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بأقالمهم  

قيصر.. الذي نريده

بقلم
محمد سعيد الرز*

يستطيع  ما  بكل  يسعى  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  ان  معروف 
اىل انجاح عملية التوسع االرسائييل خالل االشهر القليلة املقبلة التي 
تفصل الواليات املتحدة عن انتخاباتها الرئاسية. هدفه ليس اكتساب 
اصوات اليهود االمريكيني كام فعل كل اسالفه، النه حاصل عليها حتام، 
وامنا ترجمة قناعاته بفتح الطريق امام ما يشبه الكومنولث العربي يف 
املنطقة، ومن ذلك تفجري االلغام السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
واالمنية يف اكرث من دولة عربية، من لبنان اىل سوريا اىل العراق اىل 
القومي غربا. كل  امنها  املائية جنوبا ويف  ليبيا واىل مرص يف حقوقها 
ما  ضمن  واالغوار  الغربية  الضفة  ضم  عىل  ارسائيل  ملساعدة  ذلك 

يسمى صفقة القرن.
لفرض  قيرص  قانون  يأيت  االسرتاتيجي،  االمرييك  التوجه  هذا  اطار  يف 
عقوبات عىل سوريا مع ارتدادات تشمل لبنان كله لدفع االمور فيه 
نحو االنفصال عن محيطه العريب عرب تزكية الخالفات مع دول الخليج، 
اممية  قوات  بواسطة  املحيط  هذا  اىل  الوحيدة  سوريا  بوابة  واغالق 

تتوىل حراسة الحدود اللبنانية - السورية.
هذا الهدف سبق للمبعوث االمرييك فيليب حبيب ان تباحث يف شأنه 
مع اكرث من مسؤول لبناين عام 1975 - 1976، لكنه مل يتحقق انذاك. 

فهل سيقدر قانون قيرص وتوابعه عىل تحقيقه يف املرحلة املقبلة؟
عام  اىل   1975 عام  مراحلها من  بكل  اللبنانية  الحرب  انتجت  لقد 
1990، تاريخ اقرار اتفاق الطائف، دروسا ال ميكن تجاوزها. ابرزها 
او  انقسامات  يحقق  ان  اللبنانية  بالساحة  يعبث  ملن  ميكن  انه 
بالسياسة  سيحققه  ما  لكن  متنقلة.  حروبا  او  صدامات  يشعل 
تشمل  التي  االنتامء  حقائق  عليه  تطغى  ما  موقتا، ورسعان  يبقى 
االكرب  املانع  االنتامء هي  ان حقائق  اللبنانيني من دون متييز.  كل 
امام تحقيق هدف فصل لبنان عن محيطه العريب كام يسعى اليه 
النموذج  عىل  مستوطنني  ليسوا  فاللبنانيون  قيرص،  قانون  واضعو 
االرسائييل، وامنا ينتمون يف معظمهم اىل اصول واحدة او متقاربة. 
االغلب  قسمها  يف  وصور،  وصيدا  وطرابلس  بريوت  عائالت  ان 
حسان  البريويت  املؤرخ  يؤكد  حسبام  عربية،  اصول  من  تتحدر 
ووفدوا  عاملة  قبيلة  اىل  ينتمون  عامل  جبل  اهايل  ان  كام  حالق. 

اليمن عام 450 بعد  انهيار سد مأرب يف  اللبناين بعد  الجنوب  اىل 
امليالد، وكذلك اهايل البقاع وبعلبك من اصول عربية وقلة رومية، 
فيام يؤكد الرئيس حسني الحسيني من خالل الوثائق املتوافرة لديه 
وغريهم  وحرب  والضاهر  والخازن  والهاشم  الجميل  عائالت  ان 
طيء  قبائل  من  يتحدرون  املستعربة،  وليس  العاربة  العرب  من 
املوارنة  ان  حتي  فيليب  اللبناين  املؤرخ  ويقول  وشمر.  وتغلب 
البطش  من  لبنان هربا  اىل شامل  نزحوا من جهات حمص  الذين 
البيزنطي كانوا يرون يف العرب املسلمني "اقرب اليهم عنرصا ولغة 
جيش  استقبلوا  وانهم  املمقوتني"،  البيزنطيني  اسيادهم  من  ودينا 
الفتح االسالمي يف عهد عمر بن الخطاب بالرتحاب وقالوا لهم: "ان 

واليتكم وعدلكم احب الينا مام كنا فيه من الظلم والغشم".
ان حقيقة انتامء اللبنانيني اىل محيطهم العريب دفعت بهم اىل مواجهة 
كل غزو او استعامر استهدف بلدهم منذ انخراطهم يف حامية الثغور 
العثامين  لالحتالل  مواجهتهم  اىل  االجنبية،  البحرية  الهجامت  ضد 
ومحاربتهم للترتيك، اىل مقاومتهم ملحاوالت السيطرة االرسائيلية عىل 
التقسيم والكانتونات واي شكل  سيادة وطنهم، اىل رفضهم مشاريع 
باتفاق  قبولهم  اىل  اتت،  اي جهة  من  بحرياتهم  التحكم  اشكال  من 
بأن  منهم  اقتناعا  التدويلية،  الحلول  من  بديال  عريب  كحل  الطائف 

ضامنة اللبناين تكمن يف اخيه اللبناين فقط.
اىل هذه  لبنان،  قاسية فرضت عىل  تجارب  بعد سلسلة  عندما نصل 
الخالصة االساسية الكامنة يف العمق الحضاري املتوارث جيال بعد جيل، 
فمعنى ذلك ان ال قانون قيرص وال سواه سيتمكن من فصل لبنان عن 
محيطه. عندما تسلم االمرباطور يوليوس قيرص املولود عام مئة قبل 
بادر اىل اجراء اوسع عملية اصالح يف  ايطاليا،  الحكم يف  امليالد زمام 
بالده، فقىض عىل الفساد وواجه الطبقة الرومانية التي كانت تحمي 
الفاسدين، وحقق اصالحا اداريا شامال، وانشأ اول مجلس شيوخ، واقام 

عالقات ودية تكاملية مع محيطه وصلت اىل مرص يف عهد كليوباترا.
لعل منوذج قيرص هذا هو الذي نريده.

* اعالمي

الدكتور بقلم 
عباس جابر*  ضيف العدد

أثر كورونا على العقود التجارية
ادى ظهور فريوس كورونا )Covid 19( يف الصني بداية العام 2020، 
عاملية.  واجتامعية  صحية  ازمة  ظهور  اىل  العامل  ارجاء  يف  وانتشاره 
وأثرت رسعة انتشار هذا الوباء عىل اقتصاديات الدول وعىل العالقات 
من  فالعديد  التعاقدية.  والتزاماتها  والعاملية  املحلية  التجارية 
تنفيذ  متعددة يف  واجهت صعوبات  التجارية  والرشكات  املؤسسات 
التزاماتها العقدية منذ بداية االزمة، ومن االمثلة عىل ذلك "صعوبة 
الحجر الصحي  املواد االولية، وارتفاع اسعارها بسبب  الحصول عىل 

واغالق الحدود الدولية".
ملواجهة  نظريتان  هناك  العقدية،  املوجبات  تنفيذ  صعوبة  ظل  ويف 
االحداث غري املتوقعة )القاهرة( التي قد تحدث يف اثناء تنفيذ العقد، 
والتي تجعل تنفيذه مستحيال او باهظ التكلفة وهام: القوة القاهرة 
او الظروف الطارئة )غري املنصوص عليهام يف قانون املوجبات والعقود 
اللبناين(، بحيث اعتربت بعض الدول جائحة كورونا قوة قاهرة، فيام 
اعتربت اخرى بأنها ظروف طارئة. اما الخالف الجوهري بينهام فيكمن 
التعاقدي نتيجة  الذي يرتتب عىل االخالل بااللتزام  القانوين  يف االثر 
تنفيذ  استحالة  اىل  ما  حدث  ادى  فإذا  قاهرة.  قوة  او  طارئ  ظرف 
االلتزام استحالة مطلقة نكون يف صدد تطبيق نظرية القوة القاهرة، 
والتي توجب فسخ العقد. اما اذا ادى اىل االرهاق يف تنفيذ االلتزام 

وليس استحالته فنكون يف صدد تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
فيام اعترب القضاء الفرنيس يف قرارات قضائية عدة هذه الجائحة قوة 
قاهرة، حيث اعتربت محكمة االستئناف يف DOUAI بقرارها الصادر 
يف 2020/3/4 ان إلغاء السفر من السلطات االيطالية بسبب جائحة 

كورونا يشكل قوة قاهرة.
الصادر  بقرارها   COLMAR يف  االستئناف  محكمة  اعتربت  كذلك 
يف 2020/3/12 ان غياب احد االشخاص عن حضور جلسة محاكمة 

بسبب حجره واحتامل اصابته بفريوس كورونا يشكل قوة قاهرة.
او  "عارض  القاهرة هي:  القوة  فإن  اللبناين،  القانون  اىل  العودة  ويف 
ظرف ال شأن لالنسان به اذ يخرج عن ارادته وفعله وال ميكن توّقعه 

وال دفعه". بالتايل، فإن عوامل تحقق نظرية القوة القاهرة هي:
-  اوال: ان يكون الحدث غري متوقع او مرتقب.

-  ثانيا: ان يكون دفعه او التغّلب عليه مستحيال.
-  ثالثا: ان يكون يف ذاته اجنبيا خارجا عن اليشء وحارسه.

القوة  نظرية  لتحقق  الثالثة  العوامل  هذه  تجتمع  ان  يجب  بذلك، 
احد هذه  غياب  النظرية يف حال  تحقق هذه  ينتفي  فيام  القاهرة، 

العوامل.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ميكننا تعميم نظرية القوة القاهرة 

عىل كل العقود غري املنفذة خالل فرتة الوباء؟ 
لالجابة عن هذا السؤال علينا التأكد من مدى انطباق هذه النظرية 

عىل كل عقد عىل حدة.
العقد  عىل  انطباقه  مدى  ودراسة  رشط  كل  مناقشة  يجب  لذلك 

موضوع النزاع كام ييل: 
كان  اجنبيا:  الحدث  توفر  بوجوب  يتعلق  ما  يف  االول  الرشط   -
املراكز  اقفال  من  الوباء  ومكافحة  ملواجهة  اتخذت  التي  لالجراءات 
التجارية اىل منع التجمعات وصوال اىل اقفال الحدود بني الدول، أثر 
احداثا خارجة عن  تعترب  عام، وهي  بشكل  العقود  تنفيذ  كبري عىل 

ارادة افرقاء العقد.
-  اما الرشط الثاين، وهو ان يكون الحدث غري متوقع او مرتقب: هذا 
االمر مرتبط بتاريخ توقيع وابرام العقد. فإذا كان العقد قد أبرِم قبل 
ظهور جائحة كورونا فان هذا الرشط يعترب محققا. اما يف ما يتعلق 
بالعقود التي ابرِمت بعد ظهور الجائحة وانتشارها فال ينطبق عليها 
هذا الرشط، وبالتايل ال ُتطبق نظرية القوة القاهرة عىل هذه العقود.

دفعه  او  الحدث  عىل  التغلب  يكون  ان  وهو  الثالث  الرشط  اما   -
مستحيل(: ففي حال تعارض االلتزام العقدي مع احد قرارات الدولة 
بحيث يصبح معه التنفيذ مستحيال )كاستحالة السفر وتقييد الحركة 
وفرض الحجر واغالق املؤسسات والحدود( هنا، ميكن تطبيق نظرية 

القوة القاهرة برشط اجتامع الرشطني السابقني.
اما اذا كان من املمكن استبدال املوجبات العقدية )كاستبدال البضائع 
او نقل االنتاج اىل مواقع اخرى( يصبح رشط االستحالة ملغى. بالتايل 

ال تطّبق نظرية القوة القاهرة.
لذلك ال ميكننا تعميم نظرية القوة القاهرة عىل كل العقود، ويجب 
النظر يف كل عقد بشكل منفرد للتأكد من مدى انطباق رشوط القوة 

القاهرة املعفية من املوجبات العقدية عليه.

* رئيس قسم الدراسات العليا يف كلية الحقوق يف الجامعة االسالمية يف لبنان


