ الؿثال كصت الؿادة 

ٓ يجقز إهناء العؼد مـ قبؾ صاحب طؿؾ  "آجتؿاطقة، لالئحة كظام العؿؾ أخقرا، طؾك أكف : 

استػاد مـ ضروف الؼقة الؼاهرة طؾك إطاكة الدولة لؿقاجفة الجائحة مـ خالل كظام ساكد 

ـ ساكد فال يؿؽـفا لتعقيض أجقر العامؾقـ السعقديقـ، أما الؿـشلة التل لؿ تؼدم أو تستػد م

 ."الؾجقء لؾػصؾ لعدم تحؼؼ الؼقة الؼاهرة

ولذا أوضحت القزارة طؾك طدم أحؼقة شركات وممسسات الؼطاع الخاص يف فصؾ 

الؿقضػقـ السعقديقـ يف كؾ الحآت، سقاء لؿـ استػاد مـ دطؿ الدولة مـ خالل كظام ساكد 

 لتعقيض أجقر العامؾقـ السعقديقـ، أو غقرهؿ.

برزت مشؽؾة البحث التل تحتاج الك طـاصر تحؾقؾقة ٓ تؼػ طؾك الؿشؽؾة  ومـ هـا 

فحسب ، بؾ تساهؿ يف إيجاد صقغ لؾحؾقل العؾؿقة التل تشؽؾ بؿجؿقطفا خارصة صريؼ 

و آثارها طؾك الؿشروطات  covid-19تساطد طؾك التؽققػ الشرطل و الؼاكقين لجائحة كقروكا 

لقصـل يحػز الباحث يف بداية مضؿاره بلن يسرب الحؽقمقة ولعؾ هذا الؿقضقع الحققي ا

 .(3)أغقاره ويساهؿ يف خدمة الؿجتؿع طرب هذا الـتاج العؾؿل

                                                        

 :31/4/3131صحقػة طؽاظ بتاريخ  يفكؼالً طـ: الؿستشار الؼاكقين طبداهلل فماد أكرب ، تحؼقؼ مـشقر ( 3)

 https://www.okaz.com.sa/news/local/2019433. 
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 ترجع أهؿقة هذه الدراسة و أسباب اختقار الؿوضوع لًتي :

ًٓ لؾعديـد -3 مــ الدراسـات  حققية مقضقع الدراسة شرطقًا وقاكقكقـًا ، مؿـا يجعـؾ مــف مجـا

 والبحقث العؾؿقة الؿعؿؼة.

ــاهؿ يف تػعقــؾ وتطــقير  -3 ــات استشــرافقة ، تس ــع الؿــدين لدراس ــة ممسســات الؿجتؿ حاج

 برامجفا الؼاكقكقة الؼائؿة والؿستؼبؾقة.

التــل  covid-19وجــقد العديــد مـــ الؿشــاكؾ الؼاكقكقــة الؿرتبطــة بتــلثقرات جائحــة كقروكــا  -1

 لؿقضقع بلبعاده الشرطقة و الؼاكقكقة.تحتاج الك دراسة متقازكة تتـاول ا

ــب مـــ التؼصــقر وطــدم الؿقاصــؾة والتـــقع يف   -4 الدراســات بشــؼقفا الشــرطل وجــقد جقاك

الؼاكقين الؿقجفة لؾؼطاع الحؽقمل التل يـبغل إشراكفا طــد صـرق مقضـقطات تـلثقرات و

 هذه الجائحة.

سـاهؿ يف إيجـاد مزيـد مــ الحاجة إلك إبراز مزيد مـ الدراسات الشرطقة و الؼاكقكقة التـل ت -1

 .covid-19الؿعالجات الحؽقمقة الـاجعة التل تخػػ تداطقات جائحة كقروكا 

 تفدف الدراسة إلى ما يؾي:

وتلثقراهتـا طؾـك   covid-19تقضقح محددات التؽققػ الشرطل و الؼـاكقين لجائحـة كقروكـا  -3

 الؿشروطات الحؽقمقة.

 ؽقمقة الؼاكقكقة لؾحد مـ تلثقرات الجائحة مرتتباهتا الؼاكقكقة.إبراز مػاهقؿ الحؿاية الح -3

كشر الثؼافة الشـرطقة و الؼاكقكقـة مــ خـالل الرتكقـز طؾـك بقـان معالجـات تـلثقرات جائحـة  -1

 .covid-19كقروكا 

التقصؾ الك كتائج وتقصقات تساهؿ يف إيجاد العديد مـ الحؾقل والقسائؾ التقطقية التـل  -4

حؼــؼ الفــدف الــرئقس مـــ مقضــقع الدارســة ، الؿتؿثــؾ يف التؽققــػ تحؼــؼ آثــار إيجابقــة ت

 الشرطل و الؼاكقين لجائحة كقروكا و تلثقراهتا طؾك الؿشروطات الحؽقمقة.



Covid -19 .........– 

3133  

سقف يعتؿد الباحث يف دراستف طؾك استخدام الؿـفج القصػل التحؾقؾل وذلؽ لبقان 

، والتعريػ خصائص الؿشروطات  وتقضقح التؽققػ الشرطل و الؼاكقين لجائحة كقروكا

الحؽقمقة وطـاصر العؼقد الؼاكقكقة ، ثؿ آكتؼال لبقان لتلثقرات الجائحة طؾك الؿشروطات 

 الحؽقمقة.

طـد سبر أغوار موضوع الدراسة ، اتضح لؾباحث وجود العديد من الدراسات التي تحدثت 

 هذه الدراسات اآلتي:طن موضوطات تتصل بؿوضوع الدراسة ، و من 

الجقائح طـد الؿالؽقـة ، د.طبـداهلل الصـقػل ، بحـث مـشـقر ، الجامعـة إردكقـة ، إردن ،  -3

مـشقر طؾك مققـع دار آفتـاء إردكقـة وقـد اسـتعرض فقـف الباحـث أحؽـام الجـقائح طــد 

م فؼفاء الؿالؽقة و قد أشار الباحث الك ثالثة مراجع طؾؿقـة مؿقـزة طــد استعراضـف ٕحؽـا

 الجقائح طـد فؼفاء الؿالؽقة وقد تؿ الرجقع لفا وهل طؾك الـحق أيت :

الجقائح وأحؽامفا، تللقػ د. سؾقؿان الثـقان، وهذا الؽتـاب أصـؾف رسـالة ماجسـتقر مؼدمـة  -أ

 يف جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد.

طـ  كظرية الظروف الطارئة، تللقػ د. طبد السالم الرتماكقـل ، وهذا الؽتاب تؽؾؿ -ب

الجقائح كػؽرة طامة مقجقدة يف الػؼف اإلسالمل دون بقان لؾػرطقات جؿقعفا، وكان 

(، فؼد ذكر تعريػفا ومحؾفا باختصار شديد، وتؽؾؿ طـ 34-11كالمف يف أربع صػحات )

 وقت اإلصابة بالجائحة، والؿؼدار الؿقضقع مـفا.

الـعقؿل، وهـذا الؽتـاب أصـؾف كظرية الظروف الطارئة بقـ الشريعة والؼاكقن، تللقػ فاضؾ  -ج

رسالة ماجستقر، وهق أفضـؾ مــ كتـاب الرتمـاكقـل، لؽــ فقـف اختصـار لؾؿقضـقع، حقـث 

 بحثف يف خؿس صػحات ثؿ أتك بعد ذلؽ ببعض الـصقص طـد الؿالؽقة.

الػرق بقـ الؼقة الؼاهرة و الظروف الطارئة ، تللقػ خالد طؾل سؾقؿان بــل أحؿـد ، وهـذا  -3

 م.3111شقر ، جامعة ممتة ، إردن ، الؽتاب أصؾف بحث مـ
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أثر العذر والجائحة يف طؼدي البقع واإلجارة وما يؼابؾفؿا يف الؼاكقن الؿـدين ، تـللقػ كـزار  -1

أحؿد طقسك طقيضات ، وهذا الؽتـاب أصـؾف رسـالة ماجسـتقر، جامعـة الـجـاح القصـقـة ، 

 م.3114

اظ بتـــاريخ صـــحقػة طؽـــتحؼقـــؼ حـــقل تـــلثقرات الجائحـــة طؾـــك العؼـــقد مـشـــقر ب   -4

، الؿستشار الؼاكقين طبداهلل فـماد أكـرب ، وقـد تؿـت آسـتػادة مؿـا صرحـف  31/4/3131

الؿحؼؼ فؼـد أجـاد يف صـرح التسـاؤٓت حـقل تـلثقرات الجائحـة طؾـك العؼـقد مؿـا أضـاء 

 الطريؼ لؾباحث و قد تؿ تضؿقـ ما صرحف يف مؼدمة البحث مـ باب آماكة العؾؿقة.

 

 هذا البحث يف مؼدمة وخاتؿة وأربعة مطالب، وكاكت طؾك الـحق التالل:جاء 

 الؿؼدمة: يف أهؿقة الؿقضقع والؿـفجقة و الدراسات السابؼة

 الؿطؾب إول:  ماهقة الجائحة و خصائصفا و أدلتفا الشرطقة.

 .covid-19الؿطؾب الثاين: التؽققػ الشرطل لجائحة فايروس كقروكا الؿستجد 

 .covid-19لث: تؽققػ الؼاكقن القضعل لجائحة فايروس كقروكا الؿستجد الؿطؾب الثا

 الؿطؾب الرابع: تلثقرات جائحة فايروس كقروكا الؿستجد طؾك الؿشروطات الحؽقمقة .

 الخاتؿة و هبا أهؿ الـتائج

 الؿصادر والؿراجع

 الػفرس
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 ئحُة يف الؾغًة: أوالً: الجا

الجائحة يف الؾغة مـ الجقح والجقح هق آستئصال ، وجاحتفؿ السـة جقحًا وجقاحة إذا 

والجائحة الؿصقبة تحؾ بالرجؾ يف مالف  (1)استلصؾت أمقالفؿ ، وسـة جائحة أي جدبة 

الؿتؾػة والذي يظفر أن الجائحة يف الؾغة يؼصد هبا الـازلة الشديدة الؿفؾؽة ، أو ،  (3)فتجتاحف 

 لؾؿال ، أو الـػس أو غقرهؿا.

 ثاكقًا: الجائحة اصطالح الػؼه اإلسالمي:

ما أتؾػ مـ معجقز طـ دفعف طادًة قدرًا "يعرف الػؼف اإلسالمل الجائحة اصطالحًا بلهنا: 

. و الؿعجقز طـ (4)ويؼصد بالتؾػ هق الفالك والعطب والػـاء  (1)."مـ ثؿر أو كبات بعد بقعف

ل لبقان الجـس ، وهذا الؼقد يربز أهؿقة الػروق يف الجائحة طـ غقرها وهق أن دفعف: مـ هـا ه

وأما العادة: أي طؾك ما جرت بف العادة ، وهـا أصؾؼ الؿؼدار  (5) يعجز طـ دفعفا وإن طؾؿ هبا.

 الؿتؾػ دون بقان إٓ يف الثؿار فسقليت بلكف الثؾث.

                                                        

 411، ص3(، ج1م )ط3111جؿال الديـ بـ مـظقر ، لسان العرب، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل،  3))

، 3(، ج3)ط م3113( محؿد بـ احؿد إزهري ، معجؿ هتذيب الؾغة، تحؼقؼ: د.رياض قاسؿ، بقروت، دار الؿعرفة، 3)

 .134ص

( طؾل الصعقدي العدوي ، حاشقة العدوي طؾك شرح كػاية الطالب الرباين، تحؼقؼ: يقسػ البؼاطل، بقروت، دار الػؽر، 1)

. محؿد بـ طبد الباقل بـ يقسػ الزرقاين، شرح الزرقاين، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 313، ص3م، ج 3113

 .141، ص 1م، ج3113

 .3131، ص 3، الػقروز آبادي، الؼامقس الؿحقط، بقروت، ممسسة الرسالة، ج31، ص 1العرب، ج ( ابـ مـظقر، لسان4)

، 1( محؿد بـ طرفة الدسققل ، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، تحؼقؼ: محؿد طؾقش، بقروت، دار الػؽر ج 1)

 .311ص
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 (1)ثالثًا: خصائص الجائحة يف الػؼه اإلسالمي

جؿفقر الػؼفاء طؾك خصائص أفات الطبقعقة أو السؿاوية فتعترب مـ الجقائح مثؾ:  اتػؼ

الحر، الريح، الجراد، الـار، العػـ، الجؾقد، الطقر، الدود، السؿقم، الثؾج، اكؼطاع ماء العققن 

 لؽـ فؼفاء الؿالؽقة اختؾػقا فقؿا يصقب الثؿار مـ صـع البشر إلك رأيقـ: (2) والسؿاء.

، واستـد هذا الػريؼ طؾك أن الجائحة ٓ تؽقن (3)ٓ يعترب فعؾ أدمققـ جائحة  ول:األ الرأي

إٓ يف إمقر السؿاوية اطتؿادًا طؾك ضاهر الحديث الشريػ حقث روى اإلمام مسؾؿ يف 

وهذا  (4)"إن لؿ يثؿرها اهلل فبؿ يستحؾ أحدكؿ مال أخقف"صحقحف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ؿاجشقن مـ فؼفاء الؿالؽقة.ققل مطرف وابـ ال

                                                        

ث مـشقر ، الجامعة إردكقة ، إردن (  لالستزادة اكظر : الصقػل ، د.طبداهلل ، الجقائح طـد الؿالؽقة ،بح3 (

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU 

، 4، جه3111( اكظر: محؿد بـ طبد الرحؿـ الحطاب، مقاهب الجؾقؾ لشرح مختصر خؾقؾ، بقروت، دار الػؽر، 3)

مطبقع مع مقاهب ه 3111ت، دار الػؽر، . محؿد بـ يقسػ الؿقاق، التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ، بقرو113ص

. احؿد الدردير، الشرح الؽبقر، تحؼقؼ: محؿد طؾقش، بقروت، دار الػؽر، مطبقع مع حاشقة 113، ص4الجؾقؾ ج 

. صالح طبد السؿقع أبل، الثؿر الداين يف تؼريب الؿعاين شرح رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين، 311، ص1الدسققل، ج

. مالؽ بـ أكس إصبحل، الؿدوكة الؽربى، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 114، ص3افقة، جبقروت، الؿؽتبة الثؼ

، 331، ص3. محؿد بـ احؿد ابـ جزي، الؼقاكقـ الػؼفقة، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، ج1، ص33(، ج3م )ط3114

ٕردكقة ، إردن لالستزادة أكظر :  د.طبداهلل الصقػل ، الجقائح طـد الؿالؽقة ،بحث مـشقر ، الجامعة ا

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU  اكظر: فاضؾ شاكر الـعقؿل، كظرية ،

 .31-311م، ص3111الظروف الطارئة بقـ الشريعة والؼاكقن، بغداد، دار الجاحظ، 

الؿـتؼك شرح الؿقصل، بقروت، دار  ، سؾقؿان بـ خؾػ بـ سعقد الباجل،331ص3( ابـ جزي، الؼقاكقـ الػؼفقة، ج 1)

 .11، طبدالسالم الرتماكقـل، كظرية الظروف الطارئة، دار الػؽر، ص331، ص1(، ج3م، )ط3111الؽتب العؾؿقة، 

، 1م، ج 3114( مسؾؿ بـ الحجاج، صحقح مسؾؿ، مراجعة: محؿد فماد طبد الباقل، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، 4)

 (، كتاب الؿساقاة: باب وضع الجقائح.3111، حديث رقؿ )3311ص
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، استـد هذا الػريؼ إلك أن الجقائح التل تؽقن (1)يعترب فعؾ أدمققـ جائحة  الثاين: الرأي

وإن الـص طؾك الجقائح السؿاوية كان مـ باب ( 2)مـ فعؾ أدمققـ تشبف الجقائح السؿاوية 

 إطؿ الغالب وذكر إطؿ ٓ يـػل غقره وهذا ققل أكثر الؿالؽقة.

 واختؾف أصحاب الؼول الثاين يف فعل اآلدمققن الذي يؽون جائحة طؾى قولققن:

يشرتط يف الػعؾ الصادر مـ اإلكسان أٓ يستطقع التحرز مـف يف الغالب ومـ  الؼول األول:

 (3) أمثؾة ذلؽ: الؼقة الغالبقة لؾجققش.

ـ أفعال أدمققـ ٓ يػرق بقـ أفعال أدمققـ، فجعؾ كؾ ما يصقب الثؿرة م الؼول الثاين:

 وهق ققل ابـ الؼاسؿ.( 4)يعترب جائحة 

أن الجائحة هل كؾ ما يصقب الثؿر سقاء أكان مـ  الراجح طـد الؿالؽقة من هذه األقوال:

فعؾ أدمققـ أم سؿاويًا حقث صرح بذلؽ الؿالؽقة يف أكثر مـ مقضع وضفر كالمفؿ طـدما 

...وطؾقف  "رد يف كتاب كػاية الطالب: تؽؾؿقا طـ السارق هؾ يعترب جائحة أوٓ. حقث و

 .(5)"تؽقن الجائحة أفات السؿاوية والجقش ...

وقال ابـ طرفف )يف معرض كالمف طـ السارق( وإضفر يف طدمف "جاء يف الػقاكف الدواين: 

 (6)."غقر مرجق يسره طـ قرب أكف جائحة وهق ضاهر الؿدوكة

                                                        

. أبل، الثؿر الداين، 313-313، ص3، أبق الحسـ الؿالؽل، كػاية الطالب ج 11، ص33( مالؽ بـ أكس، الؿدوكة، ج 3)

 .114، ص3ج

 .343، ص3( محؿد بـ احؿد بـ رشد، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، بقروت، دار الػؽر، ج3)

 .313، ص3. العدوي، حاشقة العدوي، ج343، ص3تفد وهناية الؿؼتصد ج( ابـ رشد، بداية الؿج1)

، 1. الدردير، الشرح الؽبقر، ج113، ص4. الؿقاق، التاج واإلكؾقؾ، ج113، ص4( الحطاب، مقاهب الجؾقؾ، ج4)

 .311ص

 .313، ص3( أبق الحسـ الؿالؽل، كػاية الطالب، ج1)

 .331، ص3( الـػراوي، الػقاكف الدواين، ج1)
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ق سرقفا سارق كاكت جائحة، قال ابـ كافع لقس قال ابـ الؼاسؿ ول"جاء يف التاج واإلكؾقؾ: 

السارق جائحة، قال ابـ يقكس ققل ابـ الؼاسؿ أصقب ٕكف فعؾ مخؾقق ٓ يؼدر طؾك 

 (1)."دفعف

ولعؾ السارق مـ إمقر الؿختؾػ فقفا  و الراجح يف الؿسللة أن اطتبار السرقة جائحة إذا 

 .(2)رقلؿ يعرف السارق أما إذا طرف فاكف يرجع طؾقف بؿا س

 رابعًا: من األدلة الشرطقة طؾى الجائحة:

هـالؽ العديد مـ إدلة طؾك وضع الجقائح مـ السـة الـبقية الشريػة وأثار، وهذه إدلة 

 هل:

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ }ما جاء يف صحقح مسؾؿ طـ جابر بـ طبداهلل رضل اهلل طـف  -3

 .(3){أمر بقضع الجقائح

لـق }ؿ طـ جابر بــ طبـد اهلل قـال رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ: ما جاء يف صحقح مسؾ -3

بعت مـ أخقؽ ثؿرا فلصابتف جائحة فال يحؾ لؽ أن تلخذ مــف شـقئا بـؿ تلخـذ مـال أخقـؽ 

 .(4){بغقر حؼ

إذا بـاع الؿـرء الثؿـرة }ما رواه ابـ وهب رضل اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قـال:  -1

 (.5){الضؿانفؼد وجب طؾك صاحب الؿال 

                                                        

 .331، ص1. واكظر: الباجل، الؿـتؼك، ج113، ص4الؿقاق، التاج واإلكؾقؾ، ج( 3)

 .313، ص3. العدوي، حاشقة العدوي، ج11، ص4( الحطاب، مقاهب الجؾقؾ، ج3)

 (، كتاب الؿساقاة: باب وضع الجقائح3114، حديث رقؿ )3313، ص1( مسؾؿ: صحقح مسؾؿ، ج1)

 (، كتاب الؿساقاة: باب وضع الجقائح3114)، حديث رقؿ 3313، ص1( مسؾؿ: صحقح مسؾؿ، ج4)

، وأبق 114، ص3، وذكرها أبل يف الثؿر الداين، ج113، ص1(  شرح الزرقاين، اكظر، الزرقاين، شرح الزرقاين، ج1)

لؿ كؼػ  "، وذكر ذلؽ محؼؼ الؿدوكة السقد طؾل الفاشؿ حقث قال: 313، ص3الحسـ الؿالؽل يف كػاية الطالب ج

لحديث هبذا الؾػظ وتؼققده بالثؾث فقؿا لدي مـ مراجع والحديث ضعقػ اإلرسال وروي معـاه مـ طؾك مـ خرج هذا ا
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 .(1)قال بف كثقر مـ الصحابة والتابعقـ فؼد قضك طؿر بـ طبد العزيز بقضع الجقائح -4

Covid-19

طالؿقًا جعؾ مـظؿُة الصحة العالؿقة تطؾؼ طؾقف  ”لػقروس كقروكا“إن آكتشار الؽبقر 

فؼًا لؿديرها، حقث قال: لؿ كَر مـ قبؾ جائحًة ُيشعؾ شرارهتا فقروس مسؿك جائحٌة طالؿقٌة، و

ـُ السقطرُة طؾقفا.  كقروكا كؿا لؿ كشفْد جائحًة ٓ يؿؽ

 و لؽن طـد تحرير مصطؾح الجائحُة طـد الػؼفاء تؼسم إلى قسؿقن:

ك سؿاوّية، أي ٓ طالقة لؾبشر هبا، كالثؾقج والػ ٍّ فقفا، وتسؿَّ
قضاكات جائحٌة ٓ دخَؾ ٔدمل

والزٓزل وإطاصقر والجراد وأفات التل ُتفؾؽ الثؿار وإوبئة كالطاطقن وفقروس كقروكا 

 وغقرها مـ الؽقارث الطبقعقة.

 (2)وجائحة مـ فعؾ اإلكسان كالجقش وما قد يسببف مـ تدمقر وخراب.

                                                                                                                                                                     

حدثـا سؾقؿان بـ "، وأما حديث أبل داود ففذا كصف: 131، ص1الؿدوكة، ج "حديث يحقك بـ سعقد طـد أبل داود

ئحة فقؿا أصقب دون ثؾث رأس داود أخربكا بـ وهب أخربين طثؿان بـ الحؽؿ طـ يحقك ابـ سعقد أكف قال ثؿ ٓ جا

قال طـف إلباين حسـ مؼطقع، أبق داود سؾقؿان بـ إشعث، ســ أبل داود، "الؿال قال يحقك وذلؽ يف سـة الؿسؾؿقـ 

 (، دار الػؽر، تحؼقؼ، محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد.1433حديث رقؿ )

، 313، ص3ق الحسـ الؿالؽل، كػاية الطالب ج(، أب3313، رقؿ إثر )133، ص3( اكظر: مالؽ بـ أكس، الؿقصل، ج3)

ومؿـ قال بقضع الجقائح هؽذا مجؿال أكثر أهؾ الؿديـة مـفؿ يحقك بـ سعقد  "يؼقل ابـ طبد الرب يف التؿفقد: 

إكصاري ومالؽ بـ أكس وأصحابف وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز وبقضع الجقائح كان يؼضل رضل اهلل طـف وبف قال 

اكظر، يقسػ بـ طبداهلل ابـ طبد الرب، التؿفقد لؿا يف الؿقصل  "ئر أصحاب الحديث وأهؾ الظاهر أحؿد بـ حـبؾ وسا

مـ الؿعاين وإساكقد، تحؼقؼ: مصطػك بـ ،حؿد العؾقي ، محؿد طبد الؽبقر البؽري، الؿغرب، وزارة إوقاف 

 داهلل ، الجقائح طـد الؿالؽقة ،. لالستزادة أكظر : الصقػل ، د.طب311-311، ص3، جه3113والشمون اإلسالمقة، 

 :  بحث مـشقر ، الجامعة إردكقة ، إردن

 https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU 

 .3/131، معجؿ الؿصطؾحات وإلػاظ الػؼفقة 31/43( اكظر الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة 3)



–
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سخ و يرى فؼفاء الؿذهب الحـػل أن اإلجارة تػسخ بإطذار، ٕن الحاجة تدطق إلك الػ

طـد العذر، ٕكف لق لزم العؼد طـد تحؼؼ العذر لؾزم صاحب العذر ضرر لؿ يؾتزمف بالعؼد، 

 (1) فؽان الػسخ يف الحؼقؼة امتـاطا طـ التزام الضرر.

 :2يرى الشافعقة أن الطوارئ الؿوجبة لؾػسخ تـؼسم إلى ثالثة أقسام

تلجرة كؼص تتػاوت بف وهق أن يظفر بالؿس: الؼسم األول: ما يـؼص الؿـػعة من العقوب 

إجرة ، ففق طقب مثبت لؾػسخ ، كؿرض العبد ، والدابة ، واكؼطاع ماء البئر ، وتغقره بحقث 

 يؿـع الشرب ، وسقاء كان العقب سابؼا لؾعؼد أم الؼبض ، أم حادثا يف يد الؿستلجر.

خ اإلجارة وذلؽ كؿقت الدابة الؿعقـة ، يقجب اكػسا :الؼسم الثاين: فوات الؿـػعة بالؽؾقة 

 (3) إن وقع طؼب العؼد ، وإذا اهندمت الدار.

وذلؽ كػقاهتا حسا يف اقتضاء آكػساخ لتعذر  الؼسم الثالث: فوات الؿـػعة شرطا:

 آستقػاء كؿا لق سؽـ ألؿ السـ الؿستلجر طؾك قؾعف ، أو طػا طؿـ طؾقف الؼصاص.

احد مـفؿا فسخف ، ٕكف بقع ويرى فؼفاء  الحـابؾة إن طؼد اإلجارة هق طؼد ٓزم لقس لق 

فلشبفت بققع إطقان ، إٓ أن يجد العقـ معقبف، فقؿؾؽ الػسخ بؿا يحدث مـ العقب، ومثالف 

كتعقب الدار باكؼطاع ماء بئرها ،أو تغقره ، وضعػ بصر إجقر يف الخدمة ، ومرضف ،  وأيضا 

 أجرة طؾقف؛ ٕكف لؿ تؾػ العقـ ، فنن تؾػت العقـ الؿستلجرة قبؾ مضل شلء مـ الؿدة، فال

يؼبض شقئا مـ الؿعؼقد طؾقف، وإن تؾػت بعد مضل شلء مـفا، فعؾقف إجر بؼدر ما استقىف، 

وإذا مات الؿرتضع اكػسخ العؼد؛ ٕكف تعذر استقػاء الؿعؼقد طؾقف، ٕن غقره ٓ يؼقم مؼامف ، 

فؿات الؿؼتص ولق استلجر رجال لقؼؾع ضرسف فربئ ،أو لقؽحؾ طقـف فربأت، أو لقؼتص لف 

                                                        

 .311 – 313 / ص 4(  الؽاساين ، بدائع الصـائع ، 3)

 لالستزادة اكظر : تلثر اكتشار فقروس كقروكا طؾك الؿعامالت الؿالقة ، شبؽة يسللقكؽ اإلسالمقة. (3) 

 هـ. 3433، الؼاهرة ، دار السالم ،  3، ط  311/  4( محؿد بـ محؿد بـ محؿد الغزالل ، القسقط ، 1)
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مـف ، أو طػك طـف اكػسخ العؼد ٕكف تعذر استقػاء الؿعؼقد طؾقف ، وكذلؽ لق غصبت العقـ 

وكذلؽ لق حدث خقف طام يؿـع مـ  (1) "الؿستلجرة، فؾؾؿستلجر الػسخ ٕن فقف تلخقر حؼف. 

أو حصر البؾد فامتـع خروج الؿستلجر إلك  "سؽـك الؿؽان الذي فقف العقـ الؿستلجرة ، 

 .(2)"رض ثبت لف خقار الػسخإ

الجائحة هل أفات السؿاوية التل ٓ يؿؽـ معفا تضؿقـ  "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿة : 

أحد ، مثؾ الريح والربد والحر و الؿطر والجؾقد والصاطؼة ... وإن أتؾػفا مـ أدمققـ مـ ٓ 

فقف وجفقـ :  يؿؽـ ضؿاكة كالجققش التل تـفبفا والؾصقص الذيـ يخربقهنا ، فخرجقا

أحدهؿا: لقست جائحة ، ٕهنا مـ فعؾ آدمل. و الثاين: وهق ققاس أصقل الؿذهب أهنا 

، وهق مذهب مالؽ ...ولفذا لق كان الؿتؾػ جققش الؽػار أو أهؾ الحرب كان ذلؽ ئحةجا

  (3)."كأفة السؿاوية 

لحديث ، إذا كان و لذا فإوامَر التل تصدر مـ ولل إمر حقل تلثقر الجائحة بؿػفقمفا ا

ؾ أحُدهؿا خسارًة كبقرًة لؿ يؾتزمفا  لفا تلثقٌر طؾـك آلتزامـات الؿتبادلة بقـ الؿتعاقديـ ، فتحؿَّ

بالعؼد، فؼد كصَّ بعض فؼفاء الؿالؽقة طؾك أن اإلجارة تػسخ إذا أمَر السؾطاُن بنغالق 

ؼفاء إلك أن التشريعات الحقاكقت ، بحقث ٓ يتؿؽـ مـستلجُرها مـ آكتػاع وذهب غالبقة الػ

 وإوامر اإلدارية تعترب ضروفًا صارئًة. 

                                                        

، تحؼقؼ : زهقر  1،  ط  133 – 131/  3حؿد بـ حـبؾ ،  ( ابـ قدامف ، طبد اهلل الؿؼدسل ، الؽايف يف فؼف آمام ا3)

 م.3111الشاويش، بقروت ، الؿؽتب اإلسالمل ،  

، تحؼقؼ: محؿد حسـ ، بقروت ، دار الؽتب العؾؿقة، 13/  1طالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي ، اإلكصاف ،  (3)

 م.3113

ؿعامالت الؿالقة ، شبؽة يسللقكؽ اإلسالمقة لالستزادة أكظر : تلثر اكتشار فقروس كقروكا طؾك ال (1)

https://yasalonak.net  تحؼقؼ : أحؿد محؿقد إبراهقؿ ، محؿد  311 -11/331، مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم

 محؿد تامر.
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مـ جاكب آخر فنن مـ الؿؼرر طـد الػؼفاء أن اإلجارة طؼُد معاوضٍة طؾك تؿؾقؽ مـػعٍة 

وبـاًء طؾقف فنن طؼد إجارة الؼاطات والؿساكـ والسقارات طؼٌد وارٌد طؾك الؿـافع،  (1)بعقضٍ 

العؼد  طؾك الؿـػعة صحقح ، ومـ ذلؽ  أن تؽقن الؿـػعة  ولذا تقجد شروط ٓزمة لؽل يؽقن

مؿا يؼدر طؾك استقػائفا استػاء شرطل و حؼقؼل ، ولذا كان مـ الؿؼرر يف مذهب الحـػقة أن 

إجرة ٓ ُتؿؾؽ بؿجرد العؼد؛ بؾ بآستقػاء، أي تؾزُم إجرُة بتحؼؼ اكتػاع الؿستلجر مـ 

 (2) الؿـػعة.

خالل آكتشار الؽبقر لػقروس كقروكا طالؿقًا و حقل التساؤل هؾ  واذا ما أمعـا الـظر مـ

تطبُؼ طؾقف أحؽاُم الجقائح يف الػؼف اإلسالمل كؿا قرره جؿفقر فؼفاء الؿسؾؿقـ فقؿا يتعؾؼ 

ومؿـ قال  "بالجقائح بؿعـاها الؿدون يف كتب الػؼفاء ، حقث قال الحافظ ابـ طبد الرب: 

أهؾ الؿديـة مـفؿ يحقك بـ سعقد إكصاري ومالؽ بـ  بقضع الجقائح هؽذا مجؿالً أكثر

 (3)."أكس وأصحابف وقد كان الؼضاء بالجائحة يف طفد طؿر بـ طبد العزيز رضل اهلل طـف 

يظفُر يف إسؼاط إجرة  -اكتشار فقروس كقروكا –وتـزيُؾ ما قرره الػؼفاء طؾك هذه الـازلة 

، كؿا هق حاصٌؾ بالـسبة لحجز قاطات  يف حالة طدم استقػاء الؿـػعة يف طؼد اإلجارة

الؿـاسبات التل تؼام فقفا إفراح مثالً ، حقث يطؾب مـ الؿمجر رد العربقن  ، لعدم تحؼؼ 

الؿـػعة لؾؿستلجر ، بسبب اقػالفا بسبب الجائحة بلمر خارج طـ إرادة الؿستلجر. وكذلؽ 

ففؿ يستحؼقن إجرَة طـ إيام  الحاُل بالـسبة لسائؼل الحافالت التل تـؼُؾ الطالب بإجرة،

التل تؿَّ فقفا كؼُؾ الطالب ، وٓ يستحؼقن إجرَة طـ بؼقة السـة التل تعاقدوا طؾقفا مع أولقاء 

                                                        

 .3/313( الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة 3)

( 411يسللقكؽ اإلسالمقة ، جاء يف الؿادة ) (لالستزادة اكظر : تلثر اكتشار فقروس كقروكا طؾك الؿعامالت الؿالقة ، شبؽة3)

 ."تؾزم إجرُة باستقػاء الؿـػعة "مـ مجؾة إحؽام العدلقة:

 .311-3/311( التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد 1)
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أمقر الطؾبة ، ٕن الـؼؾ تققػ بسبب إغالق الؿدارس والروضات ، لجائحٍة ٓ دخؾ 

 لؾؿستلجريـ هبا.

لؾطؾبة ففؿ يستحؼقن إجرَة طـ  وكذلؽ الحاُل بالـسبة ٕصحاب الؿساكـ الؿمجرة

الؿدة التل سؽـفا الطالب فعالً، وٓ يستحؼقن إجرَة طـ الؿدة التل لؿ يسؽـقا فقفا بسبب 

 إغالق الجامعات، وكؾ ذلؽ كاتٌج طـ جائحٍة ٓ دخؾ لؾؿستلجريـ هبا.

يقجُب وٓ خالف بقـ إمة أن تعطَؾ الؿـػعة بلمٍر سؿاوٍي  "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:

سؼقَط إُجرة أو كؼصفا أو الػسخ، وإن لؿ يؽـ لؾؿستلجر فقف صـٌع، كؿقت الدابة و اهندام 

 .(1) "الدار 

وكذلؽ إن اضطر الؿستلجُر إلك الرحقؾ طـ البؾد  "وقال الشقخ ابـ حزم الظاهري:

ؿرٍض ك ،فنن اإلجارة تـػسخ إذا كان يف بؼائفا ضرٌر طؾك أحدهؿا ،اضطر الؿماجُر إلك ذلؽ أو

َم َطَؾْقُؽْم إاِلَّ َما لؼقل اهلل تعالك:  ،أو غقر ذلؽ ،أو خقٍف ماكعٍ  ،ماكعٍ  ا َحرَّ َل َلُؽم مَّ َوَقْد َفصَّ

يِن ِمْن َحَرٍج وقال تعالك: ،331سقرة آكعام أية  اْضُطرِْرُتْم إَِلْقهِ   َوَما َجَعَل َطَؾْقُؽْم فِي الدِّ

 مـ سقرة الحج  31أية 

لؿجؿع الػؼفل اإلسالمل قرارا يتعؾؼ بلحؽام الظروف الطارئة و ما يتعؾؼ وقد أصدر ا

يجقز لؾؿستلجر أن يػسخ اإلجارة يف الحآت الطارئة  "بتلثقرها طؾك آلتزامات التعاقدية :

التل ٓ يؿؽـ معفا أن يتؿؽـ مـ آكتػاع و آستػاء مـ الؿـافع ، كالطقفان و حآت الحرب 

يف ذهب فؼفاء إحـاف الك جقاز فسخ اإلجارة بإطذار الخاصة  و ما شاهبفا ، وقد

، وأن ذلؽ هق محؾ اتػاق. وما يذكره العؾؿاء يف الجقائح التل تجتاُح الثؿار الؿبقعة الؿستلجر

طؾك إشجار بإسباب العامة، كالربد والجراد وشدة الحر وإمطار والرياح وكحق ذلؽ، 

                                                        

 . 314-11/311( أكظر : مجؿقع الػتاوى 3)
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 ما يؼابؾ ما يفؾؽ مـ الجائحة بثؿـفا . مؿا هق طاٌم، حقث يؼررون سؼقطَ 

وبؿثؾ ذلؽ قضك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصحابتف الؽرام رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ ، 

وقد ذهب العديد مـ الػؼفاء يف الجائحة التل تجتاح الزروع و الثؿار سقاء بربد أو جراد ، وما 

بقعت طؾك أشجارها، ما يعادل ققؿة ما  يشابف ذلؽ  مـ آفات ، أهنا تسؼط مـ ثؿـ الثؿار التل

ت الثؿَر كؾف تسؼط الثؿـ كؾف ، ويرى مجؾس الؿجؿع الػؼفل يف هذا  أتؾػتف الجائحة، وإن طؿَّ

 (1)الحؽؿ الؿستـد إلك إصؾ الشرطل أكف يحؼؼ العدالة القاجبة بقـ أصراف العؼد 

فا مخػػا ما ورد الـبي صؾى ومن األدلة الشرطقة من السـة الـبوية التي تثبت أن لؾجائحة ضر

 اهلل طؾقه وسؾم و من ذلك ما يؾي :

لو بعت من أخقك  }طـ جابر بـ طبد اهلل  رضك اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ قال :

؟ رواه  {ثؿرًا، فلصابته جائحة ، فال يحل لك  أن تلخذ مـه شقئًا ، بم تلخذ مال أِخقَك بَِغْقرِ َحقٍّ

 مسؾؿ.

َكَفى َطْن َبْقِع الثَِّؿاِر َحتَّى ُتْزِهَي، }ل اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وطـ أكس رض

َم: َأَرَأْيَت إِ   َصؾَّى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
. َفَؼاَل َرُسوُل اهلل َذا َمـََع اهللُ َفِؼقَل َلُه: َوَما ُتْزِهي؟ َقاَل: َحتَّى َتْحَؿرَّ

 رواه مسؾؿ. {َأَحُدُكْم َماَل َأِخقِه؟ الثََّؿَرَة بَِم َيْلُخُذ 

وطـ جابر بـ طبداهلل رضل اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ) أمَر بقضِع الجقائح ( 

 رواه مسؾؿ.

ويمخذ مـ هذه إحاديث أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمَر بقضع الجقائح ، حتك ٓ يلكؾ 

ث تدل طؾك أن وضع الجقائح واجٌب شرطًا، الؿسؾُؿ ماَل أخقف بالباصؾ ، وهذه إحادي

                                                        

لعؼقد الؿرتاخقة التـػقذ ، مؾػ كقروكا و الظروف ( قرار الؿجؿع الػؼفل اإلسالمل بشلن أثر الظروف الطارئة طؾك ا3)

 م.3131/  1/  33الطارئة... ، شبؽة الؿحامقـ العرب ، 
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خالفًا لؿـ قال مـ الػؼفاء إكف مستحٌب ، ٕكف لق لؿ يؽـ واجبًا لؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف 

؟}وسؾؿ  وهذا التعبقر ٓ يؽقن  {َفاَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْلُخَذ ِمـُْه َشْقًئا، بَِم َتْلُخُذ َماَل َأِخقَك بَِغْقرِ َحقٍّ

لؿستحب، إكؿا يؽقن يف ترك القاجب، ولعؾ الراجح أن وضع الجقائح واجٌب. كؿا يف ترك ا

خ مبدَأ الرتاحِؿ و التؽافؾ ، وهق مبدٌأ  -اكتشار فقروس كقروكا –أن هذه الـازلة  يجب أن ُتَرسِّ

 طظقٌؿ قامت طؾقف إدلُة الؽثقرُة مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية، قال اهلل تعالك:
ٌ
ُثمَّ شرطل

ْبِر َوَتَواَصْوا بِاْلَؿْرَحَؿةِ   وقال تعالك: .(1)َكاَن ِمَن الَِّذيَن َءاَمـُوا َوَتَواَصْوا بِالصَّ
ِ
ٌد َرُسوُل اهلل  ُمَحؿَّ

اِر ُرَحؿاُء َبْقـَُفمْ  اُء َطَؾى اْلُؽػَّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
وطـ جرير بـ طبد اهلل رضل اهلل طـف أن الـبل  (2)

رواه البخاري. ويف رواية أخرى طـف قال  {َمْن ال َيْرَحْم ال ُيْرَحمْ }وسؾؿ قال:  صؾك اهلل طؾقف

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:)ٓ َيرحُؿ اهلُل َمـ ٓ يرَحُؿ الـَّاَس( رواه البخاري.

وطـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

احؿوَن يرحُؿفُ }وسؾؿ: حُم الرَّ ؿاِء، الرَّ حؿُن. ارَحؿوا من يف األرِض يرَحْؿؽم من يف السَّ ُم الرَّ

حؿِن فؿن وصَؾفا وصَؾُه اهللُ ومن قطَعفا قطَعُه اهللُ  رواه أبق داود والرتمذي  {َشْجـٌة مَن الرَّ

  .(3)وقال: هذا حديث حسـ صحقح. والَشْجـُة أي قرابة مشتبؽة كاشتباك العروق

طؿرو رضل اهلل طـفؿا أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال وهق طؾك  وطـ طبد اهلل بـ

 (4).{اْرَحُؿوا ُتْرَحُؿوا َواْغِػُروا َيْغِػرِ اهللُ َلُؽمْ }الؿـرب:

أن آكتشار الؽبقر لػقروس كقروكا طالؿقًا يختؾػ طـ الجقائح كؿا هق مؼرٌر  و الخالصة:

                                                        

 .33( سقرة البؾد أية 3)

 .31( سقرة الػتح أية 3)

 .3/443( الـفاية يف غريب الحديث 1)

اين يف السؾسؾة الصحقحة حديث رقؿ ( رواه أحؿد والبخاري يف إدب الؿػرد، وهق حديث صحقح كؿا قال العالمة إلب4)
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 فقفا وأن جؿفقر الػؼفاء قالقا بتلثقر طـد الػؼفاء الؿسؾؿقـ ففل جائحٌة ٓ دخَؾ ٔد
ٍّ
مل

 الجقائح السؿاوية يف طؼد اإلجارة بالتخػقػ.

يظفر يف إسؼاط  -اكتشار فقروس كقروكا  –وأن تـزيؾ ما قرره الػؼفاء طؾك هذه الـازلة 

إجرة يف حالة طدم استقػاء الؿـػعة يف طؼد اإلجارة، كؿا هق حاصؾ بالـسبة لحجز قاطات  

اسبات ،. وأن الؿطؾقب مـ الؿمجريـ ردُّ الؿبالغ التل دفعت كعربقن، ٕن الؿـػعة إقامة الؿـ

لؿ تتحؼؼ لؾؿستلجريـ، بسبب إغالق الؼاطات وتلجقؾ إطراس لجائحٍة ٓ دخَؾ 

لؾؿستلجريـ هبا. وكذلؽ الحال بالـسبة لسائؼل الحافالت التل تـؼؾ الطالب بإجرة، ففؿ 

تل تؿَّ فقفا كؼُؾ الطالب، وٓ يستحؼقن إجرة طـ بؼقة السـة يستحؼقن إجرة طـ إيام ال

التل تعاقدوا طؾقفا مع أولقاء أمقر الطؾبة، ٕن الـؼؾ تققػ بسبب إغالق الؿدارس 

والروضات، لجائحٍة ٓ دخَؾ لؾؿستلجريـ هبا. وكذلؽ الحال بالـسبة ٕصحاب الؿساكـ 

التل سؽـفا الطالب فعالً، وٓ يستحؼقن الؿمجرة لؾطؾبة ففؿ يستحؼقن إجرَة طـ الؿدة 

إجرة طـ الؿدة التل لؿ يسؽـقا فقفا بسبب إغالق الجامعات، وكؾ ذلؽ كاتٌج طـ جائحٍة ٓ 

 دخَؾ لؾؿستلجريـ هبا.

ـ أصابتف الجقائح. و ققل  وأن أحاديث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أوجبت التخػقػ طؿَّ

،  {ِحلُّ َلَك َأْن َتْلُخَذ ِمـُْه َشْقًئا، بَِم َتْلُخُذ َماَل َأِخقَك بَِغْقرِ َحقٍّ َفاَل يَ }الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 

اكتشار  –دلقؾ مـ أدلة القجقب ولذا فالؼقل برجحان هذا الرأي هق إقرب. وأن هذه الـازلة 

 طظقٌؿ قامت  -فايروس كقروكا 
ٌ
خ مبدَأ الرتاحؿ التؽافؾ ، وهق مبدٌأ شرطل طؾقف يجب أن ُتَرسِّ

إدلُة الؽثقرُة مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية. ٓ يزال العالؿ أجؿع متلثرًا بتػشل فايروس 

الذي أثار إرباكا يف الؿشفد العالؿل يف إسابقع الؿاضقة وحتك أن ، خاصة  Covid 19كقروكا 

ية الصقـ بعد اكتشاره بشؽؾ كبقر يف العديد مـ دول العالؿ مـذ أن ضفر متػشقا يف جؿفقر

الدولة إكثر سؽاكا يف العالؿ وتحديدًا يف مديـة وهان والذي أودى بحقاة أٓف، مع تزايد 
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الؿخاوف مـ اكتشاره تزامـا مع معدٓت اإلصابة والقفقات حقل العالؿ، فرضت معظؿ دول 

العالؿ إجراءاهتا التحػظقة وآحرتازية، هـالؽ بعض الدول أطؾـت حالة صقارئ فرضت مـ 

اللف طزٓ وإقػآ شامالً يف محاولة لؾتخػقػ مـ حدة اكتشاره والذي يعترب طامؾ اكتشاره خ

 واقعة غقر مسبققة.

الغالبقة العظؿك مـ العالؿ قد اكتؽس اقتصاديًا بسبب اكتشار تؾؽ الجائحة وهذا ما أثـار 

ؽقمقة ، الؽثقر مـ التساؤٓت حقل أثر ذلؽ طؾك العؼقد وآتػاققات طؾك الؿشروطات الح

والتل سقف كتطرق لفـا مـ خالل هذا البحث. بداية يجب إسباغ الصػة الؼاكقكقة لفذا 

العارض طؾك آلتزامات التعاقدية، وهق حدث و ضرف صارئ غقر متققع وبالتالل سقمثر 

يغقر مـ أداء آلتزامات التعاقدية، وهذا ما يطؾؼ طؾقف أيضـا بالؼقة الؼاهرة الذي يعد أحد  أو

العؼقد وآتػاققات والذي يـص طؾك ما يجب أن يتؿ فقؿا لق صرأت أية حادثة ٓ يؿؽـ  بـقد

تققعفا أو دفعفا واستحال معفا تـػقذ آلتزامات التعاقدية، ولفذا الشرط دور كبقر يف الحد مـ 

الـتائج الؿرتتبة طؾك مبدأ استحالة تـػقذ آلتزام التعاقدي والذي يعد أحد وسائؾ اكؼضاء 

لتزام التعاقدي كتقجة حقادث ٓ يؿؽـ دفعفا وٓ تققعفا وخارجة طـ سقطرة أصراف آ

آلتزام، وٓ ترجع إلك خطل أي مـفؿ، ففل حقادث ٓحؼة طؾك العؼد بحقث تجعؾ استحالة 

تـػقذ آلتزامات التعاقدية ٓحؼة طؾك اكعؼاد العؼد ولقست سابؼة أو معاصرة لف. فقضقػة هذا 

ؾ مع الحقادث التل يؿؽـ أن تحدث أثـاء تـػقذ آلتزام التعاقدي مفؿا الشرط هق التعام

كاكت درجة خطقرتف. فالؼقة الؼاهرة ترفع الؿسمولقة طـ الؿديـ الذي ٓ يؽقن بحاجة يف مثؾ 

 .(3)هذه الحالة إلك شرط اإلطػاء مـ الؿسمولقة العؼدية

                                                        

 https://afiflaw.comأثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا ، طػقػ لؾؿحاماة ،  3))
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ؼاطدة وكؼصد بف التحؾقؾ لؾققائع بالـظر إلك الؼاكقن و تـزيؾ الحؽؿ الؿـاسب لتحقد ال

الؿبدأ الؼاكقين القاجب إطؿالف و تطبقؼف طؾك القاقعة ؛ القاجب إطؿالفا طؾك القاقعة و

الؿطروحة ، ومـ هـا ضفرت الحاجة لؾتؽققػ الؼاكقين لجائحة كقروكا طؾك العؼقد 

 تػاققات باطتبارها ضرف صارئ أو ققة قاهرة. ولتػصقؾ ذلؽ يـبغل أن كعرف كالً مـ :وآ

 .(3)الظروف الطارئة و الؼقة الؼاهرة

 أوالً : أحؽام الظروف الطارئــــة :

جؿع ضرف و الظرف القطاء مطؾؼا ومـف ضرف الزمان و الؿؽان طـد  الظروف يف الؾغة :

، و أما الطارئة يف الؾغة : مـ صرأ (2)هق ما يستؼر غقره فقف الـحقيقـ ، وضرف الشلء : وطاؤه و 

،  (3)يطرأ صروءًا أي حدث فجلة، و الطارئ : الغريب ، و الطارئة : الحادثة و الجؿع صقارئ

لؿ يعرف يف اصطالح الػؼفاء الؿسؾؿقـ الؼدامك )الظروف الطارئة ( مـ خالل تتبع و

لـظريات العامة بؾ كاكقا يتـاولقن كؾ واقعة طؾك الؿدوكات و كتبفؿ و ذلؽ لعدم اطتـائفؿ با

حدة . و يؿؽـ الؼقل بلن بالظرف الطارئ هـق : كؾ حادث يـشل أو طذر يطرأ بعد إبرام العؼد ، 

كأفة أو الجائحة أو الـازلة ، بحقث يجعؾ العاقد طاجزًا طـ تـػقذ العؼد بضرر زائد لؿ 

 يستحؼ بالعؼد . 

، (4) العؼقد الؿرتاخقة كعؼقد اإليجار، والؿؼاولةومحؾ إطؿال الظرف الطارئ يف

                                                        

 https://afiflaw.com( لالستزادة أكظر : أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا ، طػقػ لؾؿحاماة ، (3

 131، ص  3( أكقس إبراهقؿ ، الؿعجؿ القسقط ، دار الػؽر ، بقروت ، ج3)

  1، ص 31( ابـ مـظقر ، لسان العرب ، م 1)

( الؿؼاولة : هق طؼد يتعفد بؿؼتضاه أحد العاقديـ أن يصـع شقئًا، أو أن يمدي طؿالً لؼاء أجر يتعفد بف الؿتعاقد أخر .    4)

 م.3113لجامعل ، اإلسؽـدرية ، دار الػؽر ا 33أكظر :  فقده طبد الحؽؿ، الؿستحدث يف قاكقن إيجار إماكـ، ص 
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و قد استخدم الؿـظؿ يف الؿؿؾؽة ،  (2) ، والبقع إذا كان التـػقذ مرتاخقًا ٕجؾ معقـ(1)والتقريد

العربقة السعقدية مصطؾح الظروف الطارئة ، مـ خالل كظام الؿـا فسات و الؿشرتيات 

لؿقاد إلك الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة، الحؽقمقة ن حقث تطرق الـظام يف العديد مـ ا

( والتل طالجت تؿديد العؼد واإلطػاء مـ الغرامة يف حآت طديدة ،  34ومـ ذلؽ الؿادة ) 

مـفا: إذا كان التلخقر يعقد إلك الظروف الطارئة أو جفة حؽقمقة ، كؿا أن الالئحة التـػقذية 

( والتل حددت 41لؽ الؿادة ) لؾـظام تطرقت إلك الحآت الطارئة أيضًا، ومـ ذ

 آشرتاصات لتـػقذ إطؿال والؿشرتيات يف الحآت الطارئة ، بأيت:

 وجقد أحد الحآت أتقة : -3

 هتديد جدي وغقر متققع لؾسالمة العامة أو الصحة العامة أو إمـ العام . - أ

 وجقد حدث جسقؿ ُيـذر بخسائر يف إرواح أو الؿؿتؾؽات . - ب

تخدام إجراءات الؿـافسة العامة أو الؿحدودة ضرر جسقؿ بسـبب صـقل أن يرتتب طؾك اس -3

 مدة ا إجراءات .

 طدم شؿقل آتػاققة اإلصارية لألطؿال والؿشرتيات الؿطؾقبة أو تعثر تـػقذها . -1

 أخذ مقافؼة رئقس الجفة الحؽقمقة . -4

صـة تزويد الديقان العـام لؾؿحاسـبة بؽافـة آتػاققـات والعؼـقد ومسـتـدات الصـرف الخا -1

 بتؾؽ إطؿال والؿشرتيات .

( مـ الالئحة حالة تعاقد الجفة الحؽقمقة مـ خالل اتػاققات  41كؿا كظؿت الؿادة ) 

 إصارية يف حالة ضفقر الحاجة لؾتعامؾ مع الحآت الطارئة.

                                                        

( طؼد التقريد: هق طؼد بؿقجبف يتعفد شخص بتسؾقؿ شخص آخر كؿقة مـ السؾع يف مقاطقد دورية ومـتظؿة. أو بشؽؾ 3)

 .311مستؿر كتقريد الؿقاد إولقة لؾؿصاكع. أكظر :  مراد طبد الػتاح ، شرح العؼقد الؿدكقة والتجارية، ص

 ، دمـفقر ، مصر ، مطابع حؾبل.3، ط  313ؾ العؼد، ص (  فماد محؿد معقض ، دور الؼاضل يف تعدي3)
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( مـ الالئحة حآت إهناء الجفة الحؽقمقة العؼد بآ تػاق بقـفا  311كؿا كظؿت الؿادة ) 

قد يف حالة أصبح تـػقذ إطؿال ُمستحل ٓ بقجقد ققة قاهرة، وحالة استؿرار وبقـ الؿتعا

الجفة الحؽقمقة يف إيؼاف كامؾ إطؿال ٕسباب ٓ طالقة لؾؿتعاقد هبا مدة تتجاوز )مائة 

 وثؿاكقـ( يقمًا مـ تاريخ خطاب إمر بنيؼاف إطؿال، إلك آخر الؿادة .

لؿشرتيات الحؽقمقة طّرف الؼقة الؼاهرة والظروف ويتضح مؿا سبؼ أن كظام الؿـافسات وا

 الطارئة وكظؿ التعامؾ معفا .

وكذلؽ طرفت  الؿادة إولك مـ قاكقن الؿراقبة الصحقة يف مـافذ الدخقل ، أي صارئة  

حدث استثـائل يشؽؾ خطر محتؿالً طؾك الصحة العامة "صحقة طامة تسبب قؾؼا دولقا بلهنا : 

، الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل  (1)"ا و قد يؼتضل استجابة دولقة مـسؼةبسبب اكتشار الؿرض دولق

هـ  وقد اتجف الؼضاء اإلداري السعقدي الك إخذ 3411/  1/  3و تاريخ  43رقؿ م / 

بـظرية الظروف الطارئة حال اكتشار إوبئة فػل إحدى الؼضايا خصؿت إحدى الجفات 

طؾك الؿؼاول لتلخره يف التـػقذ مبؾغ  -دية بصػتفا أحد أصراف العالقة التعاق -الحؽقمقة 

( ألػ ريال سعقدي ، وقد اتجف  الؿؼاول إلك الؼضاء السعقدي وتحديدا  311،111وقدره )

الدوائر اإلدارية فقفا لؾؿطالبة باسرتداد الؿبالغ الؿالقة التل دفعفا كغرامة طؾك التلخقر يف تـػقذ 

ي الؿتصدع يف مقاقع العؿؾ وتسببف يف طدم آلتزام ، مستـدًا طؾك تػشل مرض حؿك القاد

اكتظام تقاجد العؿالة يف الؿقاقع ، وبدورها حؽؿت الؿحؽؿة طؾك القزارة برد مبالغ التلخقر، 

ُمسببة حؽؿفا بلن ضفقر إوبئة وإمراض يعد مـ قبقؾ الظروف الطارئة التل يعذر هبا 

 .(2) حدد يف العؼدالؿؼاول يف التلخقر يف تـػقذ آلتزام وفؼ الؿقطد الؿ

                                                        

( و كذلؽ أشارت الؿقاد  :) السادسة طشرة و السابعة طشرة و العشرون و الخامسة و العشرون ( مـ ذات الؼاكقن الؿشار 3)

 إلقف  ما يمكد إخذ بؿصطؾح الظروف الطارئة.

هـ 3434ق لعام  3341/م 3هـ( و الؼضقة رقؿ )3434/ق لعام 3/313( الحؽؿ اإلداري الصادر يف الؼضقة رقؿ )3)

 هـ(.3431/ ق لعام  3114م  3وكذلؽ الحؽؿ اإلداري الصادر يف الؼضقة رقؿ )
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 :(1)شروط الظروف الطارئة

الحادث الطارئ الذي يحدث ٕحد الؿتعاقديـ يؿؽـ أن يؽقن طذرًا يـػسخ بف العؼد. 

كافالس الؿستلجر أو الؿمجر أو الخقف مـ الطريؼ أو اطتالل وسقؾة الـؼؾ يف مثؾ هذه 

ؼقد دون اشرتاط كدرة او الحآت قد يتقح ذلؽ ٕصراف العالقة التعاقدية الك جقاز فسخ الع

استثـائقة تحؼؼ الشرط ، وٓ شؽ بلن هذا إمر يختؾػ طـ الجقائح فنكف ٓ يرتتب طؾقفا أدكك 

أثر إٓ إذا كاكت ممثرة وتخرج طـ الحد الؿللقف، وإذا قؾـا إن الجائحة أدت إلك تؾػ جزء 

 (2) الطارئة.يسقر ٓ يـضبط فال يعتد بف ومـ هـا يتضح لـا أربعة شروط لـ الظروف 

 أن يؽون الظرف الطارئ حادثًا استثـائقًا: -1

هذا الشرط يعـل أن الحادث الطارئ كالجائحة يجب أن يؽقن حادثًا استثـائقًا كادر 

القققع مثؾ الزٓزل والسققل والحروب وكحقها مـ أفات التل هل كادرة القققع ولقست 

رة بقضع الجقائح ؛ حقث أمر الـبل صؾك مللقفة، وهذا الشرط يؿؽـ أخذه مـ إحاديث أم

اهلل طؾقف وسؾؿ بقضع الجقائح. وقد ذكر بعض طؾؿاء الػؼف اإلسالمل طـد تعريػف لؾجائحة : 

هل ما ٓ يؿؽـ دفعف طادة ، و ضرب يف ذلؽ بؿثال كحالة الؿطر الغزير و أي ضرف يؿثؾ 

الحدث آستثـائل هق ما  حدوثف استثـاء طـ الحال الطبقعل و لعؾ هذا الشرط و الؿؼصقد بف

طـد الؿعالجة آ ان ذلؽ لقس حتؿل التحؼؼ طـد مبدأ  اإلسالمقةيتقافؼ مع مبادئ الشريعة 

العذر يف طؼد اإلجارة وذلؽ ٕكف لقس مـ شرط فسخ العؼد بإطذار أن يؽقن العذر استثـائقا؛ 

طـ العؼد، واطتربوا بؾ إن فؼفاء الحـػقة أجازوا فسخ طؼد اإلجارة لؿجرد طدول الؿستلجر 

                                                        

 https://afiflaw.com( أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا ، طػقػ لؾؿحاماة ، (3

م، 3131ؿؼارن، اإلسؽـدرية، مطبعة الجقزة، ( حسبق الػزاري، أثر الظروف الطارئة طؾك آلتزام العؼدي يف الؼاكقن ال3)

، مجقد محؿقد سعقد أبق حجقر، كظرية التعسػ يف استعؿال الحؼ 3، الرتماكقـل، كظرية الظروف الطارئة، ص31ص

 .31(، ص3م )ط3113وكظرية الظروف الطارئة، طؿان، دار الثؼافة، 
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ذلؽ طذرًا إذا قام طؾك سبب يؼدره كؿـ يستلجر خقاصا لقخقط لف مالبس و لؽـ حرقت تؾؽ 

 الؿالبس فؼد اكتػك السبب.

( 1)ولؼد ذكر شراح الؼاكقن شرط الحدث آستثـائل طـد حديثفؿ طـ الظرف الطارئ .

لخارج طـ الؿآلقف. وكعـل بالحدوث الؿؼقد بآستثـاء فالؿؼصقد الـادر الحدوث و ا

كالرباكقـ و الزٓزل و العقاصػ الشديدة و الحرائؼ الؿـتشرة التل ٓ يؿؽـ صدها وقد أشار 

أحد الباحثقـ وجقب اخراج الحقادث الخاصة بالؿديـ ولق كاكت استثـائقة الحدوث. كفالك 

ادث صارئ بضاطة الؿديـ و مرضف ، لؽقهنا مرهؼة لؾؿديـ يف تـػقذ ما التزم بف، ولؽـ لست ح

 وبالتالل ٓ يؿؽـ معامؾتفا بتطبقؼ أحؽام كظرية الظروف الطارئة.

 أن يؽون الظرف الطارئ طامًا: -2

ويؼصد هبذا أن يؽقن الظرف الطارئ طامًا ولقس خاصًا بلحد معقـ وهذا ما اشرتصف 

ل بعض شراح الؼاكقن، فال يؽػل يف تطبقؼ كظرية الظروف الطارئة أن يؽقن الحادث آستثـائ

الذي وقع خاصًا بالؿديـ وحده مفؿا كان فادحا، أو خاصًا بؼؾة مـ الـاس، بؾ ٓبد أن يؽقن 

الحادث طامًا، فال يسقغ لؾؿديـ مثالً أن يتذرع يف سبقؾ القصقل إلك تعديؾ آثار العؼد مـ 

خالل وقائع غقر مقصؾة ٓ تستؾزم بالضرورة الؿساس بالعؼد كـ مرض أصابف أو مقت قريب 

حريؼ كشب يف أحد الدكاكقـ، وٓ يؾزم بالضرورة أن يؽقن الحدث شامالً لؾـاس لف، أو 

جؿقعفؿ، فؽؾ ما يتطؾب هـا هق أن يؽقن الؿديـ قد شارك غقره مـ جؿفرة الـاس يف كقكف 

 ضحقة لؾحادث الذي وقع. 

هذا ما ذكره شراح الؼاكقن حقل هذا الشرط إٓ أن البعض يرى اشرتاط العؿقمقة يف 

ٓستثـائل يتعارض مع الغاية التل كظؿت مـ أجؾفا كظرية الظروف الطارئة. ولذلؽ الحادث ا

                                                        

 م.3111لؼاهرة ، دار الـفضة العربقة ، ، ا 111 - 114(  جؿقؾ الشرقاوي ، لـظرية العامة لاللتزام، ص3)
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يالحظ أن الؼقاكقـ الؿدكقة يف الدول العربقة لؿ تشرتط طؿقمقة الحادث، بؾ جعؾت كؾ 

حادث استثـائل غقـر متققع يمدي إلك إرهاق الؿديـ مقجبًا لتطبقؼ الـظرية. ويؿؽـ الؼقل 

حادث آستثـائل، لؿ يشل أن يطؾؼ العـان لـظرية مستحدثة ، فاشرتط بلن مـ اشرتط طؿقمقة ال

أن تؽقن الحقادث آستثـائقة طامة رغبة يف تضققؼ كطاق كظرية الحقادث الطارئة حتك تحافظ 

قدر اإلمؽان طؾك مبدأ وأصؾ هــام وهق استؼرار العؼقد وطـدما يؽقن الظرف الطارئ ضرفا 

كالحروب والزٓزل ، ولؽـ ٓ يؾزم ٓطتبار الحادث طاما ،  -غقر قاصر طؾك الؿديـ -طاما 

أن يتعرض لف كافة أفراد الؿجتؿع ، وإكؿا يؽػل أن يصقب أفراد الؿجتؿع الذيـ يـتؿقن إلك 

 .(1)صائػة ، أو إقؾقؿ ، أو مديـة

 أال يؽون باإلمؽان توقع الظرف الطارئ :-2

الجائحة ، لؽقهنا أمر غقبل ٓ يؿؽـ يؼصد بذلؽ طـصر الؿػاجلة ، و هذا إمر يـطبؼ طؾك  

التـبم بف و بالتالل لقس بالؿؼدور دفعفا ، كالعقاصػ الؿدمرة والزٓزل والرباكقـ وكحقها؛ 

هذا يف شلن الجائحة، وقد اشرتط شراح الؼاكقن يف الظرف الطارئ أن يؽقن مػاجئًا غقر 

هذه الـظرية ، فؿا متققع الحصقل وٓ يؿؽـ دفعف، وهذا الشرط الجقهري سؿقت باسؿف 

يجب أن يممـ الؿتعاقد ضده ففق الظرف الذي يػقق كؾ تؼدير والذي لؿ يؽـ يف الحسبان 

 .(2)طـد إبرام العؼقد ، و مرد تؼدير ذلؽ الك قاضل الؿقضقع

وكؼصد بتققع الظرف الطارئ هق احتؿال وققطف وما سقتؽبد مـف الؿتعاقد مـ صعقبات يف 

ا كان التزاما ثؼقال طؾك الؽاهؾ ، فنذا كان الؿديـ متققعًا حدوث تـػقذ آلتزام وٓ سقؿا إذ

                                                        

(  أكظر : الصقػل ، د.طبداهلل ، الجقائح طـد الؿالؽقة ،بحث مـشقر ، الجامعة إردكقة ، إردن 3)

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU   ، أكظر : جالل طؾل العدوي ،

 ، الؿؽتب الشرقل لؾـشر والتقزيع ، بقروت  313/  3أصقل الؿعامالت ، 

 م.3111، 3، ط   3/133حسام الديـ كامؾ إهقاين ، الـظرية العامة لاللتزام  ،  (3)
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الظرف الطارئ طـد التعاقد ومع ذلؽ أقدم طؾك إبرام العؼد، فنكف بذلؽ يؽقن مؼدرًا لؾظروف 

ومتققعا لالحتؿالقات ولقس لف أن يتشبث بتطبقؼ الـظرية وإكزالفا طؾك واقعة العؼد طـدما 

الحسبان محتؿؾ القققع أثــاء العؼد ومع ذلؽ أقدم طؾك العؼد  ُيؾحؼ بف الضرر والذي كان يف

 ولؿ يؽرتث.

 أن يؽون تـػقذ االلتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهؼًا: -4

ويتػؼ هذا الشرط مع ما ذكره طؾؿاء الؼاكقن أن يؽقن تـػقذ آلتزام مرهؼا مع الحادث 

ؾك الؿديـ يف الحادث الطارئ و اإلرهاق الذي يحصؾ ط"الطارئ ، ولذلؽ ذكر السـفقري : 

. فػل طؼد اإليجار الظرف  "ٓ يتسؿ البثبات ٕن معقاره مرن. متغقر حسب الظروف، ...

الطارئ يجعؾ تـػقذ اإليجار مرهؼا ٓ مستحقال ، أما الؼقة الؼاهرة فتجعؾ تـػقذ آيجار 

ا طذرا صارئا مستحقال فنذا احتاجت العقـ إلك ترمقؿات ضرورية ذات كػؼات فادحة كان هذ

يجقز لؾؿمجر أن يـفل آيجار بعد اكؼضاء مقاطقد التـبقف الؼاكقكقة ، مع إططاء الؿستلجر 

التعقيض العادي. أما إذا هؾؽت العقـ لسبب ٓ يد  لؾؿمجر فقف ، كان الفالك ققة قاهرة 

 . (1)ويـػسخ اإليجار فقرا دون أي تعقيض

 :(2)تتػق الجوائح مع الظروف الطارئة من حقث

إساس الذي قامت طؾقف، أٓ وهق رفع الضرر الذي يؾحؼ بلحد الؿتعاقـديـ كتقجـة إبـرام  - أ

 هذا العؼد.

ــاق  - ب ـــ كط ــر الحاصــؾ خــارج ط ــذ، والتغقق ــد يف الجــقائح مرتاخــل التـػق الشــروط، فالعؼ

الؿللقف، وجاء هذا يف اشـرتاط الثؾـث حقـث اطتـرب الؿالؽقـة مـا زاد طــ الثؾـث يف التؾـػ 

 لطبقعل حسب العادة.تجاوزًا لؾحد ا

                                                        

 م.3111، بقروت ،دار الـفضة، 111/  3(  طبد الزراق اسـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين  ،3)

 :، الجامعة إردكقة ، إردند.طبداهلل الصقػل، الجقائح طـد الؿالؽقة ،بحث مـشقر  (3)

 https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU 



Covid -19 .........– 

3141  

 أوجه االختالف:

 تختؾػ الجقائح طـ كظرية الظروف الطارئة مـ حقث:

طدم اشرتاط العؿقمقة يف الحادث، فؼد يؽقن الحـادث يف الجـقائح حادثـًا خاصـًا بـالػرد  -3

 وحده دون غقره فال يؽقن طامًا كؿا اشرتصت الـظرية.

ق الؿقجقد يف العؼد بلحد أمـريـ، إمـا معالجة آثار العؼد، فؼد أوجبت الـظرية إزالة اإلرها -3

ــد  ــت الضــرر ٕح ــد حؿؾ ــا الجــقائح فؼ ــديـ أو بالػســخ، أم ــقـ الؿتعاق ــع الضــرر ب بتقزي

 الؿتعاقديـ وهق البائع.

بعد هذا العرض يتضح مدى طالقة الجقائح بـظرية الظروف الطارئة بـؾ يؿؽـــا الؼـقل بـلن 

 (3) .اإلسالمقةروف الطارئة يف الشريعة الجقائح تشؽؾ أحد إسس التل تبـك طؾقفا كظرية الظ

 :2ثاكقًا : أحؽام الؼوة الؼاهرة  

الؼقة يف الؾغة : مـ ققي ققة و ققاية ، أي صار ذا ققة و صاقة طؾك العؿؾ ، و الؼقى بؽسر 

، و أما الؼاهرة يف الؾغة : مـ قفر يؼفر قفرًا أي غؾبة ، و أخذه مـ فقق و مـ  (3)الؼاف: العؼؾ

الؼاهر و  -سبحاكف و تعالك-أخذ فالكًا قفرة : اضطرارًا ومـ أسؿاء الجاللة هلل  غقر رضا ، و

، وكسابؼ مصطؾح الظروف الطارئة وكذلؽ الؼقة الؼاهرة لؿ يستخدمف الػؼفاء (4)الؼفار

الؼاهرة بؿا كاكقا يعربون طـف  الؼدامك يف مدوكاهتؿ وكتبفؿ ، ولؽـفؿ استخدمقا مػفقم الؼقة

مـ ذلؽ اذا استحال تـػقذ أحد آلتزامقـ الؿتؼابؾقـ يف العؼقد الؿؾزمة تحؿؾ التبعة(  و)

                                                        

 :( الصقػل ، د.طبداهلل ، الجقائح طـد الؿالؽقة ،بحث مـشقر ، الجامعة إردكقة ، إردن3)

 https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=221#.XsGiMf_XLIU 

 https://afiflaw.comثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا ، طػقػ لؾؿحاماة ، ( أ ( 3

،تحؼقؼ رياض زكل ،دار 113، ص  1معجؿ هتذيب الؾغة ، م  –هـ ( 131( إزهري ، أبق مـصقر محؿد بـ أحؿد ) ت 1)

 م 3113الؿعرفة ، بقروت ، 

 .134( إزهري ،  الؿرجع السابؼ ، ص 4)
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لؾجاكبقـ بسبب ققة قاهرة اكؼضك هذا آلتزام و سؼط طـ الطرف آخر التزامف و اكػسخ 

العؼد و هبذا يتحؿؾ الؿديـ تبعة الفالك سقاء كاكت يف ذلؽ آستحالة كؾقة أم جزئقة ، دائؿة 

،  ولذا يؿؽـ تعريػ الؼقة الؼاهرة ( 1)العؼد بقعًا أم إجارة أم غقر ذلؽ أم ممقتة ، وسقاء أكان

بلهنا  كؾ فعؾ خارجل ٓ يد لإلكسان فقف كالحقادث الطبقعقة والحروب إلك غقرها مـ 

الؿسائؾ غقر الؿتققعة. و الؼاكقن السعقدي لؿ يعّرف الؼقة الؼاهرة وإّكؿا أشار إلقفا يف بعض 

يتؿ إهناء العؼد يف حالة "( مـ كظام العؿؾ: 34ؽ ما جاء يف الؿادة )كصقص الؼقاكقـ ، ومـ ذل

( مـ كظام آستثؿار 31، وكذلؽ ما ورد يف الؿادة ) "الؼقة الؼاهرة فقق إرادة الطرفقـ

ويؼصد بالؼقة الؼاهرة يف أحؽام هذه الؿادة إحداث الؿتعارف طؾقفا أصقلقا "التعديـل  :

متققعة وقت إصدار الرخصة، والتل ٓ ترجع إلك أي مـ  كؼقة قاهرة كاجؿة طـ ضروف غقر

، ومـ ذلؽ ما "الطرفقـ وتجعؾ تـػقذ الؿرخص لف ٓلتزاماتف الؿحددة بالرخصة مستحقالً 

الحدث أو التلثقر الذي يعترب مـ "جــاء يف الـظام إساسل لرابطة الدوري السعقدي بلهنا 

ـا جـاء يف كظام الطقران الؿدين بعض أحؽام ، كذلؽ م"الؿستحقؾ السقطرة طؾقف أو التـبم بف

الؼقة الؼاهرة، وجعؾفا مـ الحآت الؿستثـاة مـ العؼقبات يف فصؾ الؿخالػات، ومـا جاء يف 

قاكقن الجؿارك الؿقحد لدول مجؾس التعاون الخؾقجل والذي كص طؾك بعض آستثـاءات 

ل مقضقع الؼقة الؼاهرة هق مجال . ومـ أهؿ الؿجآت التل تتـاو(2)يف حآت الؼقة الؼاهرة

بالجقائح "الؼاكقن البحري والجقي و يتؿ معالجة الؼقة الؼاهرة يف كتب الػؼف اإلسالمل  بـ 

اَل ُيَؽؾُِّف اهللُ َكْػًسا إاِلَّ  كؿا تحدث طـ ذلؽ الػؼفاء مستدلقـ بؼقل الحؼ تبارك و تعالك : 

ْؾـَا َما اَل َصاَقَة َلـَا بِهِ َربَّـَا  ....، و ققلف تعالك :  ُوْسَعَفا   . (3).....َواَل ُتَحؿِّ

                                                        

 ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت.311شرح جؿؾة إحؽام ، الؽتاب إول ، ص  ( طؾل حقدر ، درر الحؽام3)

 ( مـ قاكقن الجؿارك الؿقحد لدول مجؾس التعاون الخؾقجل.31-33-314( كذلؽ الؿقاد )3)

 .311( سقرة البؼرة أية 1)
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 وجه االختالف بقن كل من الظروف الطارئة والؼوة الؼاهرة:

الشروط القاجبة التقفر ٓ خالف يف طؾؿ الؼاكقن طؾك اطؿالفا ٕي كظريتقـ. ولؽـ يظؾ 

لتزامات التعاقدية الخالف قائؿ وحؼقؼل مـ خالل أثار الؼاكقكقة الـاشئة طـ اإلخالل بآ

الؿصاحبة لؾؼقة الؼاهرة أو الحادث الطارئ. والقاقع أن ما واكب أزمة فايروس كقروكا مـ 

استحالة كامؾة لتـػقذ آلتزام فنكـا أمام أحؽام الؼقة الؼاهرة ، فقحؼ و الحالة هذه الؿطالبة 

م استحالة بػسخ العؼد ، ولؽـ يف حالة حصقل ارهاق ٕحد إصراف أو كالهؿا مع طد

التـػقذ لاللتزام فنكـا أمام أحؽام الظروف الطارئة ، ولذا يؽقن بؿؼدور الؼاضل أو الؿحؽؿ أن 

يؼدر آلتزام الؿرهؼ و يعؿؾ طؾك معالجتف بالحد الذي يجـب الؿتضرر زيادة أو اكؼاصًا 

الؼضائقة تلجقالً ، اطؿآ لؼاطدة الضرر يزال و لؽـ دون فسخ العؼد . فػل إحدى السقابؼ  أو

وبرد مبؾغ يؼدر بـ تؿ الحؽؿ بلن تؾزم إحدى الجفات الحؽقمقة بـاء طؾك حؽؿ قضائل وذلؽ 

ريال سعقدي(  إلحدى الشركات الؿدطقة طؾك احدى الجفات الحؽقمقة  311.  111)

بؿقجب طؼد مربم  بقـفؿا وذلؽ بسبب اكتشار وباء و تػشقف مؿا آخر الشركة و اطاقفا بسبب 

وكذلؽ سابؼة قضائقة تتؿثؾ يف مطالبة   (1)هق سبب خارج طـ إرادة الشركة  تػشل القباء و

احدى الشركات التل تعؿؾ يف تقريد الؽتب الدراسقة مع احدى الجفات الحؽقمقة و التل 

الزمتفا بغرامة تلخقر  استـادا الك كظام تلمقـ الؿشرتيات الحؽقمقة و أثبتت الشركة بلن التلخقر 

 (2)بب ققام حرب تحرير الؽقيت.خارج طـ ارادهتا بس

                                                        

هـ 3434ق لعام   3341/  م  3هـ( و الؼضقة رقؿ ) 3434/ ق لعام  313/  3( الحؽؿ اإلداري الصادر يف الؼضقة رقؿ ) 3)

 هـ(.3431/ ق لعام  3114م  3وكذلؽ الحؽؿ اإلداري الصادر يف الؼضقة رقؿ ) 

 هـ(.3434/ ق لعام  331/  3( الحؽؿ اإلداري الصادر يف الؼضقة رقؿ ) 3)
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 طؾى العالقات التعاقدية الحؽومقة: COVID-19أوالً : تلثقر جائحة فايروس كوروكا 

صػة امتدت تلثقرات الجائحة طؾك العالقات التعاقدية فؼد تلثر مجال الؿال وإطؿال ب

طامة والعؼقد وآتػاققات الحؽقمقة بصػة خاصة، وذلؽ بعد اتخاذ معظؿ دول العالؿ 

قرارات بنيؼاف خطقط اإلكتاج وإقػال الحدود مؿـا سقمدي إلك العديد مـ الخالفات 

والؿـازطات بقـ الؿتعاقديـ ، وإضافة إلك ذلؽ إهناء خدمات الؿقضػقـ يف بعض الشركات و 

ؿتعاقدة مع بعض الجفات الحؽقمقة يف مختؾػ الؿجآت، مؿا يعـل الؿمسسات التجارية ال

طدم القفاء بآلتزامات التعاقدية وهذا ما سقمثر بشؽؾ كبقر طؾك أغؾب العؼقد الؿربمة. و لؼد 

سعت حؽقمة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية طؾك تخػقػ هذه التلثقرات فطرحت ثؿان مبادرات 

 أو معالجات طؾك الـحق التالل :

إلطػاء مـ الؿؼابؾ الؿالل طؾك القافديـ الُؿـتفقة إقاماهتؿ مـ تاريخ صدور الؼـرار وحتـك ا -3

م ، وذلؽ مـ خالل تؿديد فرتة اإلقامات الخاصة هبؿ لؿـدة ثالثـة أشـفر  3131يقكقق  11

 دون مؼابؾ.

تؿؽقـ أصحاب العؿـؾ مــ اسـرتداد رسـقم تلشـقرات العؿـؾ الُؿصـد رة التـل لـؿ ُتسـتغؾ  -3

 خالل

ر الدخقل والخروج مـ الؿؿؾؽة حتك يف حال ختؿفا يف جقاز السػر، أو تؿديدها مدة حظ -1

 لؿدة ثالثة أشفر دون مؼابؾ.

تؿؽقـ أصحاب العؿؾ مـ تؿديد تلشقرات الخروج والعقدة التـل لـؿ ُتسـتغؾ خـالل مـدة  -4

 حظر الدخقل والخروج مـ الؿؿؾؽة لؿدة ثالثة أشفر دون مؼابؾ.

الثـة أشـفر مــ تلجقـؾ تقريـد ضـريبة الؼقؿـة الؿضـافة تؿؽـقـ أصـحاب إطؿـال ولؿـدة ث -1

وضريبة السؾع آكتؼائقة وضريبة الدخؾ، وتلجقؾ تؼديؿ اإلقرارات الزكقية وتلجقؾ سـداد 
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آلتزامــات الُؿرتتبــة بؿقجبفــا، ومـــح الشــفادات الزكقيــة بــال ققــقد طـــ مــدة إقــرار العــام 

اشـرتاط دفعـة مؼدمـة مــ قبـؾ  م، والتقسع يف قبقل صؾبـات التؼسـقط بـدون 3131الؿالل 

 الفقئة العامة لؾزكاة والدخؾ.

تلجقؾ تحصقؾ الرسقم الجؿركقة طؾك القاردات لؿدة )ثالثقـ( يقمًا مؼابؾ تؼديؿ ضـؿان  -1

بـؽل ، وذلؽ لؾثالثة أشفر الؼادمة ، ووضع الؿعايقر الالزمة لتؿديد مدة التلجقؾ لألكشطة 

 إكثر تلثرًا حسب الحاجة.

رسـقم الخـدمات الحؽقمقـة والرسـقم البؾديـة الُؿسـتحؼة طؾـك مـشـآت  تلجقؾ دفع بعض -3

الؼطاع الخاص، وذلؽ لؿدة )ثالثة(  أشفر، ووضع الؿعايقر الالزمة لتؿديد فـرتة التلجقـؾ 

 لألكشطة إكثر تلثرًا حسب الحاجة.

تػقيض وزير الؿالقة لؾؿقافؼة طؾك اإلقراض وغقره مـ صقر التؿقيؾ واإلطػاء مــ سـداد  -1

م، لـُؿ بـادرة بركـامج اسـتدامة  3131وطقائد الؼروض الؿؿـقحـة حتـك هنايـة العـام  رسقم

 الشركات.

تشؽقؾ لجــة برئاسـة وزيـر الؿالقـة وطضـقية كـؾ مــ وزيـر آقتصـاد والتخطـقط، ووزيـر  -1

التجارة ، ووزير الصـاطة والثـروة الؿعدكقـة، وكائـب رئـقس مجؾـس إدارة صــدوق التـؿقـة 

 ق التـؿقة القصـل؛ تتقلك الؼقام بلبرز الؿفام التالقة :القصـل ، و ُمحافظ صـدو

تحديد الحقافز والتسفقالت، وغقرها مـ الُؿبادرات التل يؼقدها صـدوق التـؿقـة الـقصـل  - أ

أو أي مـ الصــاديؼ والبــقك التابعـة لـف ، هبـدف التخػقـػ مــ وصـلة القضـع آقتصـادي 

 آستثـائل.

 الُؿبادرات وتػصقؾفا. تحديد معايقر تصؿقؿ وضقابط تطبقؼ -ب

تحديد الؿبالغ التـل سـُت سـتخدم لـدطؿ هـذه ال مبـادرات مــ إمـقال الُؿتـقفرة لـدى -ج     

 الصـاديؼ والبـقك التابعة لصـدوق التـؿقة القصـل لفذا الغرض وحسب الحاجة.



–
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 لؾجـــة إجــراء الُؿـــاقالت بــقـ هــذه الصـــاديؼ والبـــقك وبــقـ بـــؽ التصــدير وآســتقراد-د     

 السعقدي حسب الحاجة.

والفقئـة العامـة لؾؿـشـآت الصـغقرة والُؿتقسـطة   "كػالـة"لؾجــة تقجقـف كـؾ مــ بركـامج -هـ     

لقضع الُؿبادرات الالزمة لـدطؿ هـذا الغـرض يف هـذه الؿرحؾـة آسـتثـائقة ، ودطؿفـا مــ 

 الحاجة.إمقال الُؿتقفرة لدى الصـاديؼ والبـقك التابعة لصـدوق التـؿقة القصـل حسب 

استخدام إدوات الُؿتاحة لتؿقيؾ الؼطاع الخاص خاصة الُؿـشـآت الصـغقرة والؿتقسـطة، -و

باإلضــافة إلــك تعزيــز بــرامج الــدطؿ لتخػقــػ إثــر طؾــك الؼطــاع الخــاص وإكشــطة 

آقتصادية، ولضـؿان تعزيـز آسـتؼرار الؿـالل، وأكـدت الحؽقمـة حرصـفا طؾـك صـرف 

 افة إلك التدابقر التل ُتحافظ طؾك سالمة الؼطاع الؿالل.الؿستحؼات وفؼ آجالفا، باإلض

تـقيع مصادر التؿقيؾ بـقـ الـديـ العـام وآحتقـاصل الحؽـقمل، وصـرحت وزارة الؿالقـة : -ز

طؾك تقفر الؼدرة لدى الحؽقمة طؾك تـقيع مصادر التؿقيؾ بـقـ الـديـ العـام وآحتقـاصل 

 الحؽقمل.

ػائفؿ مـ اإليجـارات باإلضـافة إلـك الُؿحافظـة طؾـك تسفقالت طؾك الؿـشآت التجارية بنط-ح

الُؿؽتســبات الؿالقــة وآقتصــادية التــل تحؼؼــت خــالل الػــرتة الؿاضــقة، ُمشــقد ا بتػاطــؾ 

الؿقاصـقـ والؿقاصـات والتػاففؿ حقل ققادهتؿ، وما قّدمف رجال إطؿال يف الؿؿؾؽـة مــ 

ارات وغقرهـا يف مثـؾ هـذه تسفقالت لؾؿـشـآت التجاريـة بنطػـائفؿ مــ ُمسـتحؼات اإليجـ

 الظروف التل تعقشفا البالد .

 تشؽقؾ أربع لجان وزارية.-ط

فؼد شؽؾت الدولة طدد مـ الؾجان لدراسة آثار تداطقات أزمة فايروس كقروكا و العؿؾ 

 طؾك الؿعالجة الالزمة ومـ هذه الؾجان أيت :

 لجـة الطاقة.  -3
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 ة . لجـة التجارة والسقاحة والرتفقف والرياض -3

 لجـة الصـاطة والثروة الؿعدكقة.  -1

 لجـة الخدمات الؾقجستقة. -4

طؾى العالقات التجارية الحؽومقة طؾى الؿستوى  covid-19ثاكقًا : تلثقر جائحة كوروكا 

 اإلقؾقؿي والدولي 

واكتشاره كجائحة شفدت بعض إسقاق  Covid-19مـذ اإلطالن طـ فايروس كقروكا 

تراجعا مؾحقضا يف اقتصادها وامتد هذ إثر إلك باقل إسقاق العالؿقة الؿحؾقة و اإلقؾقؿقة 

طؾك حد سقاء ، حقث أدى تػشل الجائحة إلك تؼققد حركة التجارة والـؼؾ بقـ البالد بعضفا 

 البعض ، وتزايدت طؿؾقات اإلكػاق طؾك اإلجراءات آحرتازية لؾحد مـ اكتشار الجائحة. 

اء كقروكا لف تداطقات طديدة طؾك آقتصاد العالؿل، فال يقجد كؿا أن آكتشار السريع لقب

شؽ يف أكف ططؾ آقتصاد خالل الربع إول مـ طام حدوث أزمة كقروكا. فضالً إن استؿرار 

أدى إلك أزمة اقتصادية كارثقة لؾؽثقر مـ الدول وتشقر  COVID19-تػشل فايروس كقروكا

مؾقار دوٓر  11ائر اقتصادية قدرت بؿا يؼارب بعض آحصائقات أن العالؿ قد تعرض لـ خس

مـذ اإلطالن أهنا أصبحت جائحة طالؿقة متػشقة؛ يف حقـ تجاوزت خسارة الصقـ وحدها 

مؾقار دوٓر خالل الػرتة الؼؾقؾة الؿاضقة، خاصة وأن خصائص آكتشار السريع  31كحق الـ 

ر مـ باقل إوبئة، وتشقر والؿذهؾ لفذا الػايروس حدث غقر مسبقق وأسرع اكتشارا بؽثق

 بعض الؿمشرات الخطقرة إلك أن آقتصاد العالؿل معرض لـ خسارة فادحة بلكثر مـ

 (1) ترلققن دوٓر. 3

                                                        

 .https://www.afiflaw.comمدوكة -" covid19أثار الؼاكقكقة لػايروس كقروكا "بحث بعـقان :-محؿد –( بـ طػقػ 3)
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 ثالثًا: مبادرات الؿؿؾؽة يف سبقل دطم االقتصاد يف ضل أزمة كوروكا 

اصة أطدت حؽقمة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية مبادرات طاجؾة لؿساكدة الؼطاع الخاص خ

الؿـشآت الصغقرة والؿتقسطة وإكشطة آقتصادية إكثر تلثرا مـ تبعات هذا القباء، بؿا 

مؾقار ريال، إضافة إلك ما قدم مـ ممسسة الـؼد العربل السعقدي بربكامج  31يزيد طـ 

 مؾقار ريال سعقدي وفؼ أيت : 11مبادرات بؾغ مجؿقطف 

 الؿـتفقة إقاماهتؿ.اإلطػاء مـ الؿؼابؾ الؿالل طؾك القافديـ  -3

 تؿؽقـ أصحاب العؿؾ مـ اسرتداد رسقم تلشقرات العؿؾ. -3

 تؿؽقـ أصحاب العؿؾ مـ تؿديد تلشقرات الخروج والعقدة. -1

تلجقؾ رسقم الضرائب واإلقرارات الزكقيـة ومــح الشـفادات الزكقيـة بـال ققـقد طــ مـدة  -4

 .3131إقرار العام الؿالل 

ردات لؿـدة ثالثـقـ يقمـًا مؼابـؾ تؼـديؿ ضـؿان تلجقؾ تحصقؾ الرسقم الجؿركقة طؾك القا -1

 بـؽل.

تلجقؾ دفع رسقم الخدمات الحؽقمقة والرسـقم البؾديـة الؿسـتحؼة طؾـك مـشـآت الؼطـاع  -1

 الخاص.

 طؾى العالقات العؿالقة : covid-19رابعًا: تلثقر جائحة فايروس كوروكا 

لعؿؾ والعامؾ أصبح  كظام العؿؾ يخضع ٕكظؿتف معظؿ العؼقد التل تؼقم بقـ صاحب ا

مؼابؾ أجـر. وقد ققد كظام العؿؾ السعقدي طؼقد العؿؾ بضؿاكات طديدة طـد اكتفائفا، حقث 

ٓ يؿؽـ لألصراف إهناء العالقة التعاقدية إٓ وفؼ مربرات محددة مبـقة طؾك شؽؾقات خاصة. 

قفا ، حقث كذكر مـفا حالة الؼقة الؼاهرة ، و التل تعد أحد أهؿ أسباب اكتػاء الؿسمولقة بـقط

أشار كظام العؿؾ إلك أكف يتؿ إهناء العؼد يف حالة الؼقة الؼاهرة فقق إرادة الطرفقـ، وبـنطؿال 

الشروط التل بقـاها سابؼًا طؾك حالة الجائحة التل يؿر هبا العالؿ بسبب جائحة فايروس 
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مؾ ، يتضح أهنا جائحة غقر متققعة، وخارجة طـ إرادة العا covid-19 كقروكا الؿستجد 

وصاحب العؿؾ. فؼد واجف أٓف مـ العامؾقن خطر فؼدان وضائػفؿ، أو طؾك إقؾ يعاكقن 

مـ مصقر مجفقل يف ضؾ تػشل الجائحة واكتشارها والتل أضرت بؿعظؿ الؼطاطات فعؾك 

سبقؾ الؿثال كجد أن الخطقط الـرويجقة والتل أطؾـت أهنا بصدد  تسريح طدد كبقر مـ 

اضطرت إلك إلغاء ثالثة آٓف رحؾة جقية حتك أن، أما شركة العامؾقـ  وذلؽ بعد أن 

الخطقط الربيطاكقة فبدأت بعرض إجازة مـ دون أجر طؾك العامؾقـ لديفا مـ الؿقضػقـ 

 (1) ألػ مقضػ. 41والذيـ يزيد طددهؿ طـ 

 -وطؾك صعقد القٓيات الؿتحدة إمريؽقة، فؼد أضفرت بقاكات حديثة أن الؼطاع الخاص 

ألػ وضقػة يف شفر مارس الؿاضل، وتشقر تؼديرات الؿراقبقـ إلك  33ألغك  -زراطل غقر ال

يف الؼطاع  3131ألػ وضقػة يف القٓيات الؿتحدة إمريؽقة خالل شفر مارس  311إهناء 

آٓف وضقػة يف قطاع إكتاج السؾع الشفر كػسف ، يف حقـ اكخػض 1الخاص، إضافة إلك إلغاء 

ألػ وضقػة ، كؿا اكخػضت بشؽؾ كبقر أسعار  31الػرتة بؿعدل قطاع الخدمات خالل كػس 

دوٓر لؾؿؾققن وحدة  3.11الغاز يف القٓيات الؿتحدة خالل شفر مارس الؿاضل إلك 

  (2) % طـ الشفر السابؼ و هق اكخػاض مؾؿقس.11حرارية باكخػاض 

ن الؽربى مثؾ ورغؿ الصعقبات التل واجفتفا القٓيات الؿتحدة ٓحتقاء الػقروس يف الؿد

كققيقرك، وارتػاع معدٓت البطالة إلك مستقيات غقر مسبققة يف أطؼاب فرض إجراءات 

 اإلغالق الشامؾ طؾك أكثر مـ كصػ القٓيات إمريؽقة.

وتققعت ممسستان مالقتان، غقلدمان ساكس ومقرغان ستاكؾل، بلن تشفد البالد ركقدا 

                                                        

 .https://www.afiflaw.com( بـ طػقػ ،مرجع سابؼ ، 3)

إبريؾ  31كقروكا و خسارة مضاطػة لالقتصاديات العربقة ، مؼال مـشقر ،  اقتصاد الحرة، العدد  –( بقضق ، د/ طؿاد 3)
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ر مسبققة، وسقعؼبف تعاف سريع يف الربعقـ اقتصاديا حادا، سترتتب طؾقف تبعات سؾبقة غق

الالحؼقـ مـ العام. ويؼقل إريؽ سقؿس، أستاذ آقتصاد بجامعة كقتردام، إن آقتصاد 

إمريؽل يؿتؾؽ مـ الؿؼقمات ما يتقح لف التعايف مـ الصدمات الؽربى والتؼؾبات صقيؾة 

 (1) الؿدى قبؾ غقره.

بقة ستشفد يف أزمة كقروكا الحالقة أكرب اكؽؿاش وتققع صـدوق الـؼد الدولل أن الدول العر

يف الؿئة  33مؾقار دوٓر بؿا يعادل  131، بحقث ستخسر مجتؿعة 3131اقتصادي مـذ طام 

مؾقار يف دول الخؾقج وحدها، كؿا قال إن ديقن الدول العربقة  311مـ ققؿة اقتصاداهتا بقـفا 

ؾققن دوٓر، وسرتتػع خدمة هذه تري 3.41مؾقار دوٓر لتصؾ إلك  311سرتتػع بؿؼدار 

 (2) الديقن كظرا لصعقبة القضع آقتصادي يف العالؿ العربل.

أما بالـسبة لـ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وبعد أن قررت فرض حظر تجقل لؾؿصؾحة العامة 

ساطة يقمقًا، وتؼرر حظر مؿارسة العؿؾ بإكشطة التجارية  34يف أغؾب الؿـاصؼ طؾك مدى 

قرارًا باستثـاء العامؾقـ  -أيدها اهلل-طؿؾ بعض إكشطة الضرورية أصدرت الحؽقمة  باستثـاء

( 1( و )31( و)34السعقديقـ يف الؼطاع الخاص الؿتلثرة مـ التداطقات الحالقة، مـ الؿقاد )

% لؾعامؾقـ  11مـ كظام التلمقـ ضد التعطؾ بحقث يؿؽـ صاحب العؿؾ مـ صؾب تعقيض 

 1عؿؾ و بحد أقصك تسعة آٓف ريال شفريًا، وبؼقؿة إجؿالقة تصؾ إلك بدٓ مـ اهناء طؼد ال

( 43مؾقارات ريال. كؿا أن قرار وزارة الؿقارد البشرية و التـؿقة آجتؿاطقة بنضافة الؿادة )

إلك الالئحة التـػقذية لـظام العؿؾ ققد استعؿال الؼقة الؼاهرة كؿربر لؾػصؾ، والقاردة يف 

( مـ كظام العؿؾ حقث ألزم صاحب العؿؾ آتػاق مع العامؾ طؾك  34) ( مـ الؿادة1الػؼرة )

                                                        

بعد اكتفاء إزمة ، تؼرير مـشقر ،قـاة  ( غآواي ، لقـدسل ، فقروس كقروكا ما الدول إكثر قدرة طؾك التعايف آقتصادي3)

BBC  ،1  م.3131كقسان أبريؾ 

 م.3131أبريؾ  31(  د/ طؿاد بقضق، مرجع سابؼ ، العدد 3)
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الخقارات الثالثة وهل آتػاق طؾك مقاءمة ساطات إجر مع طدد ساطات العؿؾ الػعؾقة ، 

آتػاق طؾك استخدام رصقد اإلجازات الؿستحؼة بلجر ، آتػاق طؾك استخدام اإلجازة 

الشفر ، كؿا أن هذا الؼرار وضع حؿاية قصقى لؾعامؾقـ  يقما يف 31بدون أجر بؿا ٓ يزيد طـ 

السعقديقـ مـ خالل الؿـشآت التل  استػادت مـ كظام ساكد فعؾقا  ٕكف ٓ يؽقن مربرا لفا 

لػصؾ الؿقضػقـ السعقديقـ وفؼا لؾؼقة الؼاهرة وذلؽ ٓكتػاء وطدم تحؼؼ الؼقة الؼاهرة يف 

حدى الجفات الحؽقمقة أصدرت تعؿقؿا كؿ أن إ (1) طالقة العامؾ مع صاحب العؿؾ.

هـ يتضؿـ إيؼاف أطؿال اإلصالح والتشغقؾ والصقاكة والـظافة 3443/  3/  33إلداراهتا يف 

كؿا العديد مـ  -بؽؾ الؿباين التابعة لفا ابتداء مـ تاريخ التعؿقؿ ، وهذه حالة تطبقؼقة 

ات الحؽقمقة الُؿتخذة يف الحآت إخرى التل تضرر مـفا شركات الؿؼاوٓت بسبب الؼرار

ولعؾ طدة تساؤٓت طـ مدى أحؼقة قصد الشركات الؿتضررة الؼضاء  –ضؾ جائحة كقروكا 

                                                        

 هـ طؾك ما يؾل: 3443-11-31( وتاريخ 343111( كص قرار وزير الؿقارد البشرية والتـؿقة آجتؿاطقة رقؿ )3)

ًٓ: إضافة مادة برقؿ ) -4-33( وتاريخ 31331ة التـػقذية لـظام العؿؾ الصادرة بالؼرار القزاري رقؿ )( إلك الالئح43أو

 هـ، تـص طؾك أيت:3441

يف حال اتخذت الدولة وفؼ ما تراه أو بـاء طؾك ما ُتقصل بف مـظؿة دولقة مختصة، إجراءات يف شلن حالة أو ضرف " -3

قؿ تؾؽ الحالة أو ذلؽ الظرف ، مؿا يشؿؾف وصػ يستدطل تؼؾقص ساطات العؿؾ، أو تدابقر احرتازية تحد مـ تػا

 -( مـ الؿادة )الرابعة والسبعقـ( مـ الـظام ، فقتػؼ صاحب العؿؾ ابتداء مع العامؾ 1الؼقة الؼاهرة القارد يف الػؼرة )

 طؾك أيٍّ مؿا يليت: -خالل الستة إشفر التالقة لبدء اتخاذ تؾؽ اإلجراءات

 ب مع طدد ساطات العؿؾ الػعؾقة.تخػقض أجر العامؾ، بؿا يتـاس -أ

 مـح العامؾ إجازة تحتسب مـ أيام إجازتف السـقية الؿستحؼة. -ب

 مـح العامؾ إجازة استثـائقة، وفؼ ما كصت طؾقف الؿادة )السادسة طشرة بعد الؿائة( مـ الـظام. -ج

ي إطاكة مـ الدولة لؿقاجفة تؾؽ ٓ يؽقن إهناء طؼد العؿؾ بعد ذلؽ مشروطًا إذا ثبت أن صاحب العؿؾ قد اكتػع بل -3

 الحالة.

 ."ٓ يخؾ ذلؽ بحؼ العامؾ يف إهناء طؼد العؿؾ -1
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اإلداري اطرتاضًا طؾك قرار الجفة الحؽقمقة و الؿطالبة بالتعقيض؟ وهؾ يـطبؼ طؾك هذه 

رها الحالة وصػ الؼقة الؼاهرة أو الظرف الطارئ؟ مع مالحظة أن الجفة الحؽقمقة يف قرا

اتخذت قرارها لؾؿصؾحة العامة ، ولؿا كان إصؾ يف أحؼقة الؿؼاول إلقامة الدطقى ضد 

الجفة الحؽقمقة، وجقد خطل مـ اإلدارة، ويف حالتـا ٓ يـطبؼ ذلؽ ، ومـ ثّؿ فنن أركان 

دطقى الؿسمولقة لؾتعقيض طـ الضرر غقر مؽتؿؾة ، مع اإلحاصة أيضا أن مـ مبادئ ديقان 

بـظرية الؿخاصر، أو كظرية تحؿؾ التبِعة ، والتل تؼقم طؾك أساس الضرر  الؿظالؿ إخذ

الؿتحؼؼ لشخص ما بسبب قرار الجفة اإلدارية، حتك وإن كان الؼرار صحقحا ومشروطا ، 

وُيشرتط لفذا التعقيض أن تؽقن هـاك طالقة سببقة بقـ قرار اإلدارة والضرر الذي وقع، وكؾ 

التشريعقة ، فالظرف لؿ يؽـ طاديا، وهق استثـائل يستقجب ذلؽ جدير بالدراسة الؼضائقة و

 (1) سـ ما يـاسبف ، ومـ ذلؽ ما يـاسب جرب الضرر طـ الؿؼاولقـ.

                                                        

 م.3131-دراسة قاكقكقة -الفقئة السعقدية لؾؿؼاولقـ – 3ص –( قطاع الؿؼاوٓت يف ضؾ جائحة كقروكا 3)
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 الخاتمــــــة 
يف هناية مضؿار هذا البحث الذي تـاولت فقف التؽققػ الشرطل و الؼاكقين لجائحة فايروس 

ات الحؽقمقة ، يؿؽـ أن أجؿؾ أبرز و تلثقراهتا طؾك الؿشروط covid-19كقروكا الؿستجد 

 الـتائج و أهؿ التقصقات طؾك الـحق أيت :

الػؼف اإلسالمل طرف أحؽام كظرية الطارئة و الؼقة الؼاهرة مـذ الؼدم بؿسؿقات مختؾػة  -3

 مـفا الجقائح و تحؿؾ التبعة و العذر.

اهرة يف فجائقة وققع الحدث و طدم تتػؼ كؾ مـ كظريتل الظروف الطارئة و الؼقة الؼ -3

 الؼدرة طؾك دفعف و كذلؽ وحدة الؿـشل و إصؾ ووقت آطتداد هبؿا و مصدرهؿا.

تختؾػ كؾ مـ كظريتل الظروف الطارئة و الؼقة الؼاهرة يف محؾ آلتزام و آختصاص  -1

اإلثبات و الؼاكقين و مجال التطبقؼ و طالقتفؿا بػؽرة الـظام العام و شرط العؿقمقة و 

آختالف يف الجزاء و إثر الؼاكقين ؛ فػل الؼقة الؼاهرة يؽقن تـػقذ آلتزام مستحقالً ، 

وتؽقن الؿعالجة بػسخ العؼد، وإلغاء آلتزام ، أما يف الظروف الطارئة والتل تجعؾ 

ازن آلتزام ُمرهؼًا مالقًا بحقث يمدي إلك خسارة فادحة لؾُؿؾتزم لؾتـػقذ بسبب اكؼالب تق

العؼد ، فنن الؿعالجة تؽقن بتعديؾ العؼد وإزالة الضر ر مع آستؿرار يف تـػقذه ، ولقس 

 بػسخ العؼد. 

طؾك الُؿؾتزم أن ٓ يتققػ طـ تـػقذ التزاماتف صبؼًا لشروط العؼد وإٓ اطُتبِر إخالل بالعؼد  -4

ات العؼد بغرض تقجب طؾقف الؿسمولقة، مع حؼف بالؾجقء لؾؼضاء إلطادة الـظر يف التزام

 تحؼقؼ الؿقازكة العؼدية والتقفقؼ بقـ مصؾحة الطرفقـ.

يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية لؿ تشؾ الحقاة  covid-19إن تلثقرات جائحة كقروكا الؿستجد  -1

العامة أو مجؿؾ إطؿال التجارية و بالتالل لؿ تجعؾ التـػقذ مستحقال ، ولؽـف ضفرت 
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الشديدة ، مـ خالل تعؾقؼ الحضقر لؾدراسة و استبدالف  تداطقاهتا مـ خالل الصعقبات

بالتعؾقؿ اإللؽرتوين وحظر التجقل الجزئل و فتح مؿارسة العديد مـ إكشطة التجارية 

 الحققية، مؿا جعؾ التؽالقػ مرتػعة و بالتالل اكعؽاسات ذلؽ طؾك العؼقد.

لؿعالجات الحؽقمقة التل خػػت مـ أثر يقصل الباحث بتؼدير دور الؿبادرات و ا -3

الجائحة طـد تؼدير حجؿ الضرر و التلثر مـ إزمة فقؿا يتعؾؼ بالؿشروطات الحؽقمقة ، 

حقث أن جؿؾة الؼرارات ، قد ترفع طـ الُؿؾتزم الضرر طـ التـػقذ ، وبالتالل ُيزال طـف 

خقر سداد الرسقم تلحؽؿ تلثره بالظروف الطارئة والؼقة الؼاهرة، طؾك سبقؾ الؿثال 

 دطؿ رواتب الؿقضػقـ يف الؼطاع الخاص . والؿستحؼات و

يقصل الباحث باستقػاء دراسة اقتصادية قاكقكقة بؿشاركة طدد مـ أهؾ الخربة تؽقن  -3

شامؾة لؾؿبادرات و الؿعالجات التل قدمتفا الحؽقمة لؾؼطاع الخاص و حجؿ الضرر 

خػقػ تداطقات الجائحة و مؼدار الضرر الذي لحؼ بؽؾ قطاع مـ قطاطات و ومعايقر ت

العام تشرف طؾك الدراسة  كؾ مـ وزارات  التخطقط ، الؿالقة ، و التجارة ، و العدل ، و 

ديقان الؿظالؿ ، و الداخؾقة ، والؿقارد البشرية و التـؿقة آجتؿاطقة ، تعتؿد كتائجفا مـ 

الجفات الحؽقمقة طـد مجؾس القزراء لتصبح كضقابط و معايقر مجدولة تتؽل طؾقفا 

تؼققؿ وضع الشركات و الؿمسسات الؿتعاقدة معفا ، بحقث بعد ذلؽ يؼصد الؼضاء 

الؿتضرر لرفع دطاوى التعقيض بعد التثبت مـ وجقد طالقة سببقة بقـ قرار اإلدارة 

والضرر الذي وقع، وكؾ ذلؽ جدير بالدراسة الؼضائقة والتشريعقة، فالظرف لؿ يؽـ 

ـائل يستقجب سـ ما يـاسبف، ومـ ذلؽ ما يـاسب جرب الضرر طـ طاديًا، وهق استث

الشركات و الؿمسسات التجارية التل أبرمت طؼقد مع مختؾػ الجفات الحؽقمقة حقث 

يتققع ضفقر طدد كبقر مـ الؼضايا وإضرار والؿطالبات الـاشئة بسبب جائحة كقروكا 
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ؼفؿ مـ أضرار، إمر الذي الؿستجد سقاء بسبب الؼرارات الحؽقمقة، أو بسبب ما لح

سُقرتب طددًا كبقرًا مـ الؼضايا، ٓ يؿؽـ تحؿقؾ طبئف إلك الؿحاكؿ فؼط ، ولذلؽ كقصل 

بؿعالجة طادلة يشرتك فقفا أهؾ الخربة والؼرار لتؼرير أي الؼطاطات يـطبؼ طؾقفا وصػ 

بادئ الؼقة الؼاهرة أو الظرف الطارئ ، تؿفقدًا لجرب ضررهؿ ، بؼرارات وتـظقؿات وم

طامة، وبقسائؾ طادلة سريعة ُتحؼؼ العدل وتجرب الضرر طـ الشركات و الؿمسسات 

 الؿتعاقدة مع الجفات الحؽقمقة.

يقصل الباحث طـد دراسة أي صؾبات تعقيض يستحسـ الـظر وفؼ قرار الؿجؿع الػؼفل  -1

بـظرية  م   فقؿا يتعؾؼ3113هـ الؿقافؼ  3414آسالمل  السابع يف الدورة الخامسة طام 

الظروف الطارئة وتلثقرها يف الحؼقق وآلتزامات العؼدية ، وأقر الجقاز لؾؼاضل بـاء 

طؾك صؾب الُؿتضرر تعديؾ الحؼقق وآلتزامات العؼدية بصقرة ُتقزع الؼدر الُؿتجاوز 

لؾؿتعاقد مـ الخسارة طؾك الؿتعاقديـ، كؿا أجاز لؾؼاضل فسخ العؼد فقؿا لؿ يتؿ تـػقذه 

أى أن فسخ العؼد أسفؾ وأصؾح يف الؼضقة الؿعروضة طؾقف ، مع تعقيض طادل مـف إذا ر

ًٓ مـ الخسارة التل تؾحؼف مـ  لؾُؿؾتزم لف صاحب الحؼ يف التـػقذ يجرب لف جاكبًا معؼق

 فسخ العؼد ، بحقث يتحؼؼ طدل لؽؾقفؿا دون إجحاف بلي صرف.
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 المراجع والمصادر

 الؼرآن الؽريؿ-1

 الـبقية السـة-2

ابـ جزي، الؼقاكقـ الػؼفقة، ، سؾقؿان بـ خؾػ بـ سعقد الباجل، الؿـتؼـك شـرح الؿقصـل،  -3

 .م3111بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 

 حؿد ، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، بقروت، دار الػؽر.أمحؿد بـ ، ابـ رشد  -3

ؿفقد لؿـا يف الؿقصـل مــ الؿعـاين وإسـاكقد، تحؼقـؼ: يقسػ بـ طبداهلل ، الت، ابـ طبد الرب  -1

ــاف  ــرب، وزارة إوق ــري، الؿغ ــر البؽ ــد الؽبق ــد طب ــقي ومحؿ ــد العؾ ـــ احؿ مصــطػك ب

 .ه3113، اإلسالمقةوالشمون 

زهقــر  تحؼقــؼ ، ، الؽــايف يف فؼــف آمــام احؿــد بـــ حـبــؾ طبــد اهلل الؿؼدســل ، ابـــ قدامــة ، -4

 م3111 -ه  411 ،الؿؽتب اإلسالمل  بقروت ، الشاويش ،

 ابـ مـظقر، لسان العرب ، الػقروز آبادي، الؼامقس الؿحقط، بقروت، ممسسة الرسالة. -1

 أبق الحسـ الؿالؽل، كػاية الطالب. -1

 أبل، الثؿر الداين. -3

احؿــد الــدردير، الشــرح الؽبقــر، تحؼقــؼ: محؿــد طؾــقش، بقــروت، دار الػؽــر، مطبــقع مــع  -1

 حاشقة الدسققل. 

دار  تحؼقـؼ ريـاض زكـل ، معجـؿ هتـذيب الؾغـة ،، محؿد بـ أحؿد أبق مـصقر  إزهري ، -1

 م 3113 بقروت ، الؿعرفة ،

 م. 3114مالؽ بـ أكس ، الؿدوكة الؽربى، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، ، إصبحل  -31

 بقروت . دار الػؽر ، الؿعجؿ القسقط ، أكقس إبراهقؿ ، -33
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 م.3111 م  ،الـظرية العامة لاللتزا حسام الديـ كامؾ ، إهقاين ، -33

 الباجل، الؿـتؼك. -31

اقتصـاد  مؼال مـشقر ، كقروكا و خسارة مضاطػة لالقتصاديات العربقة ، د/ طؿاد ، بقضق ، -34

 م.3131 الحرة،

 م3133 دار الػؽر ، دمشؼ ، كظرية الظروف الطارئة ، الرتماكقـل طبد السالم ، -31

كظريـة التعسـػ يف  مجقـد محؿـقد سـعقد أبـق حجقـر،،  الرتماكقـل، كظرية الظروف الطارئـة -31

 م.3113استعؿال الحؼ وكظرية الظروف الطارئة، طؿان، دار الثؼافة، 

 التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد. -33

 م.3111جؿال الديـ بـ مـظقر، لسان العرب، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل،  -31

 .، حاشقة ابـ طابديـ ابـ طابديـ -31

ئـــة طؾـــك آلتـــزام العؼـــدي يف الؼـــاكقن الؿؼـــارن، حســـبق الػـــزاري، أثـــر الظـــروف الطار -31

 م.3131اإلسؽـدرية، مطبعة الجقزة، 

 الحطاب، مقاهب الجؾقؾ. -33

 دار الؽتـب العؾؿقـة ، الؽتـاب إول ، درر الحؽـام شـرح جؿؾـة إحؽـام ، طؾل ، حقدر ، -33

 بقروت.

 الدردير، الشرح الؽبقر. -31

 م3111ؼ  ، جامعة دمش الـظريات الػؼفقة ، محؿد فتحل ، الدريـل ، -34

 م .3113سؾقؿان بـ إبراهقؿ الثـقان، الجقائح وأحؽامفا، دار طالؿ الؽتب،  -31

 ســ أبل داود، دار الػؽر، تحؼقؼ، محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد. -31

ــزراق ، الســـفقري ، -33 ــد ال ــاكقن الؿــدين طب ــروت ، ، القســقط يف شــرح الؼ  -دار الـفضــة بق

 م.3111



–

3111  

 م.3111 دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، اللتزامالـظرية العامة ل جؿقؾ ، الشرقاوي ، -31
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 الؼقرواين، بقروت، الؿؽتبة الثؼافقة. 

 طبدالسالم الرتماكقـل، كظرية الظروف الطارئة، دار الػؽر. -11

 الؿؽتب الشرقل لؾـشر والتقزيع وت ،بقر أصقل الؿعامالت ، جالل طؾل ، العدوي ، -13

 العدوي، حاشقة العدوي. -13

طؾل الصعقدي العدوي، حاشقة العدوي طؾك شرح كػاية الطالب الرباين، تحؼقؼ: يقسػ  -11

 م.3113البؼاطل، بقروت، دار الػؽر، 

محؿد بـ طبد الباقل بـ يقسـػ الزرقـاين، شـرح الزرقـاين، بقـروت، دار الؽتـب العؾؿقـة،   -14

 م.3113

 هـ.3433 دار السالم ، الؼاهرة ، القسقط ، محؿد بـ محؿد بـ محؿد ، ل ،الغزال -11
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دار الػؽــر ، اإلســؽـدرية  الؿســتحدث يف قــاكقن إيجــار إمــاكـ، حؽــؿ،طبــد ال، فــقده  -11

 م.3113الجامعل 

ــة حــقل اكتشــار اإلصــابة  -11 ــة الثاكق ــة الػؼفق قــرار الؿجؿــع الػؼفــل اإلســالمل ، الـــدوة الطبق

 م.3131أبريؾ  31بػقروس كقروكا ، جدة ، 
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 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة. -14

 ، الػقاكف الدواين. الـػراوي -11



–

3111  
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