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ملخ�ص
يناق���ش ه��ذا البح��ث اأث��ر ح�س��ار قط��ر عل��ى عق��ود الب�سائ��ع واخلدم��ات املربم��ة م��ا ب��ن جّت��اٍر يف قط��ر واآخري��ن يف 
دول احل�س��ار اأو خ��ارج دول احل�س��ار، وذل��ك وفًق��ا لأح��كام منظومت��ن م��ن منظوم��ات الت�س��ريعات اخلا�س��ة بالتج��ارة 
الدولي��ة هم��ا اتفاقي��ة الأمم املتح��دة يف العق��ود للبي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980)اتفاقي��ة فيين��ا( ومب��ادئ اليني��دروا 
2016. وفًق��ا لتفاقي��ة فيين��ا، ُيعت��رب ح�س��ار قط��ر عائًق��ا ي��وؤدي اإىل ا�س��تحالة تنفي��ذ العق��د، حي��ث تتواف��ر يف 
احل�س��ار جمي��ع �س��روط العائ��ق املن�سو���ش عليه��ا يف امل��ادة 79 م��ن التفاقي��ة املذك��ورة، وتل��ك ال�س��روط ه��ي: كون��ه 
خارًج��ا ع��ن الإرادة، وع��دم التوق��ع املعق��ول وق��ت انعق��اد العق��د، وع��دم الق��درة عل��ى جتن��ب اأو التغّل��ب عل��ى عواقب��ه. 
اأم��ا الأث��ر القان��وين املرتت��ب عل��ى الق��ول ب��اأن احل�س��ار عائ��ق – وفًق��ا للم��ادة 79 م��ن التفاقي��ة ذاته��ا – فه��و 
اإعف��اء الط��رف ال��ذي مل يتمك��ن م��ن تنفي��ذ التزام��ه م��ن التعوي���ش، م��ع بق��اء العق��د قائًم��ا واإمكاني��ة جل��وء اأي 
م��ن طرفي��ه للف�س��خ اإذا تواف��رت �س��روطه الت��ي اأهمه��ا املخالف��ة اجلوهري��ة. اأم��ا م��ا يخ���ش مب��ادئ اليوني��دروا يف عق��ود 
التج��ارة الدولي��ة 2016، فيعت��رب ح�س��ار قط��ر – وفًق��ا للم��ادة ال�ساد�س��ة منه��ا – ظرًف��ا �س��اًقا يخل��ق حال��ة 
م��ن اخت��ال جوه��ري يف الت��وازن العق��دي، كم��ا تتوف��ر يف احل�س��ار �س��روط ع��دم التوق��ع وخ��ارج ع��ن الإرادة 
وح��دث ع��ام �س��ابق عل��ى التعاق��د وغ��ر مفرت���ش �سمًن��ا يف العق��ود ال�س��ابقة عل��ى ح��دوث احل�س��ار. اأم��ا الأث��ر 
القان��وين املرتت��ب عل��ى اعتب��ار ح�س��ار قط��ر ظرًف��ا �س��اًقا فه��و ح��ق الط��رف ال��ذي اأ�سب��ح التنفي��ذ �س��اًقا بالن�س��بة ل��ه 
يف طل��ب اإع��ادة التفاو���ش، ويف ح��ال مل تنج��ح املفاو�س��ات اأو ن��كل عنه��ا الط��رف الآخ��ر، ميك��ن لأيٍّ م��ن ط��ريف العق��د 
اللج��وء للمحكم��ة الت��ي ق��د تع��ّدل يف بن��ود العق��د لإع��ادة الت��وازن العق��دي، وكذل��ك للمحكم��ة اأن حتك��م باإنه��اء العق��د.  

 
خرج��ت الدرا�س��ة بجمل��ة م��ن النتائ��ج اأهمه��ا: اأن��ه، وبع��د رف��ع احل�س��ار �س��ي�سبح تك��راره اأم��ًرا متوقًع��ا، يج��ب عل��ى 
املتعاقدي��ن اأخ��ذه بع��ن العتب��ار يف عقوده��م الاحق��ة م��ع م��ا يرتت��ب عل��ى ذل��ك م��ن اآث��ار قانوني��ة واقت�سادي��ة. كذل��ك 
ف��اإن اجل��زاء ال��ذي قررت��ه امل��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة فيين��ا بخ�سو���ش العائ��ق ه��و اأم��ٌر غ��ر منطق��ي، اإذ ق��د تبق��ى 
عق��وًدا معلق��ة ب��دون ف�س��خ بالرغ��م م��ن اأنه��ا م�س��تحيلة التنفي��ذ. اأم��ا بالن�س��بة للمب��ادئ فل��م حت��دد معي��اًرا لاخت��ال 
اجلوه��ري يف العق��ود ي��ربر اإع��ادة التفاو���ش اأو اللج��وء للمحكم��ة، مم��ا يجع��ل العدي��د م��ن العق��ود خ��ارج نط��اق احلماي��ة 

القانوني��ة ويظ��ل اأطرافه��ا ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء. 
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Abstract
This article discusses the implication of Qatar blockade on goods and services contracts be-
tween merchants in Qatar and their countparts whether in the blockade countries or oth-
erwise. This is being tackled under both the CISG 1980 and the UNIDROIT Principles 
2016. According to the CISG 1980, Qatar blockade amounts to an impediment that 
makes performance of contractual obligations impossible, as all such relevant con-
ditions provided for under article 79 of the CISG exist; namely: that the blockade is 
unreasonably expected at the time of contracting, out of control, unavoidable, and 
that the consequences thereof cannot be overcome. As for the legal consequence of 
considering Qatar blockade an impediment, article 79 of the CISG provides that the 
non-performing party will not be oliged to pay damages, albeit the contract itself 
remains in existence. Yet, either contract party may seek avoidance, provided that 
the conditions of such a remedy, most importantly fundamental breach, are met. Un-
der the UNIDROIT Principles 2016, Qatar blockade satisfies the conditions of hardship 
provided for under article 6 of the Principles, rendering the contractual relationship 
to be therefore fundamentally imbalanced. Likewise, Qatar blockade satisfies the 
conditions of an event “being unexpected, out of control, prior to contracting and un-
assumed in previous dealings”. The legal consequences of hardship under the Princi-
ples is the possibility of renegotiation of the contract, and if such renegotiation fails, 
either party may seek a court interferance to either restore the contract balance or 
terminate the contract.

This study has resulted in a number of conclusions, the main important of which is that any fu-
ture blockade on Qatar, having already taken place, cannot be considered as an impediment. 
Rather, parties to Qatar-related contracts need to start taking its possible re-occurrence into 
their consideration. Indeed, this fact will likely reduce clarity and certainty in legal dealings. 
Furthermore, the remedy provided for in article 79 of the CISG has been found to be irratio-
nal, considering its consequence in renduring a contract valid while the excuction thereof is in 
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reality impossible. Finally, it is found that the Principles does not set a clear criterion for what 
is to be deemed a fundamental contractual imbalance, justifying thereby the renegotiation of 
contract or the referral of the same to court for determination. This results in the fact that 
parties to many contracts which their performance is burdensome, will remain bound by their 
contract and will be jeoprodized from any legal protection.   

Keywords: Impediment; Hardship; Qatar blockade; Impossibility; Contractual imbalance
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مقّدمة
يف يوني��و 2017، ق��ررت كل م��ن ال��دول الأرب��ع اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية والإم��ارات العربي��ة املتح��دة والبحري��ن بالإ�ساف��ة اإىل 
املناف��ذ  جمي��ع  اإغ��اق  مت  ذل��ك  عل��ى  بن��اء  قط��ر.  دول��ة  م��ع  الدبلوما�س��ية  عاقاته��ا  قط��ع  العربي��ة،  م�س��ر  جمهوري��ة 
واحل��دود الربي��ة والبحري��ة واجلوي��ة ب��ن ه��ذه ال��دول ودول��ة قط��ر، الأم��ر ال��ذي ترت��ب علي��ه فر���ش ح�س��ار اقت�س��ادي عل��ى 

الباد.1

دول  يف  له��م  اأق��ران  م��ع  قط��ر  يف  املقيم��ن  اأو  القطري��ن  الأعم��ال  ورج��ال  التج��ار  م��ن  العدي��د  يرتب��ط 
احل�ساربتعاق��دات متع��ددة. تتن��ّوع ه��ذه التعاق��دات التجاري��ة م��ا ب��ن عق��ود بي��ع وتوري��د وعق��ود مق��اولت وخدم��ات وغره��ا. كم��ا 
يرتب��ط رج��ال اأعم��ال و�س��ركات قطري��ة بعق��ود جتاري��ة م��ع اأق��ران له��م م��ن خ��ارج دول احل�سارالت��ي ت�س��كل كله��ا اأو بع�سه��ا 

منف��ًذا برًي��ا اأو بحرًي��ا اأو جوًي��ا �سرورًي��ا لتنفي��ذ ه��ذه العق��ود.
نتيج��ة للح�س��ار يط��رح الت�س��اوؤل بخ�سو���ش م�س��ر ه��ذه العق��ود التجاري��ة م��ن ن��واح ع��ّدة؛ م��ن ناحي��ة ق��د يك��ون احل�س��ار 
مانًع��ا اأو موؤث��ًرا يف تنفي��ذ التاج��ر يف قط��ر للتزامات��ه نح��و جت��ار اآخري��ن يف دول احل�س��ار اأو خ��ارج دول احل�س��ار، م��ن 
ناحي��ة اأخ��رى ق��د يك��ون احل�س��ار مانًع��ا م��ن تنفي��ذ التزام��ات جت��ار اآخري��ن للتزاماته��م جت��اه اأقرانه��م يف دول��ة قط��ر، 

وه��وؤلء ق��د يكون��ون م��ن دول احل�س��ار اأو م��ن خ��ارج دول احل�س��ار.

م��ن ه��ذا املنطل��ق، تتلخ���ش اأهمي��ة البح��ث يف اأن احل�س��ار �س��بب مبا�س��ر لتقيي��د ان�س��ياب ال�س��لع واخلدم��ات ب��ن قط��ر 
ودول اأخ��رى يف الع��امل وي��وؤدي اإىل تعطي��ل العق��ود والإ�س��رار مب�سال��ح املتعامل��ن، خاف��ا ل��كل اجله��ود الدولي��ة الرامي��ة اإىل فت��ح 
الأ�س��واق عل��ى بع�سه��ا البع���ش وت�س��هيل التج��ارة البيني��ة. ويط��رح الت�س��اوؤل، اإىل اأي م��دى ت�س��اهم احلل��ول القانوني��ة الت��ي 

ت�سمنته��ا كل م��ن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة 1980 ومب��ادئ اليني��دروا 2016 يف التخفي��ف م��ن ه��ذه امل�س��كلة. 

جت��در الإ�س��ارة به��ذا ال�س��دد اإىل اجله��ود الت��ي قام��ت به��ا احلكوم��ة القطري��ة للح��ّد م��ن اآث��ار احل�س��ار القت�سادي��ة 
احل�س��ار  دول  اأن  عل��ى  العاملي��ة،  التج��ارة  منظم��ة  اإىل   2017 يولي��و   13 بتاري��خ  املقّدم��ة  ال�س��كوى  اأبرزه��ا  وم��ن 
رف�س��ت الدخ��ول يف اتفاقي��ات ت�س��وية متم�س��كة بال�س��تثناءات ال��واردة يف امل��واد 21 م��ن اتفاقي��ة اجل��ات وامل��ادة 73 
م��ن اتف��اق حماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة، وتتعل��ق ه��ذه ال�س��تثناءات بح��ق ال��دول يف املحافظ��ة عل��ى اأمنه��ا وا�س��تقرارها.2 
كم��ا تقدم��ت احلكوم��ة القطري��ة ب�س��كوى اأخ��رى ل��دى منظم��ة الط��ران العامل��ي، باعتب��ار احلظ��ر اجل��وي يعّط��ل انتق��ال الب�سائ��ع 
وال�س��لع والب�س��ر. ق��ررت املنظم��ة – به��ذا ال�س��دد، وا�س��تنادا لتفاقي��ة �س��يكاغو 1944 –  اإل��زام دول احل�س��ار فت��ح �س��بعة 

ممرات جوية اأمام الطران القطري.3  

تعاملت الت�س��ريعات الناظمة للتجارة الدولية مع مو�سوع انتفاء القدرة على تنفيذ العقود اأو �سعوبة التنفيذ لأ�س��باب خمتلفة، 

1. �س��در ق��رار احل�س��ار بتاري��خ 2017/6/5، وق��د �س��بقه اخ��رتاق وكال��ة الأنب��اء القطري��ة، وتلفي��ق ت�سريح��ات ل�س��مو اأم��ر الب��اد ال�س��يخ متي��م اآل ث��اين، يوؤك��د 
فيه��ا تاأيي��ده لإي��ران وحما���ش وح��زب اهلل، مم��ا اعت��رب ا�س��تفزاًزا ل��دول احل�س��ار. وتباين��ت التحلي��ات بخ�سو���ش اأ�س��باب احل�س��ار احلقيقي��ة، فوق��وف قط��ر 
الث��ورات  تدع��م  الت��ي  احل�س��ار  دول  ل�سيا�س��ات  خاًف��ا  احل�س��ار  ب��ررت  الت��ي  القوي��ة  الأ�س��باب  م��ن  يعت��رب  العرب��ي(  )الربي��ع  ال�س��عوب  ث��ورات  م��ع 
امل�س��ادة، اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن نه��ج قن��اة اجلزي��رة الإخباري��ة اجل��ريء مل ير���ش دول احل�س��ار، كذل��ك كث��ًرا م��ا حتدث��ت التقاري��ر ع��ن اعرتا���ش دول احل�س��ار 
 ./2017/11/22/https://www.al-sharq.com/article اخلليجي��ة وخا�س��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة عل��ى ا�س��ت�سافة قط��ر ملوندي��ال 2022. انظ��ر
 .-1/26/9/2017/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions الإخب��اري اجلزي��رة  موق��ع  ��ا  انظراأي�سً اآخرزي��ارة 2018/2/3؛ 

اآخ��ر زي��ارة 2018/2/3. 
https:// 2017/11/25 2. حمم��د اخلليف��ي،  اأ�ش��واء ح��ول �ش��كوى قط��ر اأم��ام منظم��ة التج��ارة العاملي��ة، من�س��ور يف بواب��ة ال�س��رق اللكرتوني��ة بتاري��خ

www.al-sharq.com/opinion/2017/11/25/. اآخ��ر زي��ارة 2018/2/1  
 .90131/http://www.al-watan.com/news-details/id .2017/8/2 3. »ق��رار »اأي��كاأو« معرك��ة رابح��ة لقط��ر«، جري��دة الوط��ن من�س��ور بتاري��خ

اآخ��ر زي��ارة 2018/2/1.
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وم��ن ه��ذه الت�س��ريعات اتفاقي��ة الأمم املتح��دة يف العق��ود للبي��ع ال��دويل للب�سائ��ع )اتفاقي��ة فيين��ا( 19804، كذل��ك مب��ادئ 
الينيدروا لعقود التجارة الدولية 20165. 

ل ب��ّد هن��ا م��ن ماحظ��ة م�س��األتن: الأوىل  اأن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة )فيين��ا( 1980 حتت��اج اإىل ت�سدي��ق م��ن قب��ل 
حكوم��ات ال��دول املن�سم��ة اإليه��ا، وقط��ر لي�س��ت م��ن بينه��ا، يف ح��ن اأن كًا م��ن م�س��ر والبحري��ن م��ن ال��دول امل�سادق��ة عليه��ا6، 
ومل تن�س��م اإليه��ا – حل��ّد الآن – ل ال�س��عودية ول الإم��ارات العربي��ة املتح��دة. كم��ا اأن��ه م��ن ال�س��روري الإ�س��ارة اإىل اأن 
التفاقية ل تنطبق اإّل على البيع والتوريد ولي�ش على غره من العقود7 وبالرغم من ذلك، فاإنها تقبل التطبيق مبوجب اتفاق 
الأف��راد عل��ى ذل��ك ول��و مل تك��ن دوله��م من�سم��ة اإليه��ا. كم��ا اأنه��ا تك��ون ه��ي القان��ون الواج��ب التطبي��ق مبوج��ب تطبي��ق 
قواع��د الإ�س��ناد، فيم��ا ل��و كان القان��ون الواج��ب التطبي��ق ه��و قان��ون دول��ة من�سم��ة.8 ومث��ال ذل��ك عق��د بي��ع ب��ن تاج��ر 
م��ن البحري��ن واآخ��ر م��ن قط��ر، وكان العق��د ين���ش عل��ى اأن القان��ون البحرين��ي ه��و الواج��ب التطبي��ق، فاإن��ه ي�س��ار ف��وًرا اإىل 
تطبي��ق التفاقي��ة؛ لأنه��ا اأ�سبح��ت مبثاب��ة القان��ون الوطن��ي البحرين��ي فيم��ا يخ���ش التعاق��د التج��اري ال��دويل يف البي��ع. ويف ح��ال 
اإذا  فاإن��ه  اخلا���ش،  ال��دويل  القان��ون  قواع��د  تطبي��ق  اإىل  ي�س��ار  التطبي��ق،  الواج��ب  القان��ون  عل��ى  العق��د  ين���ش  مل 

ق��اد اإىل تطبي��ق قان��ون البحري��ن، فيعن��ي ذل��ك تطبيق التفاقية.

4. تاأ�س�س��ت جلن��ة الأمم املتح��دة للقان��ون التج��اري ال��دويل )UNCITRAL( بق��رار م��ن اجلمعي��ة العام��ة ل��اأمم املتح��دة يف ع��ام 1966 و�سم��ت اللجن��ة 
يف ع�سويته��ا ممثل��ن ع��ن اأنظم��ة قانوني��ة خمتلف��ة ه��ي النظ��ام الأجنلو�سك�س��وين والنظ��ام الاتين��ي وال�س��ريعة الإ�س��امية والقان��ون الهندو�س��ي والقان��ون 
ال�سين��ي وغره��ا. ب��داأ العم��ل عل��ى �سياغ��ة اتفاقي��ة البي��ع ال��دويل من��ذ ع��ام 1968 وا�س��تغرق العم��ل عليه��ا ع�س��ر �س��نوات. يف ع��ام 1980 ق��رر 
موؤمت��ر الأمم املتح��دة لعق��ود التج��ارة الدولي��ة َتّبن��ي التفاقي��ة )اتفاقي��ة فيين��ا(. دخل��ت التفاقي��ة حي��ز النف��اذ يف ع��ام 1988 عندم��ا حتق��ق �س��رط ذل��ك 
وه��و امل�سادق��ة عليه��ا م��ن قب��ل ع�س��ر دول، تعت��رب �س��وريا وم�س��ر م��ن ه��ذه ال��دول ال�ّس��باقة يف امل�سادق��ة عل��ى التفاقي��ة. ع��دد ال��دول الت��ي �سادق��ت 
حل��د الآن عل��ى التفاقي��ة ه��ي �س��تة وثمان��ون. ولق��د ت�سمن��ت التفاقي��ة اأربع��ة اأق�س��ام ه��ي تباًع��ا: نط��اق التطبي��ق والأح��كام العام��ة ث��م تكوي��ن عق��د 
البي��ع ال��دويل للب�سائ��ع، ث��م ت��ا ذل��ك الق�س��م املتعل��ق بالأح��كام املو�سوعي��ة للبي��ع ال��دويل للب�سائ��ع( واأخ��ًرا الق�س��م اخلا���ش بالأح��كام اخلتامي��ة. انظ��ر 
حمم��ود �س��مر ال�س��رقاأوي، العق��ود التجاري��ة الدولي��ة درا�ش��ة خا�ش��ة لعق��د البي��ع ال��دوىل للب�شائ��ع، دار النه�س��ة العربي��ة، القاه��رة، 1992، من�س��ور الكرتونًي��ا 
��ا ن�س��رين حما�س��نة، الت��زام البائ��ع بالت�ش��ليم واملطابق��ة، درا�س��ة  عل��ى http://www.aladalacenter.com//. اآخ��ر زي��ارة 2018/2/4. انظ��ر اأي�سً
يف القان��ون الإجنلي��زي واتفاقي��ة الأمم املتح��دة للبي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980 )اتفاقي��ة فيين��ا(، الطبع��ة الأوىل، دار الثقاف��ة، عم��ان، 2011، ���ش. 28. 
5. �س��درت مب��ادئ اليني��دروا ع��ن معه��د روم��ا ال��دويل لتوحي��د القان��ون اخلا���ش، ويف املعه��د ممثل��ون ع��ن 63 دول��ة ح��ول الع��امل ومنه��ا ال��دول العربي��ة 
التالي��ة: م�س��ر، الع��راق، ال�س��عودية، تون���ش. �س��درت الن�س��خة الأوىل م��ن املب��ادئ يف ع��ام 1994، ث��م �س��درت الن�س��خة الثاني��ة ع��ام 2004 م��ع اإ�ساف��ات 
وتعدي��ات، ويف ع��ام 2010 �س��درت الن�س��خة الثالث��ة معّدل��ة، واأخ��ًرا �س��درت الن�س��خة احلالي��ة 2016. ت�س��م املب��ادئ ع��دًدا �سخًم��ا م��ن القواع��د القانوني��ة 
املتعلق��ة بالتعاق��د التج��اري، وه��ي متاأث��رة باتفاقي��ة الأمم املتح��دة للبي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980 ومكمل��ة له��ا، عل��ى اأن��ه تف��رتق عنه��ا يف م�س��األتن اأ�سا�س��يتن: 
الأوىل، انه��ا غ��ر خمت�س��ة بعق��د بعين��ه، واإمن��ا قواع��د عام��ة يف كل العق��ود، والثاني��ة اأنه��ا ل حتت��اج مل�سادق��ة ال��دول عليه��ا لتنف��ذ. اأم��ن دّوا���ش، التعري��ف 
مبب��ادئ اليني��دروا للعق��ود التجاري��ة الدولي��ة، ف�س��ل يف كت��اب �س��رح مب��ادئ اليني��دروا لعق��ود التج��ارة الدولي��ة 2010، اجل��زء الأول، الطبع��ة الأوىل، 

من�س��ورات احللب��ي احلقوقي��ة، ب��روت، 2017، ���ش. 21-15(. 
6. تعت��رب م�س��ر م��ن ال��دول املوؤ�س�س��ة يف اتفاقي��ة فيين��ا، حي��ث كان��ت م��ن ب��ن ال��دول الإح��دى ع�س��رة الأوىل الت��ي �سادق��ت عل��ى التفاقي��ة وكان ذل��ك 

ع��ام 2014.  يف  لاتفاقي��ة  ان�سم��ت  فق��د  البحري��ن  مملك��ة  اأم��ا  النف��اذ.  حي��ز  التفاقي��ة  لدخ��ول  �س��رطا 
7. انظر ن�ش املادة 1/1 من التفاقية. »

امل��ادة  ��ا  اأي�سً انظ��ر  خمتلف��ة«؛  دول  ف��ى  عمله��م  اأماك��ن  توج��د  اأط��راف  ب��ن  املعق��ودة  الب�سائ��ع  بي��ع  عق��ود  عل��ى  التفاقي��ة  ه��ذه  اأح��كام  تطب��ق   )1(
1/3 » تعت��رب بيوع��ا عق��ود التوري��د الت��ى يك��ون مو�سوعه��ا �سن��ع ب�سائ��ع اأو انتاجه��ا اإّل اإذا تعه��د الط��رف ال��ذي طل��ب الب�سائ��ع بتوري��د ج��زء ه��ام 

م��ن العنا�س��ر املادي��ة الازم��ة ل�سنعه��ا اأو اإنتاجه��ا«. 
8. انظر ن�ش املادة 1 من التفاقية »

)1( تطبق اأحكام هذه التفاقية على عقود بيع الب�سائع املعقودة بن اأطراف توجد اأماكن عملهم فى دول خمتلفة«.
( عندما تكون هذه الدول دول متعاقدة. اأو )اأ

)ب( عندما توؤدي قواعد القانون الدويل اخلا�ش اإىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.
)2( ل يلتف��ت اإىل ك��ون اأماك��ن عم��ل الأط��راف توج��د ف��ى دول خمتلف��ة اإذا مل يتب��ن ذل��ك م��ن العق��د اأو م��ن اأي معام��ات �س��ابقة ب��ن الأط��راف، 

انعق��اده. وق��ت  يف  اأو  العق��د  انعق��اد  قب��ل  الأط��راف  به��ا  اأدىل  الت��ى  املعلوم��ات  م��ن  اأو 
)3( ل توؤخذ فى العتبار جن�سية الأطراف ول ال�سفة املدنية اأو التجارية لاأطراف اأو للعقد يف حتديد تطبيق هذه التفاقية. 
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اأم��ا امل�س��األة الثاني��ة: فيم��ا يتعل��ق مبب��ادئ اليني��دروا، فه��ي قان��ون منوذج��ي، ول يحت��اج اإىل ت�سدي��ق حكوم��اٍت اأوان�سم��اٍم 
ر�س��مي، ويكف��ي اختي��اره م��ن قب��ل املتعاقدي��ن مبوج��ب بن��د يف العق��د. وتعت��رب املب��ادئ م��ن الت�س��ريعات املحّكم��ة الت��ي له��ا وزن 
كب��ريف جمتم��ع التج��ارة الدولي��ة؛ فكث��ًرا م��ا يت��م اختياره��ا لتك��ون القان��ون الواج��ب التطبي��ق خا�س��ة يف التعاق��دات 
الت��ي يك��ون اأح��د اأطرافه��ا م��ن ال��دول الغربي��ة. م��ن ه��ذا املنطل��ق ف��اإن احتم��ال اأن يحك��م تعاق��دات الأف��راد اتفاقي��ة الأمم 
املتح��دة )فيين��ا( اأواملب��ادئ اأم��ٌر وارٌد، يف اأي��ة دول��ة مب��ا يف ذل��ك دول��ة قط��ر. ومم��ا يزي��د م��ن اأهمي��ة مب��ادئ اليني��دروا اأنه��ا 
ل تنطب��ق عل��ى عق��د مع��ن، اإمن��ا ه��ي اأ�س��به بالنظري��ة العام��ة الت��ي ميك��ن اأن تك��ون حم��ًا للتطبي��ق عل��ى عق��ود البي��ع 
يطبقه��ا  ال��دويل،  التج��اري  الع��رف  م��ن  ج��زًءا  وبح��ق  تعت��رب  اأنه��ا  كم��ا  اخلدم��ات.  عق��ود  و�س��ائر  واملقاول��ة  والتوري��د 
القا�س��ي الوطن��ي يف العق��ود الدولي��ة ول��و مل تك��ن القان��وَن الواج��ب التطبي��ق فيم��ا ل ن���ش في��ه، باعتباره��ا ج��زًءا م��ن قان��ون 

 .lex mercatoria التج��ار، اأو م��ا يطل��ق علي��ه

 يناق���ش ه��ذا البح��ث، يف اإط��ار احل�س��ار القت�س��ادي ال��ذي فر���ش عل��ى دول��ة قط��ر، روؤي��ة الت�س��ريعات الدولي��ة ال�س��ابقة الذك��ر 
له��ذا احل�س��ار، م��ن حي��ث ت�سنيف��ه واآث��اره القانوني��ة. فه��ل يعترباحل�س��ار عائًق��ا وفًق��ا للمفه��وم ال��وارد يف اتفاقي��ة الأمم 
املتح��دة اأم ظرًف��ا �س��اًقا وف��ق املن�سو���ش علي��ه يف مب��ادئ اليني��دروا؟ وم��ن َث��ّم؛ فم��ا ه��ي الآث��ار القانوني��ة املختلف��ة الت��ي م��ن 

املمك��ن احلدي��ث عنه��ا يف ح��ال مت اعتب��ار احل�س��ار عائًق��ا اأو ظرًف��ا �س��اًقا؟

مطلب��ن؛  يف  وذل��ك   1980 املتح��دة  الأمم  لتفاقي��ة  وفق��ا  كعائ��ق  قط��ر  ح�س��ار  الأول  املبح��ث  يتن��اول  علي��ه،  بن��اء 
يناق���ش املطل��ب الأول �س��روط العائ��ق، بينم��ا يناق���ش املطل��ب الث��اين الآث��ار القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى اعتب��ار احل�س��ار عائًق��ا. اأم��ا 
املبح��ث الث��اين فياأت��ي بعن��وان ح�س��ار قط��ر ظ��رف �س��اق وفًق��ا ملب��ادئ اليني��دروا 2016، وينق�س��م اإىل مطلب��ن، يعال��ج الأول 

�س��روط الظ��رف ال�س��اق، ويتن��اول الث��اين الآث��ار املرتتب��ة عل��ى اعتب��ار احل�س��ار ظرًف��ا �س��اًقا. 

�س��يتبع البح��ث املنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، ويق��وم اأ�سا�ًس��ا عل��ى تطبي��ق القواع��د العام��ة املوج��ودة يف االنم��اذج الت�س��ريعية الت��ي 
مت اختياره��ا يف البح��ث عل��ى حال��ة واقعي��ة ه��ي ح�س��ار دول��ة قط��ر. 

املبحث الأول: ح�شار قطر عائق وفًقا لتفاقية الأمم املتحدة يف عقود البيع الدويل للب�شائع 1980
رف��ن ع��ن ع��دم تنفي��ذ اأيٍّ م��ن  تن���ش الفق��رة الأوىل م��ن امل��ادة 79 م��ن التفاقي��ة عل��ى م��ا يل��ي: "ل ُي�س��اأَل اأح��ُد الطَّ
��ع  التزامات��ه اإذا اأثب��ت اأنَّ ع��دَم التنفي��ذ كان ب�س��بب عائ��ق يع��ود اإىل ظ��روف خارج��ة ع��ن اإرادت��ه واأن��ه مل يك��ن م��ن املتوقَّ
ب�س��ورة معقول��ة اأن َياأُخ��ذ العائ��َق يف العتب��ار وق��ت انعق��اد العق��د اأو اأن يك��ون باإمكان��ه جتنُّب��ه اأو جتنُّ��ب عواقب��ه اأوالتغلُّ��ب 

علي��ه اأو عل��ى عواقب��ه".

مل تع��ّرف اتفاقي��ة فيين��ا تعب��ر العائ��ق، مم��ا جع��ل تف�س��ر وحتدي��د نطاق��ه حم��ًا لاجته��ادات الق�سائي��ة، ومل يخ��ل الأم��ر م��ن 
الرج��وع للقوان��ن الوطني��ة وال�سرت�س��اد مبفاهيمه��ا املتعلق��ة بالق��وة القاه��رة.9 لق��د قي��ل ب��اأن الن���ش يتن��اول  فق��ط حال��ة 
ع��دم التنفي��ذ ولي���ش التنفي��ذ املعي��ب، حي��ث اإن تعب��ر العائ��ق ين�س��رف اإىل فك��رة ع��دم التنفي��ذ.10 كذل��ك وبال�سرت�س��اد بالأعمال 
التح�سري��ة يف �سياغ��ة الن���ش، ميك��ن الق��ول ب��اأن امل�س��ّرع ال��دويل مل يك��ن ليق�س��د اإّل حال��ة ع��دم التنفي��ذ.11 ال اأن املحاك��م 

9. Larry A. DiMatteo, )CONTRACTUAL EXCUSE UNDER THE CISG: IMPEDIMENT, HARDSHIP, AND THE EXCUSE 
DOCTRINES(, 27 Pace Int’l L. Rev. 2015 ,258. LexisNexis.
10. Sarah Howard Jenkins, )Exemption for Non-performance: UCC,CISG, UNIDROIT Principles- A Comparative Assess-
ment(, 72 Tulane Review (1998) 2015-2030.
11. Harry Flechtner, )Article 79 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods )CISG) 

as Rorschach Test): The Homeward Trend and Exemption for delivering Non-Conforming Goods” 19 Pace International Law 
Review, 2007/1 29-51.
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��ا، بالرغ��م م��ن ت�س��ددها يف اعتب��ار ظ��رف م��ا عائًق��ا  ق��د تو�س��عت يف تطبي��ق العائ��ق يف ح��الت التنفي��ذ املعي��ب اأي�سً
معفًي��ا م��ن التعوي���ش.12 وكذل��ك م��ن امله��م التاأكي��د عل��ى اأن ن���ش امل��ادة 79 امل�س��ار اإلي��ه ل ينطب��ق عل��ى ط��رف م��ن اأط��راف 
عق��د البي��ع واإمن��ا ميك��ن تطبيق��ه عل��ى البائ��ع وعل��ى امل�س��رتي بح�س��ب الأح��وال13، وعل��ى ذل��ك ميك��ن للتاج��ر القط��ري التم�س��ك 
ب��ه كبائ��ع وكم�س��رٍت، فق��د يك��ون احل�س��ار �س��بًبا يف ع��دم مق��درة التاج��ر القط��ري كبائ��ع عل��ى ت�س��ليم ب�سائ��ع تعاق��د عل��ى بيعه��ا، 
وق��د يك��ون �س��بًبا يف ع��دم قدرت��ه كم�س��رٍت عل��ى حتوي��ل الثم��ن ملتعاق��ٍد مع��ه يف اأح��د دول احل�س��ار، اأو ا�س��تام الب�ساع��ة. 
ميك��ن ال�س��تنتاج م��ن خ��ال الن���ش املتق��دم، اأن��ه ل ب��ّد م��ن وج��ود �س��روط ومتطلب��ات معين��ة حت��ى ميك��ن الق��ول ب��اأن ظرًفا معيًنا 
ه��و عائ��ق، مين��ع م��ن تنفي��ذ العق��د ويح��رر اأح��د اأطراف��ه م��ن التزامات��ه التعاقدي��ة. ه��ذه ال�س��روط ه��ي تباًع��ا: ظ��رف خ��ارج ع��ن 
الإرادة، غ��ر متوق��ع ب�س��ورة معقول��ة وق��ت انعق��اد العق��د، غ��ر قاب��ل لتجّنب��ه اأو التغّل��ب عل��ى عواقب��ه. فه��ل تتواف��ر ه��ذه 
املتطلب��ات يف ق��رار دول يف جمل���ش التع��اون اخلليج��ي وم�س��ر بح�س��ار قط��ر برًي��ا وبحرًي��ا وجوًي��ا ومن��ع رعاياه��ا م��ن التعام��ل 
م��ع قط��ر؟ ه��ذا م��ا �س��نجيب علي��ه يف املطل��ب الأول م��ن ه��ذا املبح��ث، يف ح��ن يتن��اول املطل��ب الث��اين الآث��ار القانوني��ة 

املرتتبة على توافر �س��روط العائق.

املطلب الأول: مدى توافر �شروط العائق يف ح�شار قطر
يج��ب بداي��ة تو�سي��ح مفه��وم العائ��ق، حي��ث ا�س��تخدمت اتفاقي��ة الأمم املتح��دة تعب��ر "عائ��ق" )Impediment( ومل 
ت�س��تخدم تعب��ر )Force Majeure( "ق��وة قاه��رة" ول التعب��ر ال��دارج يف القان��ون الع��ريف )Frustration( وه��ي به��ذا 
��ا ومل تتاأث��ر بالأنظم��ة القانوني��ة املوج��ودة يف الع��امل.14 كم��ا اأن��ه م��ن املاح��ظ اأن التفاقي��ة مل حت��دد  اخت��ارت نهًج��ا خا�سً

ح��الت ح�سري��ة للعائ��ق، وكذل��ك ف��اإن العائ��ق املق�س��ود ه��و م��ا يجع��ل التنفي��ذ م�س��تحيًا ولي���ش �س��اًقا اأو مرهًق��ا.15 

بن��اء عل��ى م��ا �س��بق، وكم��ا �س��يتم بيان��ه يف تف�سي��ل �س��روط العائ��ق وفق��ا لتفاقي��ة البي��ع 1980، ف��اإّن تعب��ر العائ��ق يقابل��ه 
تعب��ر الق��وة القاه��رة، ول��ه نف���ش �س��روطها، عل��ى اأن التفاقي��ة مل ت�س��اأ اأن ت�س��تخدم تعب��ر الق��وة القاه��رة؛ حت��ى ل يفه��م ذل��ك 

باأنه انعكا�ش لنظام قانوين معن. 
كم��ا ميك��ن احلدي��ث ع��ن اأن��واع م��ن العوائ��ق؛ فم��ن ناحي��ة توج��د العوائ��ق القت�سادي��ة، مث��ل التغ��رات املفاجئ��ة يف العم��ات16، 
وتوجد العوائق املادية كهاك املبيع ب�س��بب حادث ما، واأخرا العوائق القانونية كاإ�سدار قانون يحظر ال�س��تراد اأو الت�سدير 
اأو ي�س��لب رخ�س��ة مزاول��ة ن�س��اط.17 اإذا م��ا حاولن��ا ت�سني��ف ح�س��ار قط��ر كعائ��ق، فه��و ب��ا �س��ك عائ��ق قان��وين يفر���ش 

دول. حكوم��ات  لق��رار  نتيج��ة  وج��اء  احل�س��ار  متّث��ل  حي��ث  اقت�سادي��ة،  قي��وًدا 

12. الأون�س��رتال، نب��ذة ع��ن ال�س��وابق الق�سائي��ة امل�س��تندة اإىل اتفاقي��ة الأمم املتح��دة ب�س��اأن عق��ود البي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980، ���ش. 375. جن��ح البائع��ون يف مطالبته��م 
بالإعف��اء يف خم���ش ق�ساي��ا فق��ط، يف ح��ن رف���ش طل��ب �س��بعة وع�س��رون بائًع��ا. وكذل��ك فق��د ق�س��ي باإعف��اء اأربع��ة م�س��رتين مقاب��ل رف���ش طل��ب اأربع��ة ع�س��ر. نف���ش املرجع. 

13. Denis Tallon in Bianca- Bonell, Commentary on the International Sales Law, 1987 Giuffre: Milan, 572-595. Published 

online http://cisgw3.law.pace, see 3-4 &.

14. Ibid., at 2 &

15. David Kuster & Camilla Baasch Andersen, HARDLY ROOM FOR HARDSHIP--A FUNCTIONAL REVIEW OF ARTICLE 79 OF THE 
CISG، 35 J.L. & Com. 1, 2016. LexisNexis. 

��ا �سعوبت��ه، وي�س��تند ه��ذا ال��راأي اإىل اأن مو�س��وع الظ��رف ال�س��اق ال��ذي  يذه��ب ل��راأي فقه��ي اإىل ان امل��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة فيين��ا ت�س��توعب لي���ش فق��ط ا�س��تحالة التنفي��ذ واإمن��ا اأي�سً
يجع��ل التنفي��ذ �سعب��ا م�س��األة مهم��ة ج��ًدا يف التعام��ل التج��اري، ول ي�س��ح تركها كفجوة يف التفاقية والرجوع للقوانن الوطنية، لأن هذا يه��دد توحيد القواعد املنطبقة على عقود 

التج��ارة الدولية. انظر 
Ingeborg Schwenzer, Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Wellington L. Rev. 709, 726 )2009) at & 
713. 

16. John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed. )1999), pages 
472-495. Reproduced with permission of the publisher, Kluwer Law International, The Hague, Published online http://cis-
gw3.law.pace 8-9 &.

17. Jacob S. Ziegel, Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contract for the International Sale 
of Goods,1981 published online http://cisg3.law.pace at &2 last visited 23/6/2019.    
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م��ن التطبيق��ات الق�سائي��ة املعني��ة بالتج��ارة الدولي��ة، اعتب��ار فر���ش حظ��ر عل��ى ال�س��ادرات م��ن بل��د البائ��ع عائًق��ا ع��ن 
قي��ام البائ��ع بت�س��ليم الكمي��ة الكامل��ة للب�ساع��ة.18 كذل��ك ق�س��ى ب��اأن رف���ش م�س��وؤويل الدول��ة ال�س��ماح با�س��تراد الب�ساع��ة اإىل 
بل��د امل�س��رتي، يعف��ي امل�س��رتي ال��ذي دف��ع ثم��ن الب�ساع��ة م��ن التعوي���ش.19 قيا�ًس��ا عل��ى ذل��ك ف��اإن ق��رار حكوم��ات اأرب��ع 

دول مبقاطع��ة دول��ة ي�س��ّكل عائًق��ا موؤث��ًرا عل��ى التزام��ات الأط��راف التعاقدي��ة.   

نورد فيما يلي �سروط العائق وفًقا لتفاقية الأمم املتحدة وتطبيقها على ح�سار قطر.

ال�شرط الأول: خارج عن الإرادة
يج��ب عل��ى الط��رف ال��ذي يتم�س��ك بالعائ��ق اأن يك��ون غ��ر خم��ّل بتنفي��ذ اأي م��ن التزامات��ه التعاقدي��ة، ف��اإذا كان خم��ًا 
ابت��داء، ل ميكن��ه التم�س��ك ب��اأن ع��دم التنفي��ذ كان ل�س��بب خ��ارج ع��ن  اإرادت��ه، ومث��ال ذل��ك: اأن يك��ون ع��دم التنفي��ذ راجًع��ا 
لع��دم قي��ام الط��رف املعن��ي بتق��دمي طل��ب للح�س��ول عل��ى رخ�س��ة اأو تق��دمي الطل��ب متاأخ��ًرا.20 كم��ا يج��ب التميي��ز ب��ن الأ�س��باب 
ع��ن  خارج��ًة  لتعت��رب  ت�سل��ح  فق��ط  ه��ي  اخلارجي��ة  فالأ�س��باب  التنفي��ذ،  ع��دم  اإىل  ت��وؤدي  الت��ي  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
اإرادة املتعاق��د. ولتو�سي��ح ذل��ك ف��اإن امل�س��اكل املالي��ة الت��ي يواجهه��ا املتعاق��د ل تعت��رب اأ�س��باًبا خارج��ة ع��ن  اإرادات��ه، 
بينم��ا م��ن اأب��رز الأ�س��باب اخلارجي��ة والت��ي تعت��رب عائًق��ا وخارج��ة ع��ن اإرادة املتعاق��د وجتع��ل التنفي��ذ م�س��تحيًا ه��ي 
الق��رارات احلكومي��ة.21 ه��ذا ينطب��ق متام��ا عل��ى قراراأرب��ع دول ق��ررت قط��ع عاقاته��ا الدبلوما�س��ية م��ع قط��ر ومن��ع التعام��ات 

التجارية واإغاق جميع املنافذ احلدودية معها. 

م��ن التطبيق��ات الق�سائي��ة القريب��ة م��ن ذل��ك، اأن املحكم��ة ق��د اعت��ربت اأن الق��رار بحظ��ر ت�سدي��ر الفح��م احلج��ري ال��ذي 
اتخذت��ه دول��ة البائ��ع، ي�س��ّكل عائًق��ا خارًج��ا ع��ن اإرادة البائ��ع.22

ال�شرط الثاين: غري معقول التوقع وقت انعقاد العقد
ي�س��ر ه��ذا ال�س��رط اإىل ثاث��ة عنا�س��ر ه��ي تباًع��ا: التوق��ع، وم��ن ث��م معقولي��ة التوق��ع، واأخ��ًرا وق��ت التوق��ع املعق��ول. اأم��ا فيم��ا 
يخ���ش عن�س��ر التوق��ع، فيج��ب لعتب��ار العائ��ق كذل��ك اأّل يك��ون متوقًع��ا، ومعي��ار التوق��ع ه��و معي��ار مو�سوع��ي قائ��م 
عل��ى اأ�سا���ش ال�س��خ�ش الع��ادي وفًق��ا لظ��روف العق��د والتعاق��د23 عل��ى اأن �س��رط التوق��ع املعق��ول ل يعن��ي بال�س��رورة 
اأن العائ��ق وج��د فق��ط بع��د انعق��اد العق��د، فق��د يك��ون العائ��ق موج��وًدا ولك��ن ل يعل��م ب��ه الط��رف املعن��ي ول يفرت���ش ب��ه العل��م 
كذل��ك. وعل��ى ذل��ك فق��د ق�س��ي ب��اأن ق��رار احلكوم��ة البلغاري��ة بوق��ف دف��ع الدي��ون الأجنبي��ة ل يعت��رب عائًق��ا، لأن��ه 
ق��د مت الإع��ان عن��ه وق��ت انعق��اد العق��د ول ميك��ن اأّل يعل��م ب��ه املتعاق��د واأن��ه كان علي��ه اأن يت�س��ّور �سعوب��ة فت��ح احل�س��اب 

املتعلق بحقوقه.24

للتاج��ر  بالن�س��بة  متوقًع��ا  قط��ر  عل��ى  احل�س��ار  وفر���ش  املقاطع��ة  ق��رار  يعت��رب  ه��ل  الت��ايل:  الت�س��اوؤل  نط��رح  والآن 

18. الأون�سرتال، مرجع �سابق، �ش. 375.
19. املرجع نف�سه.

20. Chengwei Liu, Force Majeure, Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, 2nd edition: Case 
annotated update )April 2005) published on line http://cisg3.law.pace at 6 & last visited 23/6/2019. 
21. Ibid., at p. 8.

22. ال الأون�سرتال، مرجع �سابق، �ش. 377.
23. Denis Tallon, Id. at 6 &.
24. ICC 1992 International Court of Arbitration, Case 7197.

كما ق�سي باأن قرار ال�سلطة املتعلق مبنع ت�سدير ال�سوف كان مت�سّوًرا بالن�سبة للبائع، حيث كان القرار قد دخل حّيز التنفيذ قبل انعقاد العقد، وبالتايل ل يعفى البائع من 
.Bulgaria 24 April 1996 Chamber of Commerce Arbitration award 56/1995 :امل�سوؤولية. انظر
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احل�س��ار؟  عل��ى  �س��ابق  وق��ت  يف  الع��امل  يف  واآخري��ن  قط��ر  يف  اأف��راد  ب��ن  م��ا  العق��ود  مئ��ات  انعق��اد  وق��ت  املعق��ول 

 جت��در الإ�س��ارة �س��ريًعا اإىل ال�س��ياق ال�سيا�س��ي والتاريخ��ي والقت�س��ادي والجتماع��ي املتعل��ق بعاق��ة دول��ة قط��ر م��ع اأه��م دولت��ن 
م��ن دول احل�س��ار )ال�س��عودية والإم��ارات(؛ �سيا�س��ًيا، وعل��ى م��دى ال�س��نوات ال�س��ابقة مل يخ��ل اجل��و ال�سيا�س��ي م��ن بع���ش 
التوت��رات الت��ي مل تخ��رج ع��ن نطاقه��ا ال�سيا�س��ي الع��ادي، وكان��ت خاف��ات يف املواق��ف ال�سيا�س��ية املتعلق��ة باأح��داث معين��ة، وكان 
اأ�س��ّد اآثاره��ا ع��ام 2014، ح��ن اأقدم��ت دول يف جمل���ش التع��اون اخلليج��ي عل��ى ا�س��تدعاء �س��فرائها م��ن دول��ة قط��ر. ال اأن 
ع��ام 2014  يف  ح�س��ل  م��ا  اأن  كم��ا  جمراه��ا.  اإىل  العاق��ات  وع��ادت  �س��ريع  ب�س��كل  احتواءه��ا  مت  ق��د  الأزم��ة  ه��ذه 
مل يت�سم��ن اإغاًق��ا للح��دود ول الطل��ب م��ن رعاي��ا ال��دول املحا�س��رة مغ��ادرة قط��ر ول من��ع القطري��ن م��ن دخ��ول دول 
احل�س��ار. فم��ا ح�س��ل يف ع��ام 2014 كان جم��رد اأزم��ة �سيا�س��ية وانح�س��رت اآثاره��ا دبلوما�س��يا. اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن التوت��ر 
يف العاق��ات ال�سيا�س��ية مل يك��ن يوًم��ا مقت�س��ًرا عل��ى العاق��ة ب��ن قط��ر م��ن جان��ب ودول م��ن جمل���ش التع��اون، ب��ل 
�س��اب التوت��ر عاق��ات دول اأخ��رى م��ن جمل���ش التع��اون م��ع بع�سه��ا البع���ش، ومنه��ا دول احل�س��ار نف�س��ها الت��ي مل تخ��ل عاقاته��ا 

ال�سيا�س��ية م��ن التوت��ر والتج��اذب.25 

اأم��ا عل��ى ال�سعي��د القت�س��ادي، ف��اإن حج��م التب��ادل التج��اري ب��ن كل م��ن قط��ر وال�س��عودية م��ن ناحي��ة والإم��ارات م��ن ناحي��ة 
اأخ��رى، اإ�ساف��ة اإىل العاق��ات القت�سادي��ة م��ع البحري��ن، ت�س��ّكل ج��زًءا ل ي�س��تهان ب��ه م��ن اقت�سادي��ات ال��دول جميًع��ا، ويتجل��ى 
ذل��ك يف قط��اع ال�س��تراد والت�سدي��ر واملق��اولت وال�س��ركات الت��ي تعم��ل يف جم��ال ال�س��تثمار. ول ميك��ن جتاه��ل خ��ط 
الغ��از احلي��وي ال��ذي ميت��د ع��رب البح��ر م��ن قط��ر لدول��ة الإم��ارات، ال��ذي يعت��رب م�س��دًرا اأ�سا�س��ًيا للكهرب��اء يف بع���ش مناط��ق 

الإمارات.26 

 اأ�س��ف اإىل ذل��ك كل��ه الرواب��ط الجتماعي��ة م��ن حي��ث القراب��ة وامل�ساه��رة، ووج��ود طلب��ة م��ن دول احل�س��ار يف قط��ر والعك���ش، 
كذل��ك وج��ود عامل��ن يف قطاع��ات الدول��ة والقط��اع اخلا���ش يف قط��ر م��ن دول اخللي��ج الأخ��رى، كذل��ك ع��دد الزائري��ن م��ن 
دول اخللي��ج املختلف��ة لقط��ر، وع��دد القطري��ن الزائري��ن ل��كل م��ن ال�س��عودية والبحري��ن والإم��ارات العربي��ة املتح��دة وجمهوري��ة 

العربي��ة.  م�س��ر 

قط��ر،  اإىل   2016 ع��ام  ال�س��عودية  العربي��ة  اململك��ة  مل��ك  به��ا  ق��ام  الت��ي  الزي��ارة  اإىل  الإ�س��ارة  م��ن  كذل��ك  ب��ّد  ل 
بوج��ود  الق��ول  ع��زز  مم��ا  بالغ��ة،  بحف��اوة  ال�س��عودية  مل��ك  ا�س��تقبال  ومت  والح��رتام،  ال��ود  الزي��ارة  عل��ى  وطغ��ى 
عاق��ات طيب��ة م��ع ال�س��عودية. اأ�س��ف اإىل ذل��ك اللق��اءات ب��ن القي��ادات ال�سيا�س��ية يف كل م��ن دول��ة قط��ر ودول��ة الإم��ارات 

احل�س��ار.27  قب��ل 

اأم��ا عل��ى ال�سعي��د الت�س��ريعي والتنظيم��ي، فالرج��وع اإىل وثيق��ة ال�س��وق اخلليجي��ة امل�س��رتكة واإىل امل�س��روعات املزم��ع امل�س��ي فيه��ا 
عل��ى م�س��توى دول جمل���ش التع��اون اخلليج��ي، يع��زز الثق��ة بطي��ب وعم��ق العاق��ات اخلليجي��ة. فالوثيق��ة ترك��ز عل��ى جان��ب 
ت�س��هيل انتق��ال املواطن��ن اخلليج��ن ب��ن دول اخللي��ج مب��ا يع��رف مبفه��وم املواطن��ة اخلليجي��ة، وكذل��ك ت�س��هيل تنق��ل املقيم��ن 
خا�س��ة الذي��ن يعمل��ون يف جم��ال القت�س��اد وال�س��تثمار. ناهي��ك ع��ن القواع��د املي�س��ّرة لا�س��تراد والت�سدي��ر، ومعامل��ة امل�س��تثمر 
اخلليج��ي بنف���ش معامل��ة امل�س��تثمر املواط��ن يف دول جمل���ش التع��اون. اأ�س��ف اإىل ذل��ك تي�س��ر متل��ك العق��ارات وتنق��ل 
روؤو���ش الأم��وال وت��داول و�س��راء الأ�س��هم، و�س��وًل خلط��ة طموح��ة تتعل��ق باإيج��اد عمل��ة واح��دة ورب��ط كل دول اخللي��ج بخ��ط 

25. علي حممد فخرو، واقع وم�شتقبل العالقات اخلليجية – اخلليجية، امل�ستقبل العربي )لبنان(، مج 24 , ع 26، 2001، �ش. 124. 
26. عادل عبد الغفار، جمل�ص التعاون اخلليجي: اإعادة النظر يف التحالفات جملة ال�شتقالل، مركز ال�ستقال للدرا�سات ال�سرتاتيجية وال�ست�سارات – 

م�سر، العدد 6، 2017، �ش. 165.
27. املرجع نف�سه �ش. 164. 
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�س��كة حدي��د واح��دة.28 كذل��ك فق��د ازده��رت التج��ارة البيني��ة م��ن ا�س��تراد وت�سدي��ر ب��ن دول اخللي��ج، نتيج��ة لإلغ��اء الر�س��وم 
اجلمركي��ة وتطبي��ق التفاق��ات اخلليجي��ة امل�س��رتكة29 ث��م بع��د ذل��ك انعق��دت القم��ة الإ�س��امية يف ع��ام 2017 يف الريا���ش 

متوق��ع. غ��ر  ب�س��كل  الأم��ور  م�س��ار  تغ��ّر  بعده��ا  وم��ن 

ت��رى الباحث��ة ب��اأن ح�س��ار قط��ر بال�س��كل ال��ذي انته��ى اإلي��ه مل يك��ن اأم��را متوقع��ا – ب��اأي ح��ال م��ن الأح��وال – بالن�س��بة 
للتج��ار ورج��ال الأعم��ال اخلليجي��ن منه��م وغ��ر اخلليجي��ن، حت��ى عن��د تذك��ر تاري��خ العاق��ات واخلاف��ات، حي��ث مل يك��ن 
ليت�س��ور اأي تاج��ر يف قط��ر اأو يف اأي��ة  دول��ة م��ن دول احل�س��ار اأو خ��ارج دول احل�س��ار، اأن ت�س��ل الأم��ور اإىل م��ا 
و�سل��ت اإلي��ه، فع��زل دول��ة ع��ن حميطه��ا اخلليج��ي ومن��ع طرانه��ا و�س��فنها ومركباته��ا م��ن دخ��ول دول معين��ة، ل ميك��ن اعتب��اره 
متوقًعا، مع الأخذ بعن العتبار الطبيعة اجلغرافية لدولة قطر وعدم وجود منافذ برية متعددة لها، فال�سعودية هي املتنف�ش 
ال��ربي الوحي��د للدول��ة وه��و متنف���ش ن�س��ط ج��ًدا، و تتّلق��ى قط��ر ج��ّل ب�سائعه��ا م��ن خال��ه م��ن دول احل�س��ار وغره��ا. 

اإذا م��ا طبقن��ا معي��ار التوق��ع املعق��ول لتاج��ر متو�س��ط ال��ذكاء وفًق��ا للظ��روف ال�سيا�س��ية واجلغرافي��ة والتاريخي��ة ال�س��ابق بيانه��ا، 
والأه��م م��ن ذل��ك ال�س��ياق القت�س��ادي يف العاق��ات اخلليجي��ة عل��ى �س��وء وثيق��ة ال�س��وق امل�س��رتكة، باعتباره��ا وثيق��ة ر�س��مية 
تع��رّب ع��ن اإرادة جمي��ع دول املجل���ش، �س��ناحظ ب��اأّن ح�س��ار قط��ر عائ��ق خارج��ي غ��ر متوق��ع وفًق��ا ملعي��ار املعقولي��ة وق��ت 

انعق��اد العق��ود ال�س��ابقة على احل�سار.  

ال�شرط الثالث: عدم املقدرة على جتنب العائق اأو التغّلب على عواقبه
ل يكف��ي تواف��ر ال�س��رطن ال�س��ابقن، ب��ل ل ب��ّد لعتب��ار ظ��رف م��ا عائًق��ا، اأّل يك��ون مبق��دور املتعاق��د جتن��ب حدوث��ه ول التغّل��ب 
عل��ى عواقب��ه. وفيم��ا يخ���ش جتن��ب العائ��ق فاإن��ه يتعل��ق مبن��ع حدوث��ه، ف��اإذا كان يف و�س��ع املتعاق��د جتن��ب العائ��ق، ف��ا 
ميكن��ه التم�س��ك ب��ه ليتخل���ش م��ن امل�س��وؤولية. اأم��ا التغّل��ب عل��ى عواق��ب العائ��ق، فتفرت���ش ابت��داء اأن الظ��رف ق��د وق��ع، ولك��ن 

باإم��كان املتعاق��د التنفي��ذ بالرغ��م م��ن ذل��ك متغلًب��ا عل��ى ال�سعوب��ات التي يثرها هذا العائق.30
تطبيًق��ا مل��ا �س��بق اي��راده عل��ى ح�س��ار قط��ر، جن��د ب��اأن ف��رًدا اأو �س��ركة مل يك��ن بو�س��عها من��ع ق��رار احلكوم��ات يف دول 
احل�س��ار الت��ي متل��ك الق��وة وال�س��لطة. اأم��ا فيم��ا يخ���ش التغّل��ب عل��ى عواقب��ه، ميك��ن ال�ست�س��هاد هن��ا بحادث��ة من��ع ال�س��لطات 
ال�س��عودية ال�س��احنات الأردني��ة املحمّل��ة بالب�سائ��ع م��ن الدخ��ول اإىل قط��ر، علًم��ا ب��اأن ه��ذه ال�س��حنات كان��ت تنفي��ًذا لتعاق��دات 
�س��ابقة عل��ى ق��رار احل�س��ار. وم��ن قبي��ل التغّل��ب عل��ى عواق��ب احل�س��ار م��ا مت اقرتاح��ه م��ن قب��ل بع���ش املتعاقدي��ن الذي��ن مت 
اإغ��اق املنف��ذ ال��ربي بوجوهه��م، حي��ث فك��روا ب�س��حن ب�سائعه��م اإىل قط��ر ج��ًوا ب��دًل م��ن الطري��ق ال��ربي يف ال�س��عودية. اإل 
اأن ع��دًدا كب��ًرا م��ن التج��ار مل يتمكن��وا م��ن ذل��ك نظ��ًرا للتكلف��ة املالي��ة الباهظ��ة للنق��ل ج��ًوا. وم��ن ه��ذا املنطل��ق يطب��ق 

ال�سق الثاين وهو عدم القدرة على جتنب عواقب احل�سار. 

ل��و افرت�سن��ا باملقاب��ل وج��ود طري��ق بدي��ل ل يت�سم��ن تكلف��ة باهظ��ة، وج��ب عل��ى الط��رف املتعاق��د التنفي��ذ ول يج��وز ل��ه الت��ذرع 
بالعائ��ق. اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن املتعاقدي��ن اأنف�س��هم ويف ظ��ل احل�س��ار ق��د يقوم��ون باإع��ادة درا�س��ة عقوده��م، والتعدي��ل 

28.  وثيقة ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، 2008 ال�سادرة عن املجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربي، م�سقط/عمان. 
29. حامت ر�سيد، التبادل التجاري البيني لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، التعاون ال�سناعي )قطر(، العدد 106، 2013، �ش. 43. 

30. Denis Tallon, Id., at & 6 

من الأمثلة التي تطرح يف معر�ش مناق�سة جتنب العواقب، اأن اللتزام بت�سليم ب�سائع معينة بالنوع يظل موجوًدا برغم وجود عائق هو جفاف املنبع اأو امل�سدر، حيث ي�ستطيع 
البائع احل�سول على الب�سائع املثلية من م�سدر اآخر. اما الإفا�ش فا ميكن اعتباره عائًقا، لأن التاجر املعقول ل بّد واأن يتوقع خماطر مالية واأن يكون لديه خطط بديلة. 

انظر
Joseph Lookofsky, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International 
Encyclopedia of Laws. )December 2000. published in J. Herbots editor/ R. Blanpain general editor,  Contracts, Suppl. 29 
Kluwer law International, The Hague. Published online http://cisgw3.law.pace at 4 &.
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يف بع���ش اللتزام��ات. فعل��ى �س��بيل املث��ال: ل��و ق��رر التاج��ر يف قط��ر حتّم��ل التكلف��ة الإ�سافي��ة يف النق��ل اجل��وي، وج��ب عل��ى 
املتعاق��د التنفي��ذ ول يج��وز ل��ه الت��ذرع بالعائ��ق.

يف جميع الأحوال، تظل م�ساألة جتنب العواقب م�ساألة مو�سوعية وتختلف باختاف العقود وظروف التعاقد.31 

اإذا م��ا تواف��رت �س��روط العائ��ق وفق��ا ملقت�سي��ات امل��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة، ترتب��ت اآث��ار قانوني��ة نناق�س��ها يف 
الت��ايل.  املطل��ب 

املطلب الثاين: الآثار القانونية املرتتبة على اعتبار ح�شار قطر عائًقا
اإذا تواف��رت �س��روط العائ��ق املان��ع م��ن تنفي��ذ اللت��زام، وفق��ا مل��ا مت تو�سيح��ه وتطبيق��ه عل��ى ح�س��ار قط��ر، فاإن��ه ووفًق��ا 
لتفاقي��ة الأمم املتح��دة ترتت��ب بع���ش الآث��ار القانوني��ة، ولق��د خل�س��ت امل��ادة 5/79 الأث��ر القان��وين الأ�سا�س��ي لذل��ك حي��ث 
ن�س��ت عل��ى م��ا يل��ي "لي���ش يف ه��ذه امل��ادة م��ا مين��ع اأح��َد الطرف��ن م��ن ا�س��تعمال اأيٍّ م��ن حقوق��ه الأخ��رى خ��اف 
طل��ب التعوي�س��ات وفًق��ا لأح��كام ه��ذه التفاقي��ة". نناق���ش يف ه��ذا املطل��ب م�س��األتن: الأوىل ه��ي الإعف��اء م��ن التعوي���ش 

املوؤق��ت.  العائ��ق  اأث��ر  والثاني��ة 

اأوًل: الإعفاء من التعوي�ص والإبقاء على اجلزاءات الأخرى
برغ��م ا�س��تخدام امل��ادة 1/79 تعب��ر "ل ي�س��األ" مم��ا يعن��ي اأن��ه ل م�س��وؤولية قانوني��ة عل��ى الإط��اق، اإّل اأن امل��ادة 
التنفي��ذ  ع��دم  م��ن  املتاأث��ر  للط��رف  متاح��ة  اجل��زاءات  جمي��ع  اأن  وق��ررت  الفه��م  ه��ذا  ع��ن  خرج��ت   5/79
با�س��تثناء وحي��د وه��و التعوي���ش، ف��ا ميك��ن املطالب��ة بالتعوي���ش. وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن التفاقي��ة ق��د عرف��ت ع��ّدة 
ج��زاءات ه��ي تباًع��ا: الف�س��خ، التنفي��ذ العين��ي، تخفي���ش الثم��ن، فه��ذه كله��ا تظ��ل متاح��ة للط��رف املت�س��رر م��ن ع��دم التنفي��ذ ول��و 
كان ب�س��بب العائ��ق، ويج��ب اأن تتحق��ق �س��روط اأي م��ن ه��ذه اجل��زاءات حت��ى يت��م اللج��وء اإليه��ا. كم��ا ل ب��ّد م��ن قي��ام عاق��ة 
ال�س��ببية ب��ن العائ��ق وع��دم التنفي��ذ، للحك��م بالإعف��اء املق��رر يف امل��ادة 7932 اإ�ساف��ة اإىل اأن الط��رف ال��ذي يطل��ب اإعف��اءه 

م��ن التعوي���ش ه��و ال��ذي يثب��ت وجود العائق.33 

بداي��ة، م��ن ال�س��روري حتدي��د مفه��وم التعوي���ش ال��ذي ل يج��وز املطالب��ة ب��ه، حي��ث عرف��ت التفاقي��ة ثاث��ة اأن��واع م��ن 
التعوي���ش، الأول التعوي���ش الع��ام ال��ذي يت�سم��ن اخل�س��ارة والك�س��ب الفائ��ت )امل��ادة 74(34، ث��م التعوي���ش يف ح��ال الف�س��خ 
و�س��راء ب�سائ��ع بديل��ة اأو اإع��ادة بي��ع الب�ساع��ة )امل��ادة 75(35، واأخ��ًرا التعوي���ش يف ح��ال الف�س��خ وع��دم �س��راء ب�ساع��ة بديل��ة 

اأو اإعادة بيع الب�ساعة )املادة 76(.36 

31. Chengwei Liu, Id., at 13 &.

32. يف ق�سية عر�ست على الق�ساء وطبقت عليها املادة 79، مل ي�ستطع م�سرٍت اإثبات اأن تق�سره املتمثل يف عدم فتح اعتماد م�ستندي كان ب�سبب قرار 
حكومته تعليق ت�سديد الديون اخلارجية. انظر الون�سرتال، مرجع �سابق، �ش. 378. 

33. اأمن دّوا�ش، اتفاقية الأمم املتحدة ل�شنة 1980 ب�شاأن عقود البيع الدويل للب�شائع يف �شوء الق�شاء والفقه، اجلامعة الأمريكية، جنن، 2012، 
�ش. 598. 

34. تن�ش املادة 74 من التفاقية على ما يلي »َ تاألَّف التعوي�ُش عن خمالَفِة اأحد الطرفن للعقد من َمبلغ ُيعاِدل اخل�سارَة التي حلقت بالطرف الآخر 
عها الطرُف املخالف اأو التي كان ينبغي له اأن  والك�سب الذي فاته نتيجة للمخالفة. ول يجوُز اأن يتجاأوَز التعوي�ُش قيمَة اخل�سارة والربح ال�سائع التي توقَّ

عة ملخالفة العقد«. عها وقَت انعقاِد العقد يف �سوء الوقائع والتي كان َيعلم بها اأو التي كان من واجبه اأن يعلَم بها كنتائج متوقَّ يتوقَّ
35. تن�ش املادة 75 من التفاقية على اأنه »اإذا ُف�سخ العقُد وَحدث – على نحو معقول وخال مدة معقولة بعد الف�سخ – اأن قام امل�سرتي ب�سراء ب�سائَع 
بديلٍة اأو قام البائُع باإعادة بيع الب�سائع، فللطرف الذي ُيطالب بالتعوي�ش اأن يح�سل على الفرق بن �سعر العقد و�سعر �سراء البديل اأو ال�سعر عند اإعادة 

ة مبوجب املادة 74«.  البيع وكذلك التعوي�سات الأخرى امل�ستَحقَّ
36. تن�ش املادة 76 على ما يلي »1- اإذا ُف�سخ العقُد وكان هناك �سعٌر جاٍر للب�سائع فللطرف الذي ُيطالب بالتعوي�ش، اإذا مل َيكن قد قام بال�سراء اأو 
ة  د يف العقد وال�سعر اجلاري وقت ف�سخ العقد وكذلك التعوي�سات الأخرى امل�ستَحقَّ عر املحدَّ باإعادة البيع مبوجب املادة 75، اأن يح�سل على الفرقبن ال�سِّ
عُر اجلاري وقَت َت�سلُّم الب�سائع بدًل  مبوجب املادة 74. ومع ذلك، اإذا كان الطرُف الذي يطلب التعوي�َش قد ف�سخ العقَد بعد ت�سلُّمه الب�سائَع، ُيطبَّق ال�سِّ
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املاح��ظ الأوىل اأن التعوي���ش الع��ام يف امل��ادة 74 فق��ط ه��و ال��ذي ل ميك��ن املطالب��ة ب��ه وه��و فق��ط املعن��ي بحال��ة العائ��ق 
اخل��ارج ع��ن الإرادة، حي��ث اإن فك��رة العائ��ق تتعار���ش م��ع فك��رة الف�س��خ يف الفر�سي��ات الأخ��رى يف امل��واد 75 و76 م��ن 
التفاقي��ة. كم��ا ذه��ب راأي اإىل اأن الأط��راف اإذا م��ا اتفق��وا عل��ى �س��رط جزائ��ي، وكان اتفاقه��م �سحيًح��ا وفًق��ا للقان��ون 
الوطن��ي، فاإن��ه يك��ون حم��ًا لاإعف��اء ال��وارد يف ن���ش امل��ادة 79، وذل��ك بالرغ��م م��ن ع��دم وج��ود ن���ش �سري��ح به��ذا 

الأثر.37 

اإذا م��ا انتهين��ا اإىل اأن ق��رار احل�س��ار عل��ى قط��ر ي�س��ّكل وفق��ا للم��ادة 1/79 عائًق��ا، ف��اإن الأث��ر القان��وين املرتت��ب �س��يكون 
حرم��ان الط��رف ال��ذي ت�س��رر م��ن ج��راء ع��دم التنفي��ذ م��ن مطالب��ة الط��رف الآخ��ر بالتعوي���ش. وه��ذا الط��رف ق��د يختل��ف 
يك��ون  ق��د  ناحي��ة  م��ن  م�س��رت؟  اأم  بائ��ع  ه��و  وه��ل  املتعاق��د  ومرك��ز  تت�سمن��ه،  الت��ي  واللتزام��ات  العق��د  باخت��اف 
املتعاق��د يف قط��ر مل يتل��ق الب�سائ��ع املتعاق��د عليه��ا ب�س��بب احل�س��ار، ف��ا يك��ون بو�س��عه املطالب��ة بالتعوي���ش. وم��ن ناحي��ة اأخ��رى 
ق��د يك��ون املتعاق��د يف قط��ر مل يتمك��ن م��ن �س��حن ب�ساع��ة تعاق��د عل��ى بيعه��ا لتاج��ر يف دول��ة م��ن دول احل�س��ار، ف��ا 
يج��وز لاأخ��ر مطالب��ة املتعاق��د يف قط��ر بالتعوي���ش. اأك��ر م��ن ذل��ك ق��د يتع��ذر عل��ى تاج��ر يف اأي دول��ة اأخ��رى خ��ارج دول 
احل�س��ار ت�س��ليم ب�سائ��ع يف قط��ر ب�س��بب احل�س��ار، ف��ا يج��وز للمتعاق��د يف دول��ة قط��ر املطالب��ة بالتعوي���ش، والعك���ش �سحي��ح 
اإذ ل يج��وز للمتعاق��د م��ن خ��ارج دول احل�س��ار مطالب��ة املتعاق��د يف قط��ر بالتعوي���ش ج��راء ع��دم ت�س��ليم الب�سائ��ع املتف��ق 
عليه��ا ب�س��بب العائ��ق. م��ا ينطب��ق عل��ى اللت��زام بالت�س��ليم ينطب��ق عل��ى اللتزام��ات الأخ��رى املنبثق��ة ع��ن عق��د البي��ع، مث��ل 

اللتزام بدفع الثمن وت�س��ّلم الب�سائع.  

عل��ى اأّن احلك��م الغري��ب ال��ذي ت�سمنت��ه التفاقي��ة يق�س��ي بال�س��ماح لأي م��ن املتعاقدي��ن اللج��وء اإىل اجل��زاءات الأخ��رى، 
ب�س��رط تواف��ر �س��روطها. فاملتعاق��د يف قط��ر ي�س��تطيع اأن يطل��ب ف�س��خ العق��د ب�س��بب ع��دم الق��درة عل��ى الت�س��ليم نظ��ًرا لوج��ود 
العائ��ق، ويب��دو اأن ه��ذا اجل��زاء ه��و الوحي��د القاب��ل للتطبي��ق يف حال��ة العائ��ق، وي�س��رتط لتطبي��ق ه��ذا اجل��زاء �س��روط اأهمه��ا 
اأو  الت�س��ليم  ع��دم  اأن  احل�س��ار  ب�س��بب  التنفي��ذ  ع��دم  م��ن  املت�س��رر  املتعاق��د  اأثب��ت  ف��اإذا  اجلوهري��ة،  املخالف��ة  وج��ود 
ع��دم دف��ع الثم��ن ه��و خمالف��ة متت��د اإىل ج��ذور العق��د وحترم��ه مم��ا كان خم��ّوًل اأن يتوقع��ه م��ن العق��د حلظ��ة انعق��اده، ج��از 
له الف�سخ، وهذا كثًرا ما يتحقق يف حالة عدم ح�سول امل�سرتي على الب�سائع اأو ح�سول البائع على الثمن.38 جدير بالذكر 
اأن الف�س��خ وفق��ا لاتفاقي��ة ل يحت��اج اإىل اللج��وء اإىل الق�س��اء، واإمن��ا يك��ون باإ�س��عار ير�س��له الط��رف املعن��ي لاآخ��ر.39 كم��ا 

ترتت��ب اآث��ار الف�س��خ واأهمه��ا اإع��ادة احل��ال اإىل م��ا كان علي��ه قب��ل التعاق��د.40 

اأم��ا اجل��زاءات الأخ��رى، كتخفي���ش الثم��ن والتنفي��ذ العين��ي فم��ن غ��ر املت�س��ور تطبيقه��ا، اإذ اإن ج��زاء تخفي���ش الثم��ن 
ل يك��ون اإّل يف حال��ة مت الت�س��ليم، فه��و مرتب��ط بت�س��ليم ب�ساع��ة معيب��ة.41 بينم��ا يف حال��ة احل�س��ار كعائ��ق، نتح��دث ع��ن 
ع��دم ت�س��ليم ولي���ش ع��ن ع��دم مطابق��ة، �س��اأن العدي��د م��ن العق��ود الت��ي مت تعطيله��ا ب�س��بب احل�س��ار. وكذل��ك احل��ال، ل 
ميك��ن اأن نت�س��ّوراأن املتعاق��د يف قط��ر ي�س��ّر عل��ى التنفي��ذ ويطل��ب التنفي��ذ العين��ي، لأن اأث��ر العائ��ق ه��و جع��ل التنفي��ذ 
م�س��تحيًا، ول تنفي��ذ عين��ي عندم��ا يك��ون التنفي��ذ ق��د اأ�سب��ح م�س��تحيًا، اإذ ل ب��ّد م��ن اأن يظ��ل ممكن��ا. لق��د عرف��ت 

عَر اجلارَي هو ال�سعُر ال�سائُد يف املكان الذي كان ينبغي اأن يتمَّ فيه ت�سليُم  عر اجلاري وقَت َف�سخ العقد. 2- لأغرا�ش الفقرة ال�سابقة، فاإنَّ ال�سِّ من ال�سِّ
عر يف مكان اآخر ُيَعدُّ بديًا معقوًل، مع ُمراعاة الفروق يف تكلفة نقل الب�سائع«. الب�سائع اأو، اإذا مل يكن ثمة �سعٌر �سائد يف ذلك املكان، فال�سِّ

37. اأمن دّوا�ش، مرجع �سابق، �ش. 598.
38. انظر ن�ش املادة 25 من اتفاقية فيينا التي تعّرف املخالفة اجلوهرية وتن�ش على اأنها »َتكوُن خمالفُة العقد من جانب اأَحد الطرفن خمالفًة 

َع احل�سوَل عليه مبوجب العقد، اإلَّ اإذا مل  جوهرية اإذا ت�سّببت يف اإحلاق �سرر بالطرف الآخر من �ساأنه اأن يحرَمه ب�سكل اأ�سا�سي مما كان يحقُّ له اأن يتوقَّ
ع مثل هذه النتيجة يف نف�ش الظروف«. ع مثل هذه النتيجة ومل يكن اأيُّ �سخ�ش �َسِويِّ الإدراك من نف�ش ال�سلة يتوقَّ يكن الطرُف املخالُف يتوقَّ

ه اإىل الطرف الآخر«.  39. انظر املادة 26 من التفاقية »ل ُيحدث اإعاُن ف�سخ العقد اأَثَره اإّل اإذا مت بوا�سطة اإخطار موجَّ
40. John O. Honnold at & 13.

41. Chengwei Liu at & 26.
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��ا ل ميك��ن  التفاقي��ة �س��وًرا اأخ��رى م��ن �س��ور التنفي��ذ العين��ي ه��ي اإ�س��اح  الب�ساع��ة وت�س��ليم ب�ساع��ة بديل��ة42، وه��ذه اأي�سً
اللج��وء اإليه��ا، حي��ث تفرت���ش اأن الت�س��ليم ق��د ح�س��ل، بينم��ا احلدي��ث ع��ن ع��دم ت�س��ليم ب�س��بب عائ��ق ه��و يف حالتن��ا احل�س��ار. 

ميك��ن الق��ول م��ن خ��ال م��ا �س��بق اأن املتعاق��د يف قط��ر، اأو خ��ارج قط��ر ال��ذي مل يت��م تنفي��ذ العق��د يف مواجهت��ه ب�س��بب 
احل�س��ار، ق��ادر عل��ى طل��ب ف�س��خ العق��د وفًق��ا لتفاقي��ة الأمم املتح��دة وب�س��رط تواف��ر �س��روط الف�س��خ. اإن املتمّع��ن يف ه��ذه 
ال�س��روط يلح��ظ اأنه��ا دقيق��ة ولي�س��ت ب�س��هلة التحق��ق، ف��اإذا ه��و اأخف��ق يف اإثب��ات تواف��ر ال�س��روط اأو مل تقتن��ع به��ا املحكم��ة، 
خ�س��ر حق��ه يف ف�س��خ العق��د. اأم��ام ه��ذه احلال��ة نت�س��اءل، اإذا كان العق��د م�س��تحيل التنفي��ذ، ومل ينج��ح ف�س��خه، فم��ا م�س��ره؟ 

تتلخ���ش الإجاب��ة عل��ى ال�س��وؤال ال�س��ابق باأن��ه �س��ينتج ع��ن ه��ذا الو�س��ع، بق��اء العق��ود الت��ي اأ�سبح��ت م�س��تحيلة التنفي��ذ قائم��ة، 
وب��دون ج��دوى تذك��ر، الأم��ر ال��ذي يوؤك��د ع��دم منطقي��ة احلك��م القان��وين ال��ذي ت�سمنت��ه امل��ادة 5/79 عندم��ا ح�س��رت اأث��ر 

العائ��ق يف من��ع التعوي���ش، ومل جتع��ل من��ه �س��بًبا ل�س��قوط اللتزام��ات العقدي��ة وزوال العق��د اأتوماتيكي��ا. 

 اأم��ا فيم��ا يخ���ش الفوائ��د، يذه��ب �س��ّراح التفاقي��ة اإىل اأن الفوائ��د املن�سو���ش عليه��ا يف امل��ادة )78( لي�س��ت مرتبط��ة ب��اأي 
ح��ال بالتعوي���ش43، مم��ا يعن��ي اأن املتعاق��د ال��ذي ل يت��م التنفي��ذ يف مواجهت��ه ب�س��بب احل�س��ار ي�س��تطيع املطالب��ة بالفوائ��د 
عل��ى تاأخ��ر اأي مبل��غ م��ايل. مث��ال ذل��ك: ع��دم ق��درة املتعاق��د يف قط��ر عل��ى اإج��راء حتوي��ل م��ايل لدول��ة الإم��ارات، رغ��م 
ع��ن  خ��روج  احلك��م  ه��ذا  ويف  احل�س��ار،  قب��ل  املا�س��ي  يف  ت�س��ليمها  مت  لب�ساع��ة  ثمًن��ا  باعتب��اره  ب��ه  مل��زم  اأن��ه 

مب��ادئ العدال��ة، اإذ كي��ف ميك��ن فه��م من��ع التعوي���ش وال�س��ماح بالفوائ��د، رغ��م اأن العل��ة واح��دة. 

يف  التج��ار  به��ا  يرتب��ط  الت��ي  العق��ود  ذل��ك  مث��ال  العق��د،  ط��ريف  قب��ل  م��ن  كعائ��ق  باحل�س��ار  التم�س��ك  يت��م  ق��د 
تنفيذه��ا  يب��داأ  ومل  احل�س��ار  ق��رار  قب��ل  اإبرامه��ا  مت  الت��ي  للعق��ود  فبالن�س��بة  ال�س��عودية،   يف  نظرائه��م  م��ع  قط��ر 
الإّ بع��د ق��رار احل�س��ار، اأوعق��ود التوري��د طويل��ة امل��دد الت��ي ياأخ��ذ تنفيذه��ا ع��ّدة �س��نوات، فف��ي ه��ذا الن��وع م��ن العق��ود، 
�سيتم�س��ك البائ��ع باحل�س��ار كعائ��ق لع��دم الت�س��ليم كلًي��ا اأو ع��دم تكمل��ة الت�س��ليم يف عق��د التوري��د، يف نف���ش الوق��ت 
�سيتم�س��ك امل�س��رتي بع��دم دف��ع الثم��ن امل�س��تحق علي��ه يف تاري��خ لح��ق للح�س��ار اأو ع��دم قيام��ه بدف��ع باق��ي دفع��ات عق��د التوري��د 
الت��ي �ست�س��تحق بع��د ق��رار احل�س��ار. فعلًي��ا م��ا �س��يح�سل ه��و اأّن احل�س��ار كعائ��ق �س��يعفي البائ��ع وامل�س��رتي م��ن تعوي���ش 

بع�سهما البع�ش. 

ثانًيا: العائق املوؤقت
 تناول��ت التفاقي��ة العائ��ق املوؤق��ت، حي��ث ق��ررت امل��ادة 3/79 "ُيح��ِدُث الإعف��اء املن�سو���ُش علي��ه يف ه��ذه امل��ادة اأَث��َره خ��ال 

املّدة التي يبقى فيها العائُق قائًما".

كم��ا ياأم��ل اجلمي��ع، ف��اإن ح�س��ار دول��ة قط��ر �س��يكون موؤقًت��ا و�س��تنتهي وت��زول اآث��اره، فم��اذا �س��يرتتب عل��ى ذل��ك م��ن تبع��ات؟ 
م��ن خ��ال الن���ش املتق��ّدم نخ��رج بجمل��ة م��ن النتائ��ج؛ اإذا زال العائ��ق وكان العق��د ل زال ناف��ًذا م��ن حي��ث تاري��خ 

42. انظر ن�ش املادة 46 من اتفاقية فيينا 1980 التي تن�ش على “(1( يجوز للم�سرتي اأن َيطلَب من البائع تنفيَذ التزاماته اإلَّ اإذا كان امل�سرتي قد 
ا�ستعمل حًقا يتعار�ش مع هذا الطلب. )2( ل يجوُز للم�سرتي يف حالة عدم مطابقة الب�سائع للعقد اأن يطلب من البائع ت�سليَم ب�سائع بديلة اإّل اإذا كان 

ل خمالفًة جوهرية للعقد، وطلب امل�سرتي ت�سليَم الب�سائع البديلة يف الوقت الذي يخطر فيه البائَع بعدم املطابقة وفًقا لأحكام املادة  العيُب يف املطابقة ُي�سكِّ
39 اأو يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار. )3(  يجوز للم�سرتي يف حالة عدم ُمطاَبقة الب�سائع للعقد اأن َيطلب من البائع اإ�ساح العيب يف املطاَبقة 
ا يف وقت الإخطار بوجود الَعيب يف  ل عبًئا غَر معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف احلال. ويجُب طلُب الإ�ساج اإمَّ اإّل اإذا كان هذا الإ�ساج ي�سكِّ

املطاَبقة وفًقا للمادة 39 واإّما يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار«. 
43. Chengwei Liu, Id., at 29 &.
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ال�س��ريان، يجب اأن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزاماته، مبجرد اإنهاء احل�سار، ويتوجب على ال�س��ركات ال�س��عودية تنفيذ عقود 
التوري��د املرتبط��ة به��ا م��ع ال�س��ركات القطري��ة، م��ا مل يك��ن ق��د مت ف�س��خ ه��ذه العق��ود عم��ًا بن���ش امل��ادة 1/79. 

عل��ى اأن��ه ويف ه��ذه احلال��ة، ميتن��ع عل��ى الأط��راف التم�س��ك بالتنفي��ذ املتاأخ��ر، ول يج��وز املطالب��ة ب��اأي تعوي���ش، ل ب��ل م��ن 
املمك��ن اأن يتطل��ب الأم��ر اإعط��اء فر�س��ة زمني��ة اأو�س��ع ل�س��تئناف التنفي��ذ، كم��ا ل��و تطّل��ب الأم��ر ا�س��ت�سدار رخ���ش، اأو تنظي��م 
عق��د تاأم��ن اأو نقل،عل��ى اأن اأي تاأخ��ر بع��د ذل��ك يجع��ل م��ن املمك��ن املطالب��ة بالتعوي���ش، وحتت�س��ب التعوي�س��ات م��ن تاري��خ 
التنفي��ذ بع��د زوال احل�س��ار ولغاي��ة التنفي��ذ الفعل��ي، م��ع الأخ��ذ بع��ن العتب��ار الفر�س��ة الزمني��ة الإ�سافي��ة لتح�س��ر الب�ساع��ة 

وتنظيم �س��حنها.44 

تواف��رت  مت��ى  ج��زاء  لأي  باللج��وء  احل�س��ار  رف��ع  بع��د  حق��ه  يفق��د  ل  املتعاقدي��ن  م��ن  اأًي��ا  اأن  اإىل  الإ�س��ارة  جت��در 
للط��رف  مفي��دا  يع��ود  ول  احل�س��ار  بع��د  ج��دواه  التنفي��ذ  يفق��د  اأن  املمك��ن  م��ن  حي��ث  التعوي���ش،  وبخ��اف  �س��روطه 
املعني. بكلمات اأخرى ينطبق على العائق املوؤقت ما ينطبق على العائق الدائم، من حيث عدم جواز املطالبة بالتعوي�ش وجواز 

اللجوء لأي جزاء اآخر.45 
وباعتب��ار اأن العدي��د م��ن العق��ود ب��ن ال�س��ركات القطري��ة وال�س��ركات الأخ��رى، �س��واء يف دول احل�س��ار اأو غره��ا م��ن ال��دول 
الت��ي حتت��اج للم��رور باأح��د دول احل�س��ار للوف��اء بالتزاماته��ا، ه��ي عق��ود طويل��ة الأم��د وتق��وم اأ�سا�ًس��ا عل��ى التوري��د، 
ف��اإن فك��رة اأن احل�س��ار ي�س��ّكل عائًق��ا جزئًي��ا واردة.46 ق��د يك��ون اأح��د املوردي��ن ق��د اأوف��ى ببع���ش ال�س��حنات، وتخّل��ف ع��ن الباق��ي 
ب�س��بب احل�س��ار. يف املث��ال املتق��ّدم ي�س��ار اإىل تطبي��ق ذات القواع��د ولك��ن بخ�سو���ش اجل��زء ال��ذي تع��ذر تنفي��ذه. ولتو�سي��ح 
فيم��ا  التعوي���ش  غ��ر  �س��روطه،  تواف��رت  طامل��ا  ج��زاء  اأي  اإىل  اللج��وء  قط��ر  يف  كم�س��رٍت  للمتعاق��د  يج��وز  فاإن��ه  ذل��ك، 

قائًم��ا.  فيبق��ى  تنفي��ذه  مت  ال��ذي  اجل��زء  اأم��ا  احل�س��ار،  ق��رار  بع��د  التنفي��ذ  الواج��ب  امل�س��تقبلي  اجل��زء  يخ���ش 

بن��اء عل��ى م��ا �س��بق تناول��ه يف ه��ذا املبح��ث، فاإن��ه وم��ن م�سلح��ة الط��رف املت�س��رر م��ن ع��دم تنفي��ذ الت��زام الط��رف 
الآخ��ر ب�س��بب عائ��ق احل�س��ار، اأن يب��ادر اإىل اإر�س��ال اإ�س��عار الف�س��خ بع��د توخي��ه وج��ود ال�س��روط الازم��ة، جتنب��ا لبق��اء العق��د 
اأ�سب��ح  وق��ت  يف  بالتنفي��ذ  الآخ��ر  الط��رف  ومت�س��ك  املوؤق��ت  العائ��ق  زوال  اأو  ج��دوى،  ب��ا  طويل��ة  م��دة  معلًق��ا 

التنفي��ذ في��ه غ��ر مفي��د بالن�س��بة للطرف الآخر. 

املبحث الثاين: ح�شار قطر ظرف �شاق وفقا ملبادئ الينيدروا 2016
ق��د ينت��ج ع��ن ح�س��ار قط��ر ا�س��تحالة تنفي��ذ اأح��د الأط��راف للتزامات��ه التعاقدي��ة، وق��د تعامل��ت اتفاقي��ة الأمم املتح��دة م��ع 
ه��ذه احلال��ة وفًق��ا مل��ا مت بيان��ه يف املبح��ث الأول، بينم��ا يتعام��ل ه��ذا املبح��ث م��ع احل��الت الت��ي ل ينت��ج فيه��ا ع��ن  
احل�س��ار ا�س��تحالة يف التنفي��ذ واإمن��ا �سعوب��ة بالغ��ة وتكالي��ف باهظ��ة، اأي م��ا يع��رف يف القوان��ن الوطني��ة بنظري��ة الظ��روف 

الطارئ��ة47، وم��ا اأ�س��مته املب��ادئ بالظ��روف ال�س��اقة.48

44. Joseph Lookofsky, Id., at 5 &.

45. John Honold, Id., at 12 &.

46. Denis Tallon, Id., at 11 &.

47. وفًقا للقانون املدين القطري، فاإن اأي حادث عام مفاجئ غر متوقع – يجعل تنفيذ اللتزام مرهًقا – يعترب ظرًفا طارًئا، ول يوؤدي اإىل انف�ساخ العقد 
كما هو احلال يف القوة القاهرة، واإمنا تقت�سر اآثاره على اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لإعادة التوازن للعقد من الناحية القت�سادية. انظر ن�ش املادة 

171 مدين قطري التي تن�ش على: »1- العقد �سريعة املتعاقدين، فا يجوز نق�سه ول تعديله اإل باتفاق الطرفن اأو لاأ�سباب التي يقررها القانون. 2- 
ومع ذلك اإذا طراأت حوادث ا�ستثنائية عامة مل يكن يف الو�سع توقعها وترتب على حدوثها اأن تنفيذ اللتزام التعاقدي – وان مل ي�سبح م�ستحيًا – �سار 

مرهًقا للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي تبًعا للظروف وبعد املوازنة بن م�سلحة الطرفن اأن يرد اللتزام املرهق اإىل احلد املعقول، ويقع 
باطًا كل اتفاق على خاف ذلك.«

48. جتدر الإ�سارة اإىل اأن املبادئ قد تناولت اأحكام القوة القاهرة بالتنظيم يف ف�سل م�ستقل يف املادة 7/1/7، وهي خارج نطاق هذا البحث، مع 
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جدي��ر بالذك��ر اأن نف���ش الظ��رف ق��د يخل��ق حال��ة ا�س��تحالة اأو �سعوب��ة وتكلف��ة؛ عل��ى �س��بيل املث��ال، اأ�سب��ح تنفي��ذ ال�س��ركات 
ال�س��عودية – املوج��ودة داخ��ل الأرا�س��ي ال�س��عودية – للتزاماته��ا التعاقدي��ة يف قط��ر م�س��تحيًا، اأم��ا بالن�س��بة لل�س��ركات 
الأردني��ة امللتزم��ة بت�س��ليم ب�سائ��ع اأو موا�س��ي يف قط��ر، فق��د اأ�سب��ح التنفي��ذ مرهق��ًا ولي���ش م�س��تحيًا. اأ�سا���ش ذل��ك اأن التاج��ر 
يف ال�س��عودية ق��د اأ�سب��ح ممنوًع��ا م��ن كاف��ة الت�سرف��ات والعق��ود فيم��ا يخ���ش قط��ر. اأم��ا التاج��ر الأردين، فممن��وع فق��ط م��ن 
ا�س��تخدام املع��رب احل��دودي ال��ربي ال�س��عودي، مبعن��ى اأن م��ن حق��ه اإيج��اد طريق��ة اأخ��رى لإدخ��ال منتجات��ه لل�س��وق القط��ري 

احل�س��ار. عل��ى  ال�س��ابقة  التعاقدي��ة  بالتزامات��ه  وف��اء 

ه��و  الأ�س��ل  اأن  عل��ى  التاأكي��د  خ��ال  م��ن  املو�س��وع  به��ذا  التعام��ل  وافتتح��ت  ال�س��اقة  الظ��روف  املب��ادئ  تناول��ت 
اح��رتام الق��وة امللزم��ة للعق��د، واأن �سعوب��ة وازدي��اد تكلف��ة التنفي��ذ ل تعن��ي الإعف��اء م��ن اللت��زام العق��دي49.، عل��ى اأنه��ا 

تناول��ت وج��ود ظ��رف �س��اق ونظم��ت �س��روطه واآث��اره كا�س��تثناء م��ن فك��رة الق��وة امللزم��ة للعق��د. 

نلق��ي ال�س��وء فيم��ا يل��ي عل��ى مفه��وم و�س��روط الظ��رف ال�س��اق وذل��ك يف املطل��ب الأول م��ن ه��ذا املبح��ث، بينم��ا نناق���ش 
اأث��ر الظ��رف ال�س��اق يف املطل��ب الث��اين. 

املطلب الأول: مدى توافر �شروط الظرف ال�شاق يف ح�شار قطر
ميك��ن حتدي��د مفه��وم الظ��رف ال�س��اق باأن��ه ح��دث ع��ام يرتت��ب علي��ه اخت��ال جوه��ري يف الت��وازن العق��دي لط��ريف العق��د.50 
اإذ ل يكف��ي جم��رد تعاظ��م خ�س��ارة اأح��د اأط��راف العق��د، لتطبي��ق نظري��ة الظ��روف ال�س��اقة اإمن��ا يج��ب اأن تك��ون اخل�س��ارة 
فادح��ة، لينت��ج عنه��ا اخت��ال جوه��ري يف الت��وازن العق��دي.51 يث��ر تعب��ر "جوه��ري" اإ�س��كاليًة يف احلك��م عل��ى الأم��ور، 
فل��م حت��دد املب��ادئ معي��ارا جلوهري��ة الخت��ال، مم��ا يجع��ل الأم��ر برمت��ه يف تقدي��ر املحكم��ة، ووفًق��ا لظ��روف كل حال��ة.52 
متي��ل املحاك��م لع��دم التو�س��ع يف تطبي��ق النظري��ة باعتباره��ا ا�س��تثناًء.53 ويذه��ب جان��ب م��ن الفق��ه اإىل اأن اخل�س��ارة يج��ب اأّل 
تق��ل ع��ن 50% م��ن قيم��ة العق��د حت��ى نك��ون اأم��ام ظ��رف �س��اقٍّ يرتت��ب علي��ه اخت��ال جوه��ري، ويت��م تقدي��ر ذل��ك وفًق��ا للمعي��ار 

املو�سوعية.54 

ماحظة اأن موقف املبادئ من ا�ستحالة التنفيذ �سبيه اإىل حد بعيد مبوقف اتفاقية الأمم املتحدة للبيع الدويل للب�سائع 1980. 
49. تن�ش املادة 6.2.1 من املبادئ على اأنه: »عندما ي�سبح تنفيذ العقد اأكر كلفة بالن�سبة لأحد الأطراف، يظل هذا الطرف، ملتزًما بتنفيذ التزاماته 

وفًقا لاأحكام الواردة اأدناه يف �ساأن الظروف ال�ساقة«. 
50. التعليق الر�سمي على مبادئ اليندروا �ش. 212. 

51. Larry A. DiMatteo, Id.

52. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commer-
cial Contracts (PICC), 1st ed. )Oxford: Oxford University Press, at & 719, 2009).

رف�ست املحكمة طلب املدعن املقرت�سن من بنك يف كولومبيا ل�سراء منازل اعتبار الأزمة يف كولومبيا �سنة 1998 ظرًفا �ساًقا اأثر على القت�ساد و�سيولة 
متويل املنازل، وحجتها اأن املدعن مل يقّدموا ما يثبت ب�سكل كاف على اأّن اختاًل جوهرًيا قد �ساب التوازن العقدي. انظر ق�سية:

Corte Suprema de Justicia, Rafael Alberto Martínez Luna y María Mercedes Bernal Cancino vs. Granbanco S.A, 21.02.2012. 

كما قررت املحكمة يف حكم اآخر »اإن جمرد ت�سرر اأحد اأطراف العقد من ظرف معن ل ي�سمح لهذا الطرف التن�سل من العقد« معتربة اأن قبول فكرة 
تعديل العقد ا�ستثناء �سيق، يطبق فقط عند حدوث خلل ا�ستثنائي بخ�سو�ش التوازن العقدي. انظر ق�سية: 

 Audiencia Provincial de A. Coruña )Seccion 4), 51, 18.02.2013, Spain. 

53. )ICC International Court of Arbitration(, Zürich 8486, No. 8486.

قررت املحكمة يف هذا احلكم اأنه ل يكفي اأن تزيد تكلفة الوفاء باللتزام ولكن يجب اأن تكون الزيادة جوهرية، ورف�ست تطبيق نظرية الظروف ال�ساقة. 
كما مت تبني ذات الراأي يف ق�سية اأخرى، مت�سك فيها املدعى عليه باأن تبني املوجه الأوروبي يف العامات التجارية عام 1989 واحتواءه على قواعد 

حتررية جعل التنفيذ �ساًقا. مل تعرتف هيئة التحكيم بذلك على اأ�سا�ش ان زيادة التكلفة مل تكن جوهرية. انظر حكم ق�سائي �سادر عن:
(ICC International Court of Arbitration 9479).

54. Joseph M. Perillo, Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 

5 Tul. J. Int’l & Comp. L. 5, 28 )1997), at 22 &. See also Dietrich Maskow, Hardship and Force Majeure)”, 40 Am. J. Comp. 
L. 657, 670 )1992), at 662 &. See also Scott D. Slater )Overcome by Hardship: The Inapplicability of the UniDroit Principles’ 
Hardship Provisions to CISG12 ,) Fla. J. Int’l L. 231, 262 )1998), at 241 &. 
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م��ن الأمثل��ة الق�سائي��ة عل��ى اعتب��ار ح��دث م��ا ظرًف��ا �س��اًقا ، تغ��ّر القوان��ن يف اإح��دى دول الحت��اد ال�س��وفيتي ال�س��ابق، 
ب�س��بب انهي��ار الحت��اد مم��ا اأدى اإىل التاأث��ر جوهرًي��ا عل��ى �س��عر العق��د.55 كذل��ك قي��ام الوح��دة م��ا ب��ن اأملاني��ا ال�س��رقية 
واأملاني��ا الغربي��ة، م��ع م��ا ا�س��تتبع ذل��ك م��ن التح��ّول الكام��ل للنظ��ام الراأ�س��مايل وفت��ح الب��اد اأم��ام ال�س��ركات، مم��ا اأفق��د بع���ش 
��ا التاأث��ر اجلوه��ري للث��ورة الإ�س��امية يف اإي��ران ع��ام 1979عل��ى  الأعم��ال والب�سائ��ع يف عق��ود �س��ابقة قيمتها.56م��ن ذل��ك اأي�سً

الت��وازن العق��دي،57 اأ�س��ف اإىل ذل��ك كل��ه الأزم��ة القت�سادي��ة العاملي��ة.58 

اأما ال�سروط التي يجب اأن تتوفر لنكون ب�سدد ظرف �ساق فهي واردة يف املادة 2/2/6 والتي جاء فيها:
"تتواف��ر الظ��روف ال�س��اقة اإذا وقع��ت اأح��داث ُتخ��لُّ ب�س��ورة جوهري��ة بت��وازن العق��د اإم��ا برف��ع تكالي��ف التنفي��ذ عل��ى اأح��د 

الأط��راف، وام��ا بخف���ش قيم��ة م��ا يتلق��اه اأح��د الأط��راف، ويتع��ن تواف��ر م��ا يل��ي:
( اأن تقع هذه الأحداث، اأو يعلم بها الطرف الذي تعر�ش لها، بعد اإبرام العقد. اأ

عن��د  له��ا،  تعر���ش  ال��ذي  الط��رف  قب��ل  م��ن  معقول��ة  ب�س��ورة  احل�س��بان  يف  الأح��داث  ه��ذه  اأخ��ذ  ميك��ن  اأّل  ب( 
اإب��رام العقد.

ج( اأن تكون هذه الأحداث خارجة عن �سيطرة الطرف الذي تعر�ش لها.
د( اأّل يكون الطرف الذي تعر�ش لهذه الأحداث قد حتّمل بخطر وقوع هذه الظروف". 

فيما يلي تطبيق هذه ال�سروط واملتطلبات على ح�سار قطر.

اأوًل: �شورتان للم�شقة العقدية
تتجل��ى امل�س��قة العقدي��ة يف اإح��دى �سورت��ن: م��ن ناحي��ٍة ق��د ت�سب��ح تكلف��ة الوف��اء عالي��ة ج��ًدا عل��ى اأح��د الأط��راف، 
وم��ن ناحي��ة اأخ��رى ق��د تتناق���ش قيم��ة وفائ��دة احل�س��ول عل��ى حم��ل العق��د )الب�ساع��ة اأو اخلدم��ة( اأو تتا�س��ى. تتعّل��ق 
ال�س��ورة الأوىل بالط��رف امللت��زم بت�س��ليم ب�ساع��ة اأو تق��دمي خدم��ة )املدي��ن(، واأب��رز الأمثل��ة املتعلق��ة به��ذه ال�س��ورة ه��ي تغي��ر 
طريق��ة نق��ل الب�سائ��ع ل�سم��ان و�سوله��ا اإىل قط��ر، م��ن خ��ال ا�س��تبدال النق��ل ال��ربي معق��ول القيم��ة بالنق��ل اجل��وي باه��ظ 
التكالي��ف. اأم��ا الأمثل��ة العملي��ة الأخ��رى العام��ة، فتتمث��ل يف ارتف��اع اأ�س��عار امل��واد اخل��ام، اأي ارتف��اع تكلف��ة الإنت��اج. 
يف  املحاك��م  لعم��ل  حم��ًا  كان��ت   – معين��ة  ظ��روف  ب�س��بب  النق��ل  تكلف��ة  ارتف��اع  عل��ى  التاريخي��ة  الأمثل��ة  م��ن 
دول عدي��دة يف الع��امل ق��رار ال�س��لطات امل�سري��ة اإغ��اق قن��اة ال�سوي���ش ع��ام 1956، حي��ث ازدادت تكلف��ة نق��ل الب�سائ��ع م��ن 
اأوروب��ا اإىل الهن��د زي��ادة فائق��ة. مل تك��ن املب��ادئ ق��د �س��درت يف ذل��ك الوق��ت، ولك��ن عر���ش عل��ى حماك��م وطني��ة كث��رة 

ق�ساي��ا تتعل��ق بهذا احلدث.59 
اأم��ا ال�س��ورة الثاني��ة، واملعني��ة بالط��رف املتلق��ي للب�ساع��ة اأو اخلدم��ة )الدائ��ن(، مبعن��ى اأن �س��ركًة اأو تاج��ًرا يف قط��ر 
كان ق��د تعاق��د قب��ل احل�س��ار – عل��ى �س��بيل املث��ال – م��ع �س��ركة اأجنبي��ة عل��ى تق��دمي خدم��ات ا�ست�س��ارية بخ�سو���ش م�س��روع 
م�س��رتك بين��ه وب��ن �س��ركة اأخ��رى م��ن دول احل�س��ار.  لك��ن، وب�س��بب احل�س��ار، اأ�سبح��ت ه��ذه اخلدم��ات معدوم��ة القيم��ة، 
لأن الط��رف الآخ��ر اأ�سب��ح ممنوًع��ا م��ن العم��ل م��ع اأي �س��ركة قطري��ة حت��ت طائل��ة امل�س��اءلة القانوني��ة. يف الفر���ش الأخ��ر، 
باإم��كان ال�س��ركة القطري��ة التم�س��ك باحل�س��ار يف مواجه��ة ال�س��ركة الأجنبي��ة كظ��رف �س��اق ب�سورت��ه الثاني��ة، الت��ي جتع��ل 

الوف��اء ع��دمي القيم��ة له��ا. 

55. http://www.unilex.info/case.cfm?id=757 Ad hoc Arbitration )Place unknown).

56. Arbitral Award, Schiedsgericht Berlin, SG 126/90.

57. Arbitral Award (ICC International Court of Arbitration), Paris 7365/FMS, Ministry of Defense and Support for the Armed 

Forces of the Islamic Republic of Iran v Cubic Defense Systems, Inc, 7365/FMS 05.05.1997.

58. Kyiv Commercial Court of Appeal, Wirtgen Ukraine v. TOV VAB Leasing, 41/602, Ukraine, 02.02.2010. 

59. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), Id., 717-718)& ). 
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بن��اء عل��ى ذل��ك، اإن التم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق، يتحق��ق غالًب��ا عن��د احلدي��ث ع��ن تعاق��دات قطري��ة م��ع �س��ركات وجت��ار م��ن 
خ��ارج دول احل�س��ار، لك��ن وب�س��بب احل�س��ار اأ�سبح��ت تكلف��ة تنفي��ذ اللتزام��ات املتعلق��ة بالب�سائ��ع اأو اخلدم��ات باهظ��ة ج��ًدا 
عل��ى الط��رف خ��ارج قط��ر، اأو اأ�سب��ح الوف��اء قلي��َل اأو ع��دمَي الفائ��دة بالن�س��بة للجان��ب املتلق��ي يف قط��ر، اأو العك���ش عندم��ا ي�سب��ح 
الوف��اء �س��اًقا عل��ى التاج��ر يف قط��ر بالن�س��بة لتعاقدات��ه م��ع جت��ار و�س��ركات م��ن خ��ارج دول احل�س��ار. اأم��ا فيم��ا ب��ن قط��ر 
ودول احل�س��ار، فمو�س��وع التعام��ات ق��د اأ�سب��ح م�س��تحيًا ولي���ش �س��اًقا، خا�س��ة عندم��ا ن�س��تذكر اأن دول احل�س��ار ق��د جّرم��ت 

جنائًي��ا التعام��ل م��ع قط��ر. 

ثانًيا: حادث عام لحق على التعاقد 
ت�س��رتط املب��ادئ اأن يك��ون الظ��رف ال�س��اق ق��د ح�س��ل بع��د انعق��اد العق��د، اأو اأن العل��م ب��ه مل يتحق��ق اإّل بع��د انعق��اد 
العق��د. اأغل��ب العق��ود الت��ي تنطب��ق عليه��ا نظري��ة الظ��روف ال�س��اقة ه��ي تل��ك العق��ود الزمني��ة كعق��ود التوري��د، كذل��ك العق��ود التي 

يحت��اج تنفيذه��ا لوق��ت طوي��ل  كاملق��اولت.60 

عل��ى �س��بيل املث��ال: اإن بع���ش �س��ركات املق��اولت الأجنبي��ة، تعم��ل يف اأك��ر م��ن دول��ة خليجي��ة، مقره��ا الرئي���ش ق��د 
عل��ى  لزاًم��ا  اأ�سب��ح  احل�س��ار،  وب�س��بب  لك��ن،  اخللي��ج.  دول  ب��ن  ب�س��هولة  يتنقل��ون  موظفيه��ا  لك��ن  دب��ي،  يف  يك��ون 
خ��رباء ه��ذه ال�س��ركات الأجنبي��ة ال�س��فر اإىل دول��ة اأخ��رى ومنه��ا ال�س��فر اإىل قط��ر، حي��ث ميتن��ع عليه��م ال�س��فر مبا�س��رة م��ن اأح��د 
دول احل�س��ار اإىل قط��ر، اأو ق��د يك��ون احل��ل مل�س��كلة التنق��ل فت��ح ف��رع اأو مرك��ز لأعم��ال ه��ذه ال�س��ركة يف قط��ر، م��ع م��ا ي�س��تتبع 
ذل��ك م��ن تكلف��ة اإ�سافي��ة لتنفي��ذ العق��د. عل��ى اأن��ه يج��ب اأن نتذك��ر اأن��ه ل يكف��ي اأن ت��زداد تكلف��ة التنفي��ذ، واإمن��ا ل ب��ّد 

م��ن اأن ت��زداد جوهرًيا.

بالن�س��بة مل�س��األة العل��م بالظ��رف ال�س��اق، فاإنه��ا ل تث��ر اأي �سعوب��ات، فيم��ا يخ���ش ح�س��ار قط��ر، حي��ث اإن��ه ح��دٌث عامل��يٌّ 
ول ميك��ن لأح��د الدع��اء بع��دم معرفت��ه باحل�س��ار. اأم��ا امل�س��األة الأخ��رى فه��ي التميي��ز ب��ن العق��ود ال�س��ابقة لق��رار احل�س��ار وتلك 
الاحقة لها اإذ ميكن التم�سك باحل�سار كظرف �ساق فقط بالن�سبة للعقود ال�سابقة ول ميكن ذلك بالن�سبة لأي عقد لحق.

لتو�سي��ح ه��ذه الفك��رة ن�س��وق املث��ال الت��ايل: يج��وز التم�س��ك بالظ��روف ال�س��اقة فيم��ا يخ���ش عق��ود ا�س��تراد املوا�س��ي – ال�س��ابقة 
عل��ى ق��رار احل�س��ار –  م��ن الأردن لقط��ر، حي��ث اإن نقله��ا اأ�سب��ح يتطل��ب تكالي��ف باهظ��ًة. اأم��ا اإذا مت اإب��رام عق��وٍد 
جدي��دٍة بع��د احل�س��ار – ول��و مل يت��م حتدي��د طريق��ة النق��ل بو�س��وح وب�سراح��ة يف العق��د – ف��اإن التاج��ر الأردين ل ميكن��ه 
التم�س��ك ب��اأن تكلف��ة النق��ل �س��تكون باهظ��ة، حي��ث اإن��ه يعل��م باحل�س��ار وق��ت انعق��اد العق��د، ول ميكن��ه الدع��اء بع��دم العل��م.

م��ن املاح��ظ اأن العل��م املع��ّول علي��ه، ه��و ذل��ك املتوف��ر عن��د الط��رف املت�س��رر، ال��ذي يتم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق، وه��و يف حالتن��ا 
احل�س��ار.61  كم��ا اأن التم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق اإمن��ا يك��ون بخ�سو���ش اللتزام��ات الت��ي مل يت��م تنفيذه��ا بع��د، اأم��ا 

تل��ك الت��ي مت تنفيذه��ا، ف��ا جم��ال ملراجعته��ا. 

ثالًثا: ظرف مل ياأخذه املتعاقد باحل�شبان
يج��ب اأّل يك��ون م��ن املعق��ول اأن ياأخ��ذ املتعاق��د ال��ذي يتم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق ه��ذا احل��دث ال��ذي اأ�سب��ح ظرًف��ا �س��اًقا 
باحل�س��بان وق��ت انعق��اد العق��د. ه��ذا ال�س��رط ي�س��تبه مب��ا كن��ا ق��د ناق�س��ناه يف املبح��ث الأول م��ن ه��ذا البح��ث ويتعل��ق بالتوق��ع 
املعق��ول، ولق��د خرجن��ا بنتيج��ة مفاده��ا اأن التوت��ر يف العاق��ات م��ن ح��ن لآخ��ر وال�س��ياق ال�سيا�س��ي والقت�س��ادي والجتماع��ي 

60. عبد النا�سر هياجنة، )التنفيذ(، ف�شل يف �شرح مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية 210، اجلزء الثاين، من�سورات احللبي، بروت، 2017، 
�ش. 798. 

61. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), Id., at 720 &.
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ل ي��ربر معقولي��ة اعتق��اد املتعاق��د ب��اأن قط��ر �س��يتم حما�سرته��ا به��ذه ال�س��ورة، فم��ا ح�س��ل كان �س��ابقة يف تاري��خ العاق��ات 
ياأخ��ذ  اأن  املتعاق��د  واج��ب  م��ن  جتع��ل   2014 ع��ام  يف  ال�س��فراء  �س��حب  حادث��ة  اإن  قائ��ل  يق��ول  ق��د  اخلليجي��ة.62 
باحل�س��بان م��ا اآل��ت اإلي��ه الأم��ور م��ن ح�س��ار. ال اأن ذل��ك ق��د ي�س��دق يف عاق��ات دولي��ة غ��ر العاق��ات اخلليجي��ة؛ حت��ى �س��حب 
ال�س��فراء ع��ام 2014 ل يجع��ل توق��ع ح�س��ار اأو ح��رب ب��ن دول احل�س��ار وقط��ر وارًدا، وذل��ك �سم��ن ال�س��ياق ال�سيا�س��ي 
والتاريخ��ي. اإل اأن��ه ميك��ن الق��ول ب��اأن ح�س��ول م�ساحل��ة ب��ن دول احل�س��ار وقط��ر، ق��د ل تعف��ي املتعاقدي��ن م�س��تقبًا م��ن 
اأن ياأخ��ذوا احل�س��ار بح�س��بانهم عن��د تعاقداته��م، حي��ث ُيع��دُّ م��ن ح��ق املتعاق��د – بع��د رف��ع احل�س��ار وانتهائ��ه اأن يتوق��ع 

تك��راراه، لأن ال�س��ياق ق��د ي�س��مح بذل��ك. 

رابًعا: ظرٌف خارٌج عن اإرادة املتعاقد ومل يتحّمل مبخاطره
ي�س��ّكل ح�س��ار قط��ر كم��ا مت��ت مناق�س��ته يف املبح��ث الأول، ظرًف��ا خارًج��ا ع��ن اإرادة املتعاقدي��ن، فالق��رارات ال�سيا�س��ية 
ال�س��ادرة ع��ن ح��ّكام وحكوم��ات ال��دول تعت��رب املث��ال الأول و الأو�س��ح عل��ى احل��دث اخل��ارج ع��ن اإرادة الأف��راد ول ميك��ن 

لأي �س��خ�ش اأن يك��ون ل��ه علي��ه تاأث��ر.63 

اإّن املب��ادئ ت�سي��ف �س��رًطا مف��اده اأن املتعاق��د املت�س��رر ال��ذي يتم�س��ك بالظ��رف الط��ارئ يج��ب اأّل يك��ون �س��ياق الأم��ور الطبيع��ي 
ي�س��تلزم من��ه التحّم��ل مبخاط��ر ه��ذا احل��دث. وحتلي��ل ذل��ك، اأن بع���ش العق��ود تنط��وي عل��ى بع���ش املخاط��ر الت��ي ل ميك��ن 
جتنبه��ا، فه��ي مفرت�س��ة وق��ت انعق��اد العق��د، وم��ن ه��ذا القبي��ل املخاط��ر الت��ي تتحمله��ا �س��ركات التاأم��ن املتخ�س�س��ة مبخاط��ر 
املاح��ة، ف��ا يج��وز له��ا التم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق اإذا م��ا ح�سل��ت ح��رب اأو اأح��داث �سيا�س��ية اأث��ّرت عل��ى م�س��ار عمله��ا، لأن 
املخاط��ر ه��ذه ه��ي حم��ل عق��د التاأم��ن.64 وم��ن الأمثل��ة الق�سائي��ة عل��ى افرتا���ش حتّم��ل اخلط��ر، خماط��ر تقلب��ات الأ�س��عار 

يف عق��ود بي��ع الأ�س��هم65، واخت��اف القي��م بالن�س��بة للعم��ات.66 

كم��ا يج��ب اأن ي��درك اأط��راف العق��د خماط��ره ويعلم��ون عنه��ا، حت��ى يعت��رب اخلط��ر ج��زء م��ن طبيع��ة العق��د، اأم��ا اإذا اأرادوا 
غ��ر ذل��ك فعليه��م اإ�ساف��ة بن��د يف العق��د ينف��ي حتّم��ل ط��رف م��ا خلط��ر مع��ن، ميك��ن ت�س��ميته والإ�س��ارة اإلي��ه كظ��رف 

ال�س��اقة.67  الظ��روف  بنظري��ة  التم�س��ك  ي��ربر 

فه��ل يعت��رب احل�س��ار عل��ى قط��ر خط��ًرا �سمنًي��ا كان عل��ى املتعاق��د يف قط��ر اأو نظ��ره حتمّل��ه عن��د اإب��رام عق��وده قب��ل 
احل�س��ار؟ وه��ل يعت��رب ح�س��ار قط��ر ج��زًءا م��ن طبيع��ة عق��ود البي��ع والتوري��د واملق��اولت الت��ي يلت��زم به��ا الأف��راد يف قط��ر؟ 
اإن الإجاب��ة عل��ى هذي��ن ال�س��وؤالن ب�س��يطة، حي��ث ل يعت��رب ح�س��ار بل��د املتعاق��د خط��ًرا ل�سيًق��ا بالعق��د وج��زًءا م��ن طبيعت��ه، 

ول ميك��ن اأن يتحمّل��ه املتعاق��د يف قط��ر اأو نظ��ره �سمًن��ا وق��ت انعق��اد العق��د وقب��ل وقوع��ه. 

62. م��ن الأمثل��ة التقليدي��ة عل��ى اأخ��ذ املتعاق��د الظ��رف ال�س��اق باحل�س��بان ب�س��كل معق��ول، وج��ود توت��ر ح��اّد يف العاق��ات ال�سا�س��ية وق��ت انعق��اد العق��د وتهدي��دات 
ب��ن دولت��ي املتعاقدي��ن، ف��اإذا ن�س��اأت ح��رب بينهم��ا بع��د انعق��اد العق��د ل ميك��ن التم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق. وكذل��ك ق��د يتحق��ق الظ��رف ال�س��اقُّ تدريجًي��ا، كم��ا ل��و 
ب��داأ انخفا���ش العمل��ة ب�س��كل ب�س��يط قب��ل انعق��اد العق��د وا�س��تمر كذل��ك، اإىل اأن انه��ارت العمل��ة متاًم��ا، يف ه��ذه احلال��ة يج��وز التم�س��ك بالظ��رف ال�س��اق. التعلي��ق 

الر�س��مي عل��ى املب��ادئ، ���ش. 215. 
63. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), Id., at & 721.

64. التعليق الر�سمي على مبادئ الينيدروا �ش. 216.
65. Supreme Court of Lituania, G.Brencius v. )Ukio investicine grupe), 3K-3-612, Lithuania, 19.05.2003.

66. Tribunal de Contas da União, TC 007.103/2007-7, Brazil, 07.12.2011. 

67. Hans van Houtte )The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts2 ,) Int’l. Trade & Bus. L. Ann.20 ,1  

1996, at 16 &. 
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املطلب الثاين: الآثار القانونية املرتتبة على اعتبار ح�شار قطر ظرًفا �شاًقا
ترتب املادة 3/2/6 هذه الآثار، حيث جاء فيها:

"1( يف حال��ة الظ��روف ال�س��اقة، يح��ق للط��رف ال��ذي تعر���ش له��ا طل��ب اإع��ادة التفاو���ش، ويتع��ن توجي��ه ه��ذا الطل��ب 
م�س��ّبًبا دون تاأخ��ر غ��ر م��ربر.

ل طل��ب اإع��ادة التفاو���ش – يف ح��ّد ذات��ه – للط��رف امل�س��رور م��ن الظ��رف ال�س��اق احل��ق يف المتن��اع ع��ن  2( ل يخ��وِّ
. لتنفي��ذ ا

3( اإذا مل يتم التو�سل اإىل اتفاق خال مدة معقولة، فيحق لأيٍّ من الطرفن اللجوء اإىل الق�ساء.
 4( اإذا تو�سلت املحكمة اإىل توافر الظروف ال�ساقة، فيمكن لها اأن تق�سي – ما دام ذلك معقوًل –  باأيٍّ مما يلي:

( اإنهاء العقد يف التاريخ ووفًقا لل�سروط التي يتم حتديدها. اأو اأ
ب( تطويع العقد بالتعديل، بهدف اإعادة التوازن يف الأداءات".

�ستتم مناق�سة هذه املادة وتطبيقها على ح�سار قطر من خال العناوين التالية:

اأوًل: طلب اإعادة التفاو�ص
جتي��ز مب��ادئ اليني��دروا للط��رف ال��ذي ت�س��رر م��ن احل�س��ار – مبعن��ى اأن تكلف��ة الوف��اء ق��د ارتفع��ت بالن�س��بة ل��ه – 
اأن يطل��ب اإع��ادة التفاو���ش عل��ى �س��روط العق��د. الط��رف املت�س��رر م��ن احل�س��ار يختل��ف باخت��اف مرك��ز املتعاق��د، فق��د 
يك��ون التاج��ر يف قط��ر ال��ذي ي�سب��ح وف��اءه ب�س��بب احل�س��ار �س��اًقا ومرهًق��ا م��ن الناحي��ة القت�سادي��ة، وه��ذا مت�س��ور 
يف نط��اق التعاق��دات املربم��ة ب��ن جت��ار يف قط��ر واآخري��ن خ��ارج دول احل�س��ار، ويلت��زم مبوجبه��ا التاج��ر يف قط��ر بت�س��ليم 
ب�سائع اأو تقدمي خدمات لنظره، وب�سبب احل�سار اأ�سبحت تكلفة الوفاء عالية جًدا. مثال على ذلك: اأن ال�سركات القطرية 
كان��ت ت�س��تخدم املنف��ذ ال��ربيَّ ع��رب ال�س��عودية لتنفي��ذ التزاماته��ا وت�س��ليم تعهداته��ا يف دول اأخ��رى يف املنطق��ة، وب�س��بب اإغ��اق 
ه��ذا املنف��ذ، ت�سط��ر ه��ذه ال�س��ركات للنق��ل وال�س��حن البح��ري ال��ذي ي�س��تلزم ا�س��ت�سدار رخ���ش، واإج��راء تاأم��ن، ناهي��ك 
ع��ن التكلف��ة العالي��ة وازدي��اد �س��قف املخاط��ر، كاأن تك��ون طبيع��ة الب�ساع��ة امل�س��حونة غ��ر قابل��ة لل�س��حن البح��ري م��ن حي��ث 
املب��داأ الع��ام. وق��د يك��ون تاج��ر يف دول��ة اأخ��رى، ه��و املعن��يُّ يف طل��ب اإع��ادة التفاو���ش، لأن��ه ه��و ال��ذي يلت��زم بت�س��ليم ب�سائ��ع اأو 

تق��دمي خدم��ات يف قط��ر، وا�سط��ر ل�س��تخدام ال�س��حن البح��ري اأو اجل��وي ب��دًل م��ن ا�س��تخدام املنف��ذ ال��ربي الوحي��د.

 جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن بع���ش العق��ود التجاري��ة ق��د تت�سم��ن �س��رًطا يتعل��ق باإع��ادة التفاو���ش يف ح��الت معين��ة، مث��ل ارتف��اع 
مب��ادئ  يف  املوج��ود  التفاو���ش  اإع��ادة  بطل��ب  املتعل��ق  الن���ش  ا�س��تخدام  يت��م  ل  الفر���ش،  ه��ذا  مث��ل  يف  الأ�س��عار. 
اليني��دروا، لأن �س��رط العق��د يف��ي بالغر���ش، لك��ن طامل��ا اأن العق��د مل يذك��ر احل�س��ار ك�س��بب لطل��ب اإع��ادة التفاو���ش، ميك��ن 
تفعي��ل الن���ش، بالرغ��م م��ن وج��ود �س��رط بالعق��د، واأ�سا���ش ذل��ك اأن ال�س��رط يف العق��د مل ي�س��مل احل�س��ار كم��ربر لطل��ب 

اإع��ادة التفاو�ش.68 

ه��ه الط��رف ال��ذي اأ�سب��ح الوف��اء �س��اًقا بالن�س��بة ل��ه بال�س��رعة  ��ا لطل��ب اإع��ادة التفاو���ش عل��ى العق��د، اأن يوجِّ وي�س��رتط اأي�سً
املمكن��ة م��ن خ��ال اإ�س��عار، حي��ث ي�سع��ف مرك��ز املت�س��رر م��ن احل�س��ار، فيم��ا ل��و تاأخ��ر يف الطل��ب. كم��ا يج��ب اأن يب��ّن طال��ب 
اإع��ادة التفاو���ش الأ�سا���ش ال��ذي ي�س��تند اإلي��ه، با�س��تثناء احل��الت الت��ي يك��ون الأ�سا���ش فيه��ا وا�سًح��ا ج��ًدا، ول حاج��ة لو�سعه��ا 

68. التعليق الر�سمي على املبادئ، �ش. 219.
ي�سمى بند اللجوء للتفاو�ش الذي قد يت�سمنه العقد »التفاق على التفاق« وباللغة الإجنليزية “agree to agree”  ويف مثل هذه احلالة ل يتدخل 
الق�ساء يف م�سمون التعديل الذي يتفق عليه الأطراف، ولكن يكون له �سلطة يف اإجبار الأطراف على تنفيذ اللتزام التعاقدي والذي هو اإعادة التفاو�ش 

لتعديل العقد. انظر:
Adrian A Montague )Hardship Clauses), 13 Int’l Bus. Law. 135, 138 1985, at & 135. 
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�سراحة يف الطلب،69 هذا ينطبق على احل�سار، فهو حدث معروف وحديث ال�ساعة على م�ستوى العامل. 

ثانًيا: بقاء اللتزامات التعاقدية قائمة
اإّن الظ��رف ال�س��اق ه��و حال��ة ا�س��تثنائية، وعلي��ه مت��ى اعت��رب احل�س��ار ظرًف��ا �س��اًقا وف��ق ال�س��روط الت��ي مت��ت مناق�س��تها �س��ابقا، 
��ر يف الت��زام الط��رف ال��ذي اأ�سب��ح وف��اوؤه �س��اًقا. ُيبن��ى عل��ى ذل��ك اأن التاج��ر يف قط��ر يلت��زم بال�س��تمرار يف تنفي��ذ  فاإن��ه ل يوؤثِّ
التزامات��ه وب��اأي طريق��ة كان��ت ول��و مكلف��ة، حل��ن النته��اء م��ن التفاو���ش وجناح��ه. وي�س��تمر التنفي��ذ بع��د ذل��ك وفًق��ا لل�س��روط 

اجلديدة التي تعيد للعقد توازنه. 

ل طل��ب اإع��ادة  اإن عب��ارة "بح��ّد ذات��ه" ال��واردة بن���ش الفق��رة الثاني��ة م��ن امل��ادة )3/2/6( الت��ي ج��اء فيه��ا "ل يخ��وِّ
ج��رى  ق��د  التنفي��ذ"،  ع��ن  المتن��اع  يف  احل��ق  ال�س��اق  الظ��رف  م��ن  امل�س��رور  للط��رف  ذات��ه،  ح��د  يف  التفاو���ش، 
كان��ت  مت��ى  املت�س��رر،  الط��رف  الت��زام  تنفي��ذ  وق��ف  يف  �س��بًبا  يك��ون  ق��د  ال�س��اق  الظ��رف  اأن  عل��ى  تف�س��رها 

املاأل��وف.70  ع��ن  وخ��ارٍج  اعتي��ادي  غ��ر  ح��ّد  اإىل  زادت  ق��د  التكلف��ة 

ثالًثا: اللجوء للمحكمة
اإذا م��ا مت طل��ب اإع��ادة التفاو���ش، ح�س��رت ث��اث فر�سي��ات؛ الأوىل: اأن يتج��اوب الط��رف الآخ��ر م��ع الطل��ب وجت��ري 
املفاو�س��ات بح�س��ن ني��ة، وينت��ج عنه��ا تعدي��ل يف العق��د، بحي��ث ت��وّزع اخل�س��ارة عل��ى الأط��راف ويع��اد الت��وازن العق��دي 
اإىل �س��ابق عه��ده. مث��ال ذل��ك: اأن يت��م تعدي��ل الثم��ن يف عق��د البي��ع ال��دويل ال��ذي يرتب��ط ب��ه تاج��ر يف قط��ر م��ع اآخ��ر 
يف الأردن مث��ًا، بحي��ث يوؤخ��ذ بع��ن العتب��ار اأن التاج��ر الأردين �س��ينقل الب�سائ��ع ج��ًوا ب��دل ب��ًرا. كم��ا م��ن املمك��ن 
اأن تف�س��ي املفاو�س��ات لوق��ف تنفي��ذ العق��د م��ّدة معين��ة، اأو اإبق��اء الثم��ن كم��ا ه��و م��ع زي��ادة الكمي��ات امل�س��توردة ب�س��عر جدي��د 

اأك��رب م��ن ال�س��عر الأول وم��ن �س��عر ال�س��وق.

اأم��ا الفر�سي��ة الثاني��ة: ه��ي اأن يطل��ب التاج��ر الأردين م��ن نظ��ره القط��ري واإع��ادة التفاو���ش، يتجاه��ل الأخ��ر الطل��ب، ومت��ر 
م��دة معقول��ة تتي��ح للتاج��ر الأردين تاأ�سي���ش فك��رة ع��دم التج��اوب. اأم��ا الفر�سي��ة الثالث��ة والأخ��رة: فه��ي تتمث��ل يف جت��اوب 
الأط��راف م��ع بع�سه��م وعق��د جل�س��ات اإع��ادة التفاو���ش وبح�س��ن ني��ة، عل��ى اأن ه��ذه املفاو�س��ات ق��د تف�س��ل يف اإي�س��ال 

الأط��راف حل��ل يرت�سونه. 

يف الفر�سي��ة الثالث��ة، ي�سب��ح م��ن ح��ق التاج��ر يف قط��ر، اأو نظ��ره يف الدول��ة الأخ��رى اللج��وء للمحكم��ة. هن��ا جت��در 
املاحظ��ة اأن ح��ق اللج��وء للق�س��اء ل ينح�س��ر يف �س��خ�ش الط��رف ال��ذي اأ�سب��ح وف��اءه �س��اًقا ب�س��بب احل�س��ار، اإمن��ا 

ين�س��رف كذل��ك اإىل الط��رف الآخ��ر الدائ��ن به��ذا الوف��اء.71 

يف ظ��ل ه��ذه الفر�سي��ة الأخ��رة، ف��اإن �ساحي��ات املحكم��ة وفق��ا للمب��ادئ تك��ون الأخ��ذ  باأح��د اخلياري��ن التالي��ن: الأول 
ه��و احلك��م باإنه��اء العق��د، وحت��دد املحكم��ة تاري��خ اإنه��اءه و�س��روطه، مم��ا يعن��ي اأن الإنه��اء يف ه��ذه احلال��ة لي���ش ه��و الف�س��خ 
باملفه��وم التقلي��دي، ولي���ش بال�س��رورة ترتي��ب ذات اآث��اره، واإمن��ا حت��دد املحكم��ة ه��ذه الآث��ار يف �س��وء ظ��روف الق�سي��ة، ون��ادًرا م��ا 

69. التعليق الر�سمي على املبادئ، �ش. 219.
70. Alexei G. Doudko, Hardship in Contract: The Approach of the UNIDROIT Principles and Legal Developments in Russia, 5 
Unif. L. Rev. n.s. 483, 509 2000, at 494 &. 

71. يف نقد هذا املوقف من قبل املبادئ، فقد قيل باأن هذا احلكم غريب، اإذ ل م�سلحة ترجتى للطرف الآخر غر املت�سرر من اللجوء اإىل الق�ساء، 
وانتظار تعديل العقد اأو اإنهائه، ول ميكن ت�سّور ذلك الفر�ش اإّل يف احلالت التي ي�سبح فيها الوفاء �ساًقا على طريف العقد، ويتم�سك كاهما بنظرية 

الظرف ال�ساق. عبد النا�سر هياجنة، مرجع �سابق، �ش. 804.



املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�ص باحل�شار، دار ن�شر جامعة قطر48

تلج��اأ املحاك��م اإىل ه��ذا اخليار.72 
واخلي��ار الث��اين ه��و ال��ذي تق��رر املحكم��ة مبوجب��ه تعدي��ل العق��د وتوزي��ع اخل�س��ارة عل��ى طرفي��ه ب�س��كل ع��ادل، وم��ن ذل��ك مث��ًا 
اأن عق��ود مق��اولت ج��اٍر تنفيذه��ا يف قط��ر ع��ن طري��ق �س��ركات عقاري��ة مركزه��ا الرئي���ش يف دب��ي، وب�س��بب احل�س��ار اأ�سب��ح 
تق��دمي اخلدم��ات ال�ست�س��ارية والزي��ارات امليداني��ة مكلًف��ا ب�س��بب قي��ود ال�س��فر، يجوزعنده��ا للمحكم��ة احلك��م بزي��ادة البدل امللِزم 
املتعاق��َد دفُع��ه يف قط��ر، اأو تق�س��ر م��دة العق��د، اأو وق��ف تنفي��ذه ف��رتة م��ن الزم��ن، اأو اخت�س��ار يف كمي��ة العم��ل املطل��وب م��ن 
�س��ركة املق��اولت، بحي��ث يت��م تخفي��ف خ�س��ارتها. ل ي�س��رتط يف ه��ذا احل��ل توزي��ع اخل�س��ارة بالت�س��اوي عل��ى ط��ريف العق��د، واإمن��ا 

بال�س��ورة املعقول��ة الت��ي تراها املحكمة.73 

ا�س��تقالية  وته��دد  ماألوف��ة  غ��ر  فك��رة  اإنهائ��ه،  ب��ل  ل  العق��د،  بن��ود  تعدي��ل  يف  الق�س��اء  تدخ��ل  فك��رة  تب��دو 
اأط��راف العق��د، حي��ث اإن الأ�س��ل ه��و اأن ينح�س��ر دور الق�س��اء يف تطبي��ق القان��ون وع��دم التدخ��ل يف اإرادة الأط��راف. 
اإل اأن��ه وفًق��ا للمب��ادئ يق��وم الق�س��اء بدوراأو�س��ع ولك��ن �سم��ن �سواب��ط؛ ف�ساب��ط التعدي��ل ه��و اإع��ادة الت��وازن العق��دي، 

و�ساب��ط الإنه��اء ه��و املعقولية.74 

يذه��ب التعلي��ق الر�س��مي عل��ى املب��ادئ اإىل اأن املحكم��ة حتك��م باإنه��اء العق��د اأو تعديل��ه، عندم��ا يك��ون ذل��ك معق��وًل، 
��ا اأن تاأم��ر الأط��راف با�س��تئناف التفاو���ش م��رة اأخ��رى، اأو حت��ى احلك��م بتنفي��ذ  ف��اإذا مل يك��ن الأم��ر كذل��ك كان له��ا اأي�سً
العق��د كم��ا ه��و.75 اإل اأن��ه يوؤخ��ذ عل��ى فك��رة اإبق��اء العق��د كم��ا ه��و اأن��ه يتعار���ش ابت��داء م��ع فك��رة قب��ول املحكم��ة بوج��ود 

ظرف �ساق.76 

 تبق��ى الإ�س��ارة اإىل اأن جمي��ع الأح��كام القانوني��ة املتعلق��ة بالظ��رف ال�س��اق وال��واردة يف املب��ادئ ه��ي قواع��د يج��وز التف��اق 
عل��ى خافه��ا اأو ا�س��تبعادها، خاًف��ا للت�س��ريعات الوطني��ة العربي��ة الت��ي تتعام��ل م��ع نظري��ة الظ��روف الطارئ��ة كقواع��د قانوني��ة 

من النظام العام.77

م��ن خ��ال العر���ش ال�س��ابق وتطبي��ق نظري��ة الظ��روف ال�س��اقة عل��ى ح�س��ار قط��ر، ناح��ظ اأن ه��ذه النظري��ة قا�س��رة ع��ن 
حماي��ة املتعاق��د املت�س��رر م��ن احل�س��ار، و�س��واء اأكان املتعاق��د القط��ري اأو نظ��ره، وذل��ك بح�س��ب مرك��زه يف العق��د وه��ل 
ه��و دائ��ن اأم مدي��ن، وبح�س��ب الط��رف ال��ذي �س��رتتفع علي��ه تكلف��ة الوف��اء. اأ�سا���ش ه��ذا ال��راأي اأن املب��ادئ ت�سّي��ق ج��ًدا م��ن 
تطبي��ق النظري��ة، ذل��ك اإمعاًن��ا منه��ا يف اح��رتام مب��داأ الق��وة امللزم��ة للعق��د، وم��ن مظاه��ر ذل��ك ا�س��رتاط ع��دم الت��وازن 
اجلوه��ري، وع��دم حتدي��د معي��ار جلوهري��ة الت��وازن، مم��ا يعن��ي اأن العدي��د م��ن العق��ود املربم��ة ب��ن جت��ار ورج��ال اأعم��ال 
يف قط��ر ونظ��راء له��م يف دول اأخ��رى، �س��تظل ناف��ذة بنف���ش �س��روطها، برغ��م ارتف��اع تكلف��ة الوف��اء به��ا وت�س��رر الط��رف 
املدي��ن، مم��ا ين��ذر باآث��ار جتاري��ة واقت�سادي��ة خط��رة ق��د ت�س��ل اإىل ح��ّد اإفا���ش بع���ش الأعم��ال، اأو تعطيله��ا. ناهي��ك 
ع��ن اخلاف��ات والنزاع��ات القانوني��ة الت��ي م��ن املمك��ن ج��ًدا اأن تن�س��اأ ب��ن الأط��راف ب�س��بب ع��دم الت�س��ليم اأو ع��دم 

د اأو التاأخ��ر يف الت�س��ليم وغره��ا. دف��ع الثم��ن يف الوق��ت املح��دَّ

72. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), Id., at723 .

73. Id., at 724.

74. Dietrich Maskow( Hardship and Force Majeure40 ,) Am. J. Comp. L. 657, 670 )1992), at 663 &. 

75. التعليق الر�سمي على املبادئ، �ش. 221.
76. Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp )editors), at 724& .

77. تن�ش املادة 5/1 من املبادئ على اأنه »يجوز لاأطراف ا�ستبعاد تطبيق هذه املبادئ اأو خمالفتها اأو تعديل اآثار اأي حكم من اأحكامها، ما مل يرد يف 
املبادئ ن�ش خمالف. ل جتيز املادة 171 من القانون املدين القطري ول املادة 147 م�سري ول 951 معامات مدنية اإماراتي ول املادة 205 مدين 

اأردين التعاقد خافا لأحكام نظرية الظروف الطارئة. عبد النا�سر هياجنة، مرجع �سابق، �ش. 807-806. 
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خامتة
 تن��اول ه��ذا البح��ث مو�سوع��ن قانوني��ن يف التج��ارة الدولي��ة يتعلق��ان بتنفي��ذ اللتزام��ات التعاقدي��ة؛ الأول: ه��و العائ��ق 
ال��ذي يجع��ل تنفي��ذ اللت��زام م�س��تحيًا وفًق��ا لتفاقي��ة الأمم املتح��دة يف عق��ود البي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980. اأم��ا الث��اين: فه��و 
الظ��روف ال�س��اقة الت��ي جتع��ل تنفي��ذ الت��زام اأح��د الأط��راف مرهًق��ا وفًق��ا مل��ا مت تنظيم��ه يف مب��ادئ اليني��دروا لعق��ود التج��ارة 

الدولية 2016.

جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن تن��اول ه��ذه املو�سوع��ات ق��د كان به��دف تطبي��ق ال�س��روط والأح��كام عل��ى حال��ة خا�س��ة ه��ي ح�س��ار 
قط��ر م��ن قب��ل بع���ش ال��دول العربي��ة، ومل يك��ن البح��ث به��دف �س��رح وحتلي��ل اأو مقارن��ة ه��ذه القواع��د القانوني��ة م��ع 
بع�سها، حيث كانت اإ�س��كالية الدرا�س��ة الرئي�س��ة، حول مدى اعتبار ح�سار قطر عائًقا اأو ظرًفا �س��اًقا، فيما لو طبقت اتفاقية 
الأمم املتح��دة اأو املب��ادئ عل��ى عق��ود مت اإبرامه��ا قب��ل احل�س��ار م��ع متعاقدي��ن يف قط��ر ونظ��راء له��م يف دول احل�س��ار 

اأو خ��ارج دول احل�س��ار.  
 

بعد النتهاء من هذا البحث، نورد فيما يلي اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها:
اأوًل: فيم��ا يخ���ش العق��ود الت��ي اأبرم��ت قب��ل احل�س��ار ب��ن جت��ار يف قط��ر واآخري��ن يف دول احل�س��ار، حتقق��ت �س��روط 
العائ��ق ال��ذي يجع��ل تنفي��ذ العق��ود م�س��تحيًا. اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالعق��ود املربم��ة م��ا ب��ن جت��ار يف قط��ر واآخري��ن خ��ارج دول 
احل�س��ار، ف��ا ميك��ن احلدي��ث ع��ن ا�س��تحالة تنفي��ٍذ، اإمن��ا يك��ون احلدي��ث غالًب��ا ع��ن تنفي��ذ �س��اق. ميك��ن الق��ول يف تربي��ر 
ذل��ك اأن دول احل�س��ار ق��د منع��ت التعام��ل م��ع قط��ر ب�س��كل ت��ام وحت��ت طائل��ة امل�س��وؤولية اجلنائي��ة. اأم��ا فيم��ا يخ���ش 
املتعامل��ن م��ع ال�س��وق القط��ري م��ن خ��ارج دول احل�س��ار، فه��م لي�س��وا ممنوع��ن م��ن التعام��ل ولك��ن ق��د ترتف��ع عليه��م 

تكلف��ة ه��ذا التعام��ل ب�س��بب اإغ��اق املناف��ذ الربي��ة والبحري��ة واجلوي��ة ب��ن دول احل�س��ار وب��ن قط��ر. 

ثانًي��ا: حت��ى نك��ون ب�س��دد عائ��ق يجع��ل التنفي��ذ م�س��تحيًا وفًق��ا للم��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة اأو ظ��رف �س��اق 
وفق��ا للم��ادة 2/2/6 يج��ب اأن يتعل��ق الأم��ر بح��ادٍث ع��ام ل ميك��ن توّقع��ه اأو اأخ��ذه باحل�س��بان وق��ت انعق��اد العق��د. 
خل�س��ت الدرا�س��ة اإىل اأن التوت��ر ال�سيا�س��ي يف العاق��ات اخلليجي��ة وكذل��ك �س��ابقة �س��حب ال�س��فراء يف ع��ام 2014 مل تك��ن 
لتخلق يف ذهن املتعاقدين وقت انعقاد العقد اعتقاًدا اأو توقًعا ملا اآلت اإليه الأمور من ح�سار، ويوؤيد ذلك ال�س��ياق التاريخي 
وال�سيا�س��ي والقت�سادي والجتماعي يف العاقات اخلليجية. اإل اأن العقود التي �س��تربم بعد رفع احل�سار �س��تكون حمًا لهذا 
الت�س��اوؤل، اإذ اإن تك��رار احل�س��ار ق��د يك��ون اأم��ًرا متوقًع��ا يف امل�س��تقبل، م��ع م��ا ي�س��تتبع ذل��ك م��ن اآث��ار اقت�سادي��ة خط��رة، 
تتمث��ل يف الإحج��ام ع��ن التعاق��د ب��ن رج��ال الأعم��ال وال�س��ركات يف دول اخللي��ج خوًف��ا م��ن تك��رار م��ا ح�س��ل، وحال��ة 

عدم ال�ستقرار القانوين. 

ثالًث��ا: اإّن احلك��م ال��وارد يف امل��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة بخ�سو���ش الآث��ار القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى العائ��ق 
غريب��ة وخط��رة، حي��ث ينح�س��ر الأث��ر يف من��ع املطالب��ة بالتعوي���ش، ويظ��ل العق��د قائًم��ا ويظ��ل التنفي��ذ مطلوًب��ا، عل��ى 
الف�س��خ  اأن  اإىل  خل�سن��ا  لق��د  �س��روطها.  تواف��رت  اإذا  التفاقي��ة  يف  ال��واردة  للج��زاءات  اللتج��اء  املت�س��رر  للط��رف  اأن 
هو اجلزاء الأكر ت�سوًرا، ولكن ي�س��رتط لإعماله عّدة �س��روط لعل اأهمها املخالفة اجلوهرية، وهذه لها �س��روط لي�س��ت ب�س��هلة 
التحق��ق. يرتت��ب عل��ى ذل��ك اأن العق��ود املربم��ة م��ا ب��ن جت��ار يف قط��ر ونظ��راء له��م يف دول احل�س��ار �س��تظل قائم��ة اإذا 

مل تتواف��ر �س��روط الف�س��خ، فكي��ف ميك��ن فه��م فك��رة بق��اء العق��د عندم��ا يك��ون م�س��تحيل التنفي��ذ؟ 

رابًع��ا: ت�س��رتط املب��ادئ يف امل��ادة 2/2/6 اأن يك��ون الخت��ال يف الت��وازن العق��دي جوهري��ا، حت��ى ي�س��ار اإىل تطبي��ق 
اأح��كام الظ��روف ال�س��اقة واإع��ادة الت��وازن العق��دي باإع��ادة التفاو���ش اأو ع��ن طري��ق املحكم��ة الت��ي ق��د تنه��ي العق��د اأو تع��ّدل يف 
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اأحكام��ه. اإل اأن املب��ادئ مل حت��دد معي��اًرا جلوهري��ة ه��ذا الخت��ال وق��د جت��د اأن��ه غ��ر جوه��ري يف ح��الت كث��رة، مم��ا 
يعن��ي اأن ه��ذه العق��ود املربم��ة ب��ن جت��ار يف قط��ر ونظ��راء له��م خ��ارج دول احل�س��ار �س��تظل ملزم��ة لطرفيه��ا بنف���ش �س��روطها، 

م��ع اأنه��ا اأ�سبح��ت غ��ر عادل��ة م��ن الناحي��ة التجاري��ة للط��رف املدي��ن.

خام�ًش��ا: اإن��ه وبالرغ��م م��ن اأن دول��ة قط��ر غ��ر م�سادق��ة عل��ى اتفاقي��ة الأمم املتح��دة لعق��ود البي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 1980، اإّل 
اأنه��ا لي�س��ت مبع��زل م��ن اأن تنطب��ق عل��ى عق��ود اأبرم��ت يف قط��ر، اأو عل��ى جت��ار قطري��ن، حي��ث اإن��ه ويف نط��اق التج��ارة 
الدولي��ة كث��ًرا م��ا يت��م اختي��ار اتفاقي��ة الأمم املتح��دة مبوج��ب �س��رط يف العق��د باعتباره��ا القان��ون الواج��ب التطبي��ق، اأو 
حتي��ل له��ا قواع��د الإ�س��ناد، علم��ا ب��اأن دولت��ن م��ن دول احل�س��ار ق��د �سادقت��ا عل��ى التفاقي��ة وهم��ا م�س��ر، وتعت��رب م��ن ال��دول 
املوؤ�س�س��ة، والبحري��ن الت��ي ان�سم��ت ع��ام 2014. اأم��ا فيم��ا يخ���ش مب��ادئ اليني��دروا، فه��ي مطروح��ة كقان��ون منوذج��ي ومت��اح 
لتبّني��ه م��ن قب��ل التج��ار يف كل اأنح��اء الع��امل، ول يحت��اج لتدخ��ل حكوم��ي عل��ى م�س��توى ال��دول. كم��ا اأن املب��ادئ م��ن اأك��ر 
القوان��ن املتعلق��ة بالتج��ارة الدولي��ة اإحكام��ا وتنطب��ق عل��ى جمي��ع العق��ود �س��واء تل��ك املتعلق��ة بالب�سائ��ع اأو اخلدم��ات، 
خاف��ا لتفاقي��ة الأمم املتح��دة املعني��ة فق��ط بعق��د البي��ع ال��دويل، مم��ا يجع��ل احتم��ال خ�س��وع عق��ود ب��ن متعاقدي��ن يف قط��ر 

واآخري��ن م��ن دول احل�س��ار اأو خارجه��ا للمب��ادئ وارًدا. 

التو�شيات

اأوًل: تعدي��ل الأث��ر القان��وين للعائ��ق ال��وارد يف ن���ش امل��ادة 79 م��ن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة يف عق��ود البي��ع ال��دويل للب�سائ��ع 
1980، لي�سب��ح العائ��ق �س��ببا لنف�س��اخ العق��د، مم��ا يعن��ي زوال العق��د نهائًي��ا، وع��ودة الأط��راف اإىل املراك��ز القانوني��ة 
ال�س��ابقة عل��ى العق��د، ولي���ش جم��رد من��ع التعوي���ش، ليك��ون احلك��م عل��ى تواف��ق م��ع اأح��كام الق��وة القاه��رة املعروف��ة 

يف كل الأنظم��ة القانوني��ة، ولتجن��ب ال�س��لبيات الت��ي مت��ت الإ�س��ارة اإليه��ا.

ثانًي��ا: حتدي��د مفه��ومٍ اأو معي��اٍر اأك��َر و�سوح��ا لفك��رة "الخت��ال اجلوه��ري يف الت��وازن العق��دي" يف مب��ادئ اليني��دروا 
بحي��ث ل ُيل��زم اأح��د اأط��راف العق��د بتنفي��ذ عق��د �س��اق ومره��ق مالًي��ا، بحج��ة اأن امل�س��قة لي�س��ت جوهري��ة وفًق��ا لجته��اد حمكم��ة 

معينة. 

ثالًث��ا: اإّن كاًّ م��ن اليون�س��رتال – باعتباره��ا منظم��ة منبثق��ة ع��ن الأمم املتح��دة –  وكذل��ك معه��د توحي��د القان��ون اخلا���ش 
مدع��وون لي���ش فق��ط لو�س��ع الت�س��ريعات النموذجي��ة يف التج��ارة الدولي��ة، واإمن��ا لإيج��اد ال�سمان��ات؛ للح��ّد م��ن تاأث��ر 
ال�سيا�س��ة عل��ى العق��ود التجاري��ة والإ�س��رار بالتج��ار وال�س��ركات وامل�س��تثمرين. م��ن ذل��ك تفعي��ل الت��زام كل ال��دول بع��دم 
الإ�س��رار بامل�سال��ح التجاري��ة لاأف��راد وتاأ�سي���ش نظ��ام قان��وين ي�سم��ن لاأف��راد املت�سرري��ن الرج��وع بالتعوي���ش عل��ى حكوم��ات 

و�س��لطات حكومي��ة اتخ��ذت ق��رارات �سيا�س��ية كان له��ا اآث��ار قانوني��ة كارثي��ة.78  

78. من املفيد هنا الإ�سارة اإىل ما ورد يف ديباجة اتفاقية الأمم املتحدة يف عقود البيع الدويل للب�سائع، حيث جاء فيها: »اإن الدول الأطراف فى هذه 
التفاقية – اإذ ت�سع ن�سب اأعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها اجلمعية العامة لاأمم املتحدة فى دورتها ال�ستثنائية ال�ساد�سة ب�ساأن اإقامة نظام 
اقت�سادي دويل جديد، واإذ تعترب اأن تنمية التجارة الدولية على اأ�سا�ش امل�ساواة واملنفعة املتبادلة عن�سًرا هاًما فى تعزيز العاقات الودية بن الدول، واإذ 
ترى اأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدوىل للب�سائع وتاأخذ فى العتبار خمتلف النظم الجتماعية والقت�سادية والقانونية – لرتى لزاًما عليها 

اتخاذ كل ما من �ساأنه اأن ي�سهم فى اإزالة احلواجز القانونية فى جمال التجارة الدولية واأن يعزز تنمية التجارة الدولية«. 
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