املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

 1.4النظرات الفقهية األولية للمواعدة الملزمة:
 المواعدة الملزمة في السلم؛ المواعدة الملزمة في االستصناع؛ المواعدة الملزمة في إجارة الموصوف في الذمة.الدكتور محمد والسو
مبا أن األحكام من قبيل التصديقات ،فالبد من التعرض للتصورات قبل الشروع يف التصديقات ولو
باختصار شديد فنقول:
لدينا هنا مصطلحات 1متقاربة ال بدمن التمييز بينها باختصار ،ومها :الوعد؛ وااللتزام؛ والعقد.
ويف األول منيز بني الوعد واملواعدة .ويف الوعد منيز بني الوعد اجملرد والوعد امللزم.
مث منيز بني الوعد وااللتزام ،مث بني هذه كلها وبني العقد ،وكل ذلك باختصار قدر اإلمكان.
املبحث األول الوعد وحكم الوفاء به:
املطلب األول :تعريف الوعد والفرق بينه وبني االلتزام:
املسألة األوىل :تعريف الوعد:
الوعد يكون من طرف واحد ،واملواعدة :أن يعد كل من الطرفني اآلخر.
عرف ابن عرفة املالكي الوعد بقوله يف خمتصره الفقهي" :العدة :إخبار عن إنشاء املخرب معروفًا
وقد ّ
2
يف املستقبل ،فيدخل الوعد باحلمالة وغريها ،الوفاء هبا مطلوب اتفاقًا".
والوعد هنا كما يشري إليه التعريف وعد من طرف واحد ملوعود مبا وعد به الواعد ،وهنا يؤخذ من
التعريف ما يلي:
 _ 1أن الوعد إخبار عن إنشاء وليس بإنشاء.

 1هناك مصطلحات أخرى كالعهد واالتفاق واتفاقية اإلطار ،واالتفاق التمهيدي ...لكن مبا أن االختصار مطلوب طلبا جازما تركتها
واكتفيت مبا البد منه يف نظري.
 2املختصر الفقهي البن عرفة 42,43 /9
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 _ 2أن الوعد الذي قصده ابن عرفة هنا الوعد املتعلق باملعروف كوعود التربعات من اهلبات
وغريها.
 _ 3أن قوله مطلوب الوفاء به أعم من قوله واجب أو مستحب ،واألعم ال يستلزم أخص بعينه.
املسألة الثانية :الوعد وااللتزام:
عرف احلطاب االلتزام يف سياق أركانه فقال":وأما يف عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شيئا
ّ
1
من املعروف مطلقا أو معلقا على شيء فهو مبعىن العطية .ونظم الفقيه علي األجهوري _ فيما نقله عنه
عليش _ الفرق بني الوعد وااللتزام فقال:
قرائن األحوال أو سوق الكالم

مورد فرق بني وعد والتزام"

2

املطلب الثاين :حكم الوفاء بالوعد:
املسألة األوىل :أنواع الوعد:
الوعد من حيث وجوب الوفاء به ميكن تقسيمه إىل قسمني:
 _1وعد جمرد؛
 _2وعد ملزم.
فأما الوعد اجملرد _ أو جمرد الوعد كما مساه القرايف على ما يأيت قريبا _ فال خالف يف كونه مطلوب
الوفاءبه ديانة وأخالقا ،وأن من صميم أخالق املسلم الوفاء بالوعد عكس املنافق الذي إذا وعد أخلف،

 1حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب ص 16 :ط :دار الكتب العلمية تح  :السيد يوسف أمحد.
قلت :وال حاجة إىل مناقشة تعريفه مبا فيه من دور أو ترديد قد جياب عنه بالتنويع...
 2منح الجليل شرح خمتصر خليل لعليش 29/4
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كما دلت على ذلك نصوص شرعية متضافرة 1.قال اإلمام القرايف " :أما جمرد الوعد فال يلزم الوفاءبه بل
2
الوفاء به من مكارم األخالق"
املسألة الثانية:حكم الوعد امللزم:
الوعد والعقد:
لدينا مقدمات ممهدات قبل احلديث عن الفرق بينهما انطالقا مما يلي:
_ األصل يف تعدد األلفاظ تعدد املعاين؛
3
_ من القواعد الفقهية :العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين؛
4
ِ
املخاطب أبدا؛
_ من القواعد األصولية اللغوية :الكالم حممول على عرف
ومن الكليات الفقهية املقري:
5
كل عقد فاملعترب يف انعقاده ما يدل على معناه ال صيغة خمصوصة.
أن صيغ العقود إنشاء عند اجلمهور خالفا أليب حنيفة ،قال ابن السبكي يف مجع اجلوامع:
 1منها قوله سبحانه :يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون
قال القرايف :والوعد إذا أخلف قول مل يفعل ،وقال  -صلى اهلل عليه وسلم  " :-عالمات املنافق إذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا
وعد أخلف" فذكره يف سياق الذم دليل التحرمي ويروى قال  -صلى اهلل عليه وسلم  " -وأي املؤمن واجب" وهذه األدلة تقتضي
وجوب الوفاء مطلقا .يراجع( :الذخيرة لإلمام القرافي  419,420/5ط :دار الكتب العلمية.

 1الفروق للقرايف ) 25/4

منها  :يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون
قال القرايف :والوعد إذا أخلف قول مل يفعل ،وقال  -صلى اهلل عليه وسلم  " :-عالمات املنافق إذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا
وعد أخلف" فذكره يف سياق الذم دليل التحرمي ويروى قال  -صلى اهلل عليه وسلم  " -وأي املؤمن واجب" وهذه األدلة تقتضي

وجوب الوفاء مطلقا( .الذخيرة لإلمام القرافي  419,420/5ط :دار الكتب العلمية.

 2الفروق للقرايف () 25/4

 3ذكرها الرجراجي يف مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل  80/1و  217وذكرها التسويل يف البهجة في شرح التحفة 46/2

و  438ط :دار الكتب العلمية تح :شاهني؛ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خالل البهجة في شرح التحفة ص142 :
؛ وذكرها والباجي يف المنتقى  282/4ط :السعادة وابن العريب يف القبس  709/2تح :ولد كرمي _ كلهم بألفاظ متقاربة.

 4يراجع جمع الجوامع يف أصول الفقه للتاج السبكي بشرح احمللي وحاشية البناين 328/1

 5الكليات الفقهية لإلمام املقري ص 125 :ط :الدار العربية للكتاب تح :أبو األجفان.
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1

"وصيغ العقود كبعت إنشاء خالفا أليب حنيفة".
وأما املواعدة بالسلم يف املستقبل فليست إنشاء بل إخبار بالعزم على على إنشاء.
فاحلاصل أن لزوم الوفاء بالوعد قضاء فيه عند املالكية األقوال اآلتية:
قال الزقاق يف املنهج:
هل يلزم الوفاء بالوعد ،نعم

وال نعم بسبب أو أن لزم

2

3

"أى هل يلزم الوفاء بالعدة أم ال؟ أربعة أقوال:
األول :يلزم مطلقا وهو معىن قوله نعم ،أى نعم يلزم.
الثاىن :ال يلزم مطلقا ،وهو معىن قوله :ال ،أى ال يلزم.
الثالث :يلزم أن وقعت على سبب وهو معىن قوله :نعم بسبب أي مع سبب.
الرابع :يلزم أن وقعت على سبب ودخل ىف ذلك السبب الف غري الواردة عليه ،و الف إن مل
يدخل فيه وهو معىن قوله" :أو ان لزم" يعىن السبب وذلك بوقوعه ،والدخول فيه ،أي قيل نعم ،وقيل ال،
4
وقيل نعم أبسبب ووقع ذلك السبب".
قال ابن بطال" :واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما ال يلزم منها:
فقال الكوفيون ،واألوزاعى ،والشافعى :ال يلزم من العدة شىء؛ ألهنا منافع مل تقبض ،فلصاحبها
الرجوع فيها.
وقال مالك :أما العدة مثل أن يسأل الرجل أن يهب له هبة ،فيقول له :نعم ،مث يبدو له أال يفعل،
فال أرى ذلك يلزمه ،قال مالك :ولو كان ذلك ىف قضاء دين ،فسأله أن يقضى عنه ،فقال :نعم ،ومث
رجال يشهدون عليه ،فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.

 1جمع الجوامع البن السبكي بشرحه تشنيف املسامع للزركشي 1027/2

 2المنهج المنتخب للزقاق بشرح املنجور  443 /1حتقيق حممد الشيخ حممد األمني.
 3تراجع األقوال أيضا يف نوازل ابن هالل ص 453 :ط :جنيبويه.
 4شرح المنهج المنتخب للمنجور  439/2وما بعدهاا.
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وقال ابن القاسم :إذا وعد الغرماء ،فقال :أشهدكم أىن قد وهبت هلذا من أين يؤدى إليكم؟ فإنه
يلزمه ،وأما أن يقول :نعم أنا أفعل مث يبدو له ،فال أرى ذلك.
وقال سحنون :الذى يلزمه من العدة ىف السلف والعارية ،أن يقول للرجل :اهدم دارك وأنا أسلفك
ما تبنيها به ،أو اخرج إىل احلج ،وأنا أسلفك ما يبلغك ،أو اشرتى سلعة كذا أو تزوج وأنا أسلفك ،ذلك
كما يدخله فيه وينشئه به ،فهذا كله يلزمه ،قال :وأما أن يقول :أنا أسلفك وأنا أعطيك بغري شىء يلزمه
املأمور نفسه ،فإن هذا ال يلزمه منه شىء.
1
قال أصبغ :يلزمه ىف ذلك كل ما وعد به.
ومعلوم أن سياق كالم املالكية يف هذا كله يف التربعات ال يف املعاوضات ،وهناك فروق بني البابني.
املطلب الثالث :من صور املواعدة يف السلم:
 )1أن يتواعدا مواعدة ملزمة _ مثال يف ذي القعدة على عقد سلم يف شهر حمرم _،فإن هذه
مواعدة غري ملزمة ،وال يعد هذا تعاقدا شرعيا ولو جرى الوعد جمرى العقد عرفا؛ ملا فيه من تأجيل
العوضني.

 1شرح صحيح البخاري البن بطال 114/7
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إذ من شروط بيع السلم تعجيل رأس املال كله ،قال ابن أيب زيد يف خمتصره‘‘ ... " :وهنى عن
الكالإ بالكالإ’’ 1فوجب تعجيل النقد يف املضمون" 2إال إن تأخر كاليومني أو الثالث بالشرط فالبأس.
أن املواعدة منهما على عقد سلم يف املستقبل فوق ثالثة أيام مواطأة على ممنوع تنزل منزلة شرط
تأخري رأس املال وهو ينايف حكمة جميء السلم على خالف األصل وهي دفع حاجة البائع إىل املال وهو
مثن املبيع قبل إحضاره.
وقد قال الباجي" :وأما تأخر رأس مال السلم من غري شرط إىل أجل السلم فال خيلو أن يكون عينا
أو غري عني ،فإن كان عينا فاختلف فيه قول ابن القاسم ،فقال :ـ مرة ـ يفسد السلم؛ مث رجع عنه وقال:
ال يفسد السلم ما مل يكن شرطا ،وبه قال أشهب.
وجه القول بفساده ؛ أل ّن ذلك ذريعة إىل التَعاقد على ال ّدين بال ّدين؛ أل ّن عملها إليه آل.
ِ
القبض .وقال
ووجه القول الثّ ِاين أن عقدمها سلم من الدين بالدين ،وهذا ِمما ال يفسده التفرق قبل
السلم ،ومعىن
فسد ّ
ابن وهب إن تعمد أحدمها تأخري رأس املال مل يفسد السلم ،وإن مل يتعمده أحدمها َ
 1هوحديث مالك يف املوطأ برواية حيىي (جامع بيع الثمر) شرح الزرقاين للموطأ  323/3ط :دار الفكر 1419هـ 1998م؛ وأخرجه
البيهقي يف الصغرى ( 65/5باب ما ال ربا فيه  ،وكل ما عدا الذهب والورق واملطعوم) رقم 1863 :و يف الكربى  290/5باب ما
جاء ِىف النّه ِى عن بي ِع ال ّديُن بالدَّيُن ).رقم10842 :
والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( 21/4باب بيع املصراة) رقم 5554 :؛ قال يف البدر املنري" :هذا احلديث مروي من طرق  ،عن
ابن عمر رضي اهلل عنه أحدها ؛ من طريق عبد اهلل بن ِدينار عنه قَال « :هنى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن بيع الكالإ
بالكالإ  ،وهو بيع ال ّدين بِال ّدين» رواه عبد الرزاق قال  :ثـَنَا األسلمي  ،ثـَنَا عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر  . ...فذكره  ،واألسلمي
هذا إن كان ابن أيب حيىي فاجلمهور على ُ ِ
ِ
اقدي فكذلك .
ُ
تضعيفه  ،وإن كان الو ّ
ِ
ِ
ثَانِيها  :من طَريق نافع عنه «أن ِ
الدارقطين
مستدركه»  ،و
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -هنى عن بيع الكالإ بالكالإ» رواه احلاكم يف « ُ
ِيف «سننه» من حديث عبد الُعزيز بن حممد الدراوردي  ،عن موسى بن عقبة  ،عن نافع بِه  ،قال احلاكم  :هذا حديث ِ
صحيح على
شرط مسلم  .قلت  :وعبد الع ِزيز من رجال ِ
ِ
الصح ُ ِ
كما قاله أَبو زرعة ".البدر املنري يف ختريج
يحني لكنه َم ُعُروف بسوء ا ُحلفظ َ
األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري لسراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري املعروف بابن امللقن 567/6
تح :مصطفى أبو الغيط و عبداهلل بن سليمان وياسر بن كمال الناشر  :دار اهلجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ السعودية ط ،:1
1425هـ2004-
 2اختصار املدونة واملختلطة البن أيب زيد القريواين  415/2تح :عبد الكرمي جنيب ط :مركز جنيبويه
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ذلك أن يكون أحدمها ّفر ليفسد السلم ،فإذا وقع العقد صحيحا وتعلق به حق اآلخر مل يكن للثَّاين أن
ِ
ينفرد بإفساده ،وهذا ِ
الصرف ،وإذا مل يفر أحدمها
الصرف ال يبطل ّ
الفار من األداء يف ّ
مبين على قولنا إ ّن ّ
1
ِ
يفسد"
فقد رضيا بإفساده فيجب أَن ُ

نعم إن كان وعدا غري ملزم على أن اخليار هلما عند حلول األجل املتفق عليه ،فهذا ال بأس به
ويندب الوفاء به ديانة.
 )2أن يتواعدا على عقد سلم ختتل فيه بعض الشروط كأن يكون املسلم فيه معينا ،فهي مواعدة
على ممنوع فحكمها حكمه ،إذمن القواعد الفقهية عند املالكية" :األصل منع املواعدة فيما اليصح
2
وقوعه يف احلال محاية"
 )3أن يعلق السلَم على شيء مرتقب حدوثه يف املستقبل ،كأن يقول إن تسلمت تعويضات
مادية عن أمر معني خالل شهر حمرم فسأشرتي منك كذا سلما وتواعدا على ذلك ،فهذا ال يصح ولو
جرى العرف بتنزيل الوعد منزلة العقد ،وذلك ملا يلي:
1ـ أن فيه التعليق يف البيع وهو ال يصح عند املالكية 3،ففي الزرقاين:
عقارا كما يف صر 4وطلب
ال يقبل البيع تعلي ًقا إال يف مسألة وهي من اشرتى ً
عرضا أو حيوانًا أو ً

البائع اإلقالة ،فقال له املشرتي :أخاف أن تبيعه لغريي فقال :إن أو إذا بعته لغريك فهو لك بالثمن األول،
قياسا على
أو بالذي أبيعه به فأقاله املشرتي ،فإذا باعه البائع لغريه فهو له إن باعه بالقرب كيوم وحنوه ً
القرب يف بيع الثنيا كذا استظهره عج ... 5ومسائل التعليق ثالث األوىل تعليق البيع وهذا ال ينعقد به إال
يف املسألة السابقة وكذا ال ينعقد به النكاح قال عج:
ال يقبل التعليق بيع ونكاح  ...فال يصح بعت ذا إن جا فالح
 1املنتقى شرح موطأ مالك أليب الوليد الباجي  300 /4مطبعة السعادة  1332تصوير دار الكتاب العريب بريوت.
2

ينظر اليواقيت الثمينة لعلي األنصاري بشرح السجلماسي  509/2فقد نظمها بأمثلتها ،لوال خوف التطويل لذكرهتا .وإيضاح

المسالك للونشريسي ص 114 :قاعدة 69 :تح :الصادق الغرياين.

 3ينظر قواعد الفقه للمقري ص 407 :قاعدة 848 :تح :حممد الدردايب ط :دار األمان ودار ابن حزم.
 4هو رمز للناصر اللقاين
 5هو رمز لعلي األجهوري
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مآال1".
حاال وال ً
أي إن ذلك ليس بعقد ال ً
وهنا جتب اإلشارة إىل أن العقد املعلق ليس كالوعد املعلق ،فالوعد يف غري ما مينع وقوعه حاال _
على ما سبق _املعلق من الواعد على سبب يصدر عن املوعود باختياره إذا كان السبب تعلق حق الغري
بذمة املوعود بسبب الوعد الزم الوفاء ملا يلي:
 _1أنه يف حكم االلتزام ،وذلك بسبب التعليق املؤدي إىل توريط املوعود.
 _2إعماال لعمومات النصوص املوجبة للوفاء بالوعد.
 _3مراعاة اخلالف قبل الوقوع أو بعده _ على اخلالف _ مبراعاة قول من ألزم به مطلقا.
والراجح عندي لزومه يف الصور اآلتية بالقيد السابق:
إن علق املوعود بذمته حقا للغري بسبب الوعد ،سواء تعلق احلق باملوعود به أو بغريه يف ذمة املوعود
بسبب الوعد ،وهو ما يستفاد من تشهري احلطاب يف التحرير إذ قال" :والرابع يقضى هبا إن كانت على
2
سبب ودخل املوعود بسبب العدة يف شيء ،وهذا هو املشهور من األقوال".
أن جيرى عرف بإجراء الوعد جمرى االلتزام؛ ألنه إذ ذاك التزام ال وعد ،وقد فرق العالمة احلطاب بني
الوعدوااللتزام فقال:
"وأما الفرق بني ما يدل على االلتزام وما يدل على العدة فاملرجع فيه إمنا هو إىل ما يفهم من سياق
3
الكالم وقرائن األحوال ،فحيث دل الكالم على االلتزام أو على العدة عمل بذلك"...
ج) أن جيري الوعد جمرى العقد عرفا مبعىن إذا كان التواعد ملزما عرفا فإنه الزم ملا يلي:
 1ـ قاعدة :املعروف عرفا كاملشروط شرطا.
4
 2ـ الكلية الفقهية القائلة :كل عقد فاملعترب يف انعقاده ما يدل على معناه ال صيغة خمصوصة.
املبحث الثاين- :املواعدة امللزمة يف االستصناع.
 1شرح الزرقاين ملختصر خليل حباشية البناين ج 5 _ 4 /5 :بتصرف.

 2يراجع كتاب تحرير الكالم في مسائل االلتزام للحطاب ص 145 :ط :دار الكتب العلمية.
 3حترير الكالم ص153 :

 4الكليات الفقهية لإلمام املقري ص125 :
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االستصناع طلب الصنعة ،وهو من العقود اجلائزة على خالف األصل ،ألنه مندرج عند اجلمهور
ضمن عقد السلم ،رخص فيه رفقا بالناس.
وعليه ،فبما أن االستصناع عقد ال وعد يف راجح أقوال الفقهاء اليت مل أستعرضها طلبا لالختصار
فالوعد خالف العقد ،كما أن املواعدة خالف الوعد ،فالذي أراه _ واهلل أعلم _ بيانه باإلجياز املطلوب
فيما يلي:
 _ 1لزوم الوعد ذي السبب دون املواعدة ،وذلك كأن يعد املستصنع بالكسر الصانع بالشراء فيقوم
الصانع بشراء املواد األولية من أجله ،فهذا توريط للصانع ،فيجب على املستصنع الوفاء بالوعد ،وهو جار
على قول من ألزم بالوعد السبيب من املالكية ،ومن ألزم به مطلقا.
 _ 2املواعدة على االستصناع إن ع ّدت عقدا عرفا جرت عليها أحكامه ملا يلي:
_ العربة باملقاصد واملعاين ،ال باأللفاظ واملباين.
_ العرف يف ألفاظ العقود مقدم على اللغة.
ومن أحكامه تعجيل رأس املال (األجرة) أو تأخريه لنحو ثالثة أيام.
وإن مل تتضمن معىن العقد مل يلزم الوفاء هبا ،وإال أدى إىل الكالإ بالكالإ جريا على أحكام السلم.
إذ من أهم شروطه :التعجيل املذكور يف جملس العقد أو حني املدة املذكورة ،وحتديد أجل لتسليم
1
الشيء املصنوع ،وأن ال يعني الصانع ،وال الشيء املصنوع ( ،وقول اإلمام أشهب جبواز هذا أرفق بالناس)
كما تشرتط بقية شروط السلم.
املبحث الثالث :املواعدة على إجارة 2املوصوف يف الذمة:
املطلب األول :عقد اإلجارة عقد معاوضة:
معلوم أن اإلجارة مندرجة حتت البيع مبدلوله العام ،ألهنا بيع منافع ،وهو نوع من أنواع مطلق البيع،
جل أحكام البيع ،جاء يف اجلامع البن يونس :املتكاريان كاملتبايعني فيما حيل
وعليه فاإلجارة تسري عليها ّ
 1ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير 216/3
 2يطلق مصطلح "اإلجارة" على بيع منافع اآلدمي ،ومصطلح "الكراء" على بيع منافع حيوان ال يعقل وغري حيوان.
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وحيرم؛ ألهنا بيع منافع ،فهي كبيع األعيان 1.فكراء ما يف الذمة يعرب عنه عند املالكية بكراء املضمون ،وهو
جيري على أحكام السلم ،ويعرب عنه بالسلم يف املنافع ،قال القاضي عبد الوهاب البغدادي ... :وصورته
إىل أجل مثل :أن يكرتي منه يف رجب أو شعبان للحج وعادة الناس يف اخلروج عندنا ببغداد يف ذي
دينارا أو ما يتفقان عليه واألجل وقت خروج
القعدة فيقول :اكرتيت منك كراء يف ذمتك إىل احلج بعشرين ً
2
اعتبارا بالسلم؛ ألن يف تأخريه كونه دينًا بدين...
الناس ،فإذا ثبت ذلك فيجب تعجيل النقد فيما يؤجل ً
حاال ،وشرع يف الركوب فال حيتاج إىل نقد ألن أحد الطرفني قد تعجل
فأما إذا كان الكراء املضمون ً
3
أخذه يف الركوب ومتاديه فيه يقوم مقام استيفائه...
املطلب الثاين :من صور املواعدة يف إجارة املوصوف يف الذمة:
وعليه فاملواعدة عليه تأخذ الصور اآلتية:
 _ 1أن يتواعدا على على عقد كراء يف الشهر القادم لشيء هبذه الشروط:
ب_ غري واحد البعينه من أشياء حاضرة.
أ_ غري معني.
ج _ غائب عن جملس املواعدة .د _ موصوف بأوصاف ال تؤدي إىل تعيينه.
فإن ّنزلت املواعدة منزلة العقد عرفا أدى األمر إىل عقد فيه تأجيل البدلني وهو الكالإ بالكالإ .قال

ابن رشد :من شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين.

4

 1اجلامع ملسائل املدونة البن يونس الصقلي 29/16
 2قال بعد هذا :فأما يف احلج فعنه روايتان:
إحدامها :أنه ال جيوز تأخري النقد إال يف اليسري وهو الثالث فدونه ،واآلخر أنه جيوز ويكتفي فيه بالعربان كالدينارين والثالثة.
فوجه األوىل أن يف وجوب النقد ليخرج عن باب الدين بالدين ،وإمنا جاز التأخري يف اليسري ألن الغالب يف األصول أن حكم األكثر يف
حكم اجلميع وأن األقل ال حكم له.
ووجه الثانية أن تقدمي العربان خيرجه عن باب الدين بالدين ،فقد تعجل الشيء من أحد الطرفني ،ومل يكلف نقد الكل خيفة الغرر ألن
املكري قد ينتفع يف الثمن مث خيلفه ،وقد جرت العادة بذلك منهم ،فكان األصلح عقد العربان ليخرج عن الدين بالدين يف مجيع العقد
مث يكون الباقي كالوديعة عند املكرتي أو كالرهن.
 3املعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي  1096/1095/1بتصرف.
 4بداية اجملتهد  147/4ط :دار الكتب العلمية.
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وقال ابن أيب زيد يف خمتصره :بانيا على حديث النهي عن الكالإ بالكالإ " ‘‘ ...وهنى عن الكالإ
2
بالكالإ’’ 1فوجب تعجيل النقد يف املضمون"
فحكم الكراء املضمون حكم السلم يف جواز التأخري ثالثة أيام ،وإمنا جاز التأجيل مع الشروع يف
استيفاء املنافع ولو حكماً ألن قبض أوائل املنفعة قبض ألواخرها  ،فال يلزم ابتداء الدين بالدين املرتب
على التأجيل وعدم الشروع ،وهذا إذا كان العمل املشروع فيه يسرياً ،فإن كان كثرياً وجب تعجيل األجر،
3
سواء شرع أم ال؛ إذ ال يكون قبض األوائل كقبض األواخر إال يف اليسري.
وإن بقيت املواعدة على حقيقتها حيث مل تتضمن حكم االلتزام مل جيب الوفاء قضاء وإن وجب
ديانة ،وإال فال فرق بني املواعدة والعقد ،نعم إن كان الوعد من طرف واعد وتعلق بذمة املوعود حق بسبب
الوعد ألزم الواعد بالوفاء ،لكونه متسببا يف ذلك.
 _ 2أن يتواعدا على عقد إجارة بالتعليق على شرط كإن جاءتين سيارة من كذا يف الشهر القادم
أكريها لك بكذا ،ويتواعدا على ذلك ،ففي تعليق الكراء مايف تعليق البيع على املشهور من أقوال أهل
العلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخريا فقد اقتصرت على املذهب املالكي مع االنتقاء منه خشية جتاوز القدر املطلوب من
الصفحات.
وأعتذر عن التأخر يف إرسال هذه السطور ،كما أعتذر عن أي خلل أو نقص نظرا اللتزامات كثرية
سابقة صعب علي جدا التحلل منها ،ولظرف صحي طارئ شغل بايل أياما.
لذا وذاك أختم بقول الشيخ خليل يف مقدمة خمتصره:

 1تقدم خترجيه.
 2اختصار املدونة واملختلطة البن أيب زيد القريواين  415/2تح :عبد الكرمي جنيب ط :مركز جنيبويه
 3ينظر البهجة يف شرح التحفة  294 _ 293/2بتصرف
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((مث أعتذر لذوي األلباب ،من التقصري الواقع يف هذا الكتاب ،وأسأل بلسان التضرع واخلشوع،
وخطاب التذلل واخلضوع ،أن ينظر بعني الرضا والصواب ،فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه،
فقلما خيلص مصنف من اهلفوات أو ينجو مؤلف من العثرات)).
والسالم عليكم ورمحة اهلل.

الحقائق القانونية والفنية وأثرها في االجتهاد الفقهي المعاصر
وفيه من المطالب:
 حقيقة الوعد وااللتزام واالتفاقية والعقد يف القوانني املعاصرة ،وجماالت استخداماهتا. 2حقيقة الوعد وااللتزام واالتفاقية والعقد في القوانين المعاصرة ومجاالت استخداماتها
د /عبد الحميد أخريف
مدخل :
التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة،
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اخليط الناظم بني هذه املفاهيم موضوع الدراسة هو االلتزام بمعناه القانوني .فهو األثر والنتيجة
اليت تُفضي إليها املفاهيم األخرى من وعد واتفاق وعقد.

فااللتزام هو الرباط القانوين املكون من شقني :الدين ) (schuldوالمسؤولية عن عدم التنفيذ أو

اإلجبار على التنفيذ ) .(haftingو يرتتب عنه حق شخصي ) (créanceلفائدة الدائن يف ذمة
املدين.

إن االلتزام يف االصطالح القانوني العام هو ذلك الواجب القانوين اليت يتعني القيام به وميكن

اإلجبار عليه قضاء وترتتب مسؤولية قانونية عن عدم القيام به .ويف االصطالح القانوني الخاص يرتبط
مفهوم االلتزام حتديدا مبجال املعامالت املدنية .وقد تأسس مفهوم االلتزام يف بداية نشأته على عالقة
الدائنية اليت تربط بني املدين والدائن ،واليت متكن هذا األخري من إلزام األول بإعطاء شيء أو القيام بعمل
أو االمتناع عن القيام بعمل .لذلك مت تعريف االلتزام مبوجب هذه النظرية الشخصية بأنه رابطة قانونية بني
املدين (وهو الذي يقع عليه تنفيذ حمل االلتزام) والدائن (صاحب احلق يف استيفاء حمل االلتزام) يكون
مبوجبها املدين ملزما بالوفاء مبحل االلتزام ،الذي ال خيرج عن كونه قياما بعمل أو امتناعا عن عما أو تسليم
شيء.
ومقتضى كون االلتزام رابطة قانونية يستوجب أن يكون له حمل مشروع وسبب مشروع .فال يسوغ
إلزام شخص من قبل شخص آخر بالقيام بعمل خارج عن دائرة التعامل القانوين .كما ال يسوغ هذا اإللزام
إذا كان السبب أو الباعث عليه غري مشروع.
وإذا كان اشرتاط املشروعية يف كل من حمل االلتزام وسببه أمرا ضروريا وال غىن عنه ،فإن اشرتاط
الرابطة اجلامعة حتما بني شخصني أصبح أمرا متجاوزا يف حتديد مفهوم االلتزام .فماهية االلتزام تكمن يف
موضوعه ال يف أشخاصه .من هنا تطورت نظرية مادية يف تعريف االلتزام تعتربه وضعية قانونية يلتزم مبوجبها
شخص حمدد بالقيام بعمل أو االمتناع عنه أو إعطاء شيء معني للطرف املستفيد  .هبذه النظرة تتحقق
مرونة كبرية يف املعامالت تتمثل يف ما يلي :
 إمكانية انتقال االلتزام إىل غري األطراف املؤسسني له عن طريق حواالت احلق والدين واإلناباتالقانونية واحللول.
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 إمكانية إنشاء التزامات قانونية يف غياب الدائن أثناء نشوء االلتزام ،ويدخل يف ذلك جل التصرفاتالقانونية األحادية اجلانب الناشئة عن اإلرادة املنفردة كالوعد جبائزة واالشرتاط ملصلحة الغري والوصايا
والتأمني ملصلحة أطراف غري موجودين أثناء إبرام عقد التأمني .إال أهنا التزامات معلقة على شروط واقفة
(التزامات موصوفة) أي أن آثارها القانونية ال تسري يف جانب الطرف املستفيد إال عند حتقق الشرط املعلق
1
عليه االلتزام ،كوقوع الوالدة أو موت املوصي أو العثور على الشيء املوعود جبائزته.
ولاللتزام القانوني مصادر (أو أسباب) تنشئه .منها ما هو غري إرادي (كالعمل غري املشروع الذي

يرتب املسؤولية املدنية) ومنها ما هو إرادي (كاالتفاقات واإلرادة املنفردة) ومنها ما يكون مصدره القانون
مباشرة.

2

وواضح أن الذي يهمنا يف هذا البحث هو المصادر اإلرادية لاللتزام ،وهي املناسبة اليت ستمكننا

من بيان حقيقة كل من الوعد والعقد واالتفاقية (أو االتفاق) من الناحية القانونية.
واملصادر اإلرادية لاللتزام تقوم على فكرة أن إرادة الفرد هلا سلطان وقدرة على ترتيب آثار حيميها
القانون وجيعلها سببا لاللتزام واإللزام .وإذا كان الغالب أن إرادة الفرد حتتاج إىل أن تلتقي مع إرادة شخص
أو أشخاص آخرين لتتوافق على ترتيب التزامات قانونية (االتفاقات عموما) ،فإن اإلرادة املنفردة يعرتف
هبا القانون كمصدر مستقل إلنشاء التزامات قانونية (الوعد جبائزة املوجه للجمهور مثال).

وسينحصر اهتمامنا يف هذه الدراسة حتديدا ،من داخل املصادر اإلرادية لاللتزام ،على االتفاقات

عموما ،وهو املصدر الذي ينقسم إىل اتفاقات متهيدية واتفاقات هنائية.

 -1عبد القادر العرعاري ،مصادر االلتزامات (الكتاب األول  :نظرية العقد) دار األمان ،الرباط ،2013 ،ص16

 -2االلتزامات ال تقع حتت احلصر خاصة حينما يكون مصدرها اإلرادة .فهذه األخرية ال يقيد حريتها يف إنشاء االلتزامات أو تعديلها
أو إهنائها إال مشروعية احملل والسبب (إىل جانب اخللو من عيوب اإلرادة بالطبع) .لكن دأب فقهاء القانون على تصنيفها إىل تصنيفات
نذكر منها ما يلي :االلتزامات اإلجيابية وااللتزامات السلبية ،االلتزامات األصلية وااللتزامات الفرعية ،االلتزامات ببذل عناية وااللتزامات
بتحقيق نتيجة أو غاية .املرجع السابق ،ص  17وما بعدها.
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وسنعاجل يف إطار االتفاقات التمهيدية مكانة الوعد من الناحية القانونية ومفهومه ودوره وأصنافه
وأهم تطبيقاته ،على أن نعاجل يف االتفاقات النهائية مفهوم االتفاق عموما وخمتلف أصنافه وتطوراته إىل
جانب مفهوم العقد حتديدا وأهم التطورات اليت حصلت يف هذا املفهوم.
ولتوضيح مختلف العالقات والروابط التي تجمع بين المفاهيم موضوع هذه الدراسة ،آثرنا أن

نبدأ بالخطاطة اآلتية :

االلتـــــزام
مصادر إرادية
اإلرادة المنفردة

الوعد
بجائزة

الوعد
الملزم
لجانب
واحد

االتفاقات

االتفاقات
التمهيدية

الوعد
الملزم
لجانبين

االتفاقات
النهائية
االتفاقات
عموما

أشكال
اخرى

انفاقات
غير
ملزمة

الفردية

الجماعية

العقود

الدولية

المسماة

غير
المسماة

أوال  :االتفاقات التمهيدية (أو األولية)
-1الوعد من منظور قانون االلتزام
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يندرج الوعد من منظور قانون االلتزام ضمن املرحلة التمهيدية إلبرام العقد أو ما يسمى باملرحلة ما
قبل التعاقدية ) .(phase précontractuelleفهذه املرحلة تكتسي أمهية كربى يف ما أصبح يعرف
باملسلسل التعاقدي ،خاصة يف العقود ذات األمهية االقتصادية واملالية الكربى .حيث يكون من املتعذر
إبرام العقد دفعة واحدة .لذلك تسبقه اتفاقات متهيدية تتخذ صيغا ومسميات متعددة ،وترتبت التزامات
قانونية إما ناجزة أو معلقة على شروط أو حمددة بآجال.
ونظرا ألمهية هذه املرحلة التمهيدية ،فقد عملت القوانني احلديثة على تنظيمها تنظيميا حديثا .حيث

تُفرض فيها التزامات (كااللتزام باإلعالم والتبصير) وٌمتنح حقوق (كالحق في التراجع أو الندم) حسب

احلاالت واألوضاع .وقد متيزت قوانني االستهالك احلديثة يف تنظيم هذه املرحلة وذلك من أجل توفري أقصى
ما ميكن من احلماية للمستهلك املقبل على إبرام خمتلف عقود االستهالك مع املهين.
ُ
ويف هذا السياق يقوم الوعد "مبفهومه القانوين" بدور هام يف تغطية التزامات هذه املرحلة .وهو يف
حقيقته تعهد منشئ لاللتزام من الناحية القانونية (المادة  18من قانون االلتزامات والعقود املغريب)

1

إذا لم يكن مجردا عن شروطه .لذلك ينبغي تعليقه على تحقق واقعة معينة .فمجرد الوعد ال ينشإ
التزاما كما تنص على ذلك املادة  14من قانون االلتزامات والعقود املغريب.

وقد يكون الوعد ملزما لجانب واحد (ويكون املوعود له باخليار) ،كأن يتعهد املالك ببيع شيء

لشخص إذا عرب عن عزمه الشراء دون أن يكون املوعود له متعهدا بالشراء .ويسمى يف هذه احلالة اصطالحا

بالوعد بالتعاقد  .Promesse de contratوالتزام الواعد هنا معلق على خيار املوعود له .لذلك
فهو تعاقد غري هنائي لكنه يؤدي بشكل حمقق إىل املرحلة النهائية إذا حتققت شروط تنفيذ الوعد (االلتزام).
وقد يكون الوعد ملزما لجانبين ،كأن يتعهد شخص بالبيع لشخص يتعهد بالشراء إذا حتققت
وقائع حمددة يف أجل معني .ويف هذا احلالة يسمى اصطالحا بالعقد االبتدائي أو التمهيدي avant-
 2.contrat / compromis/ arrangementفدرجة قربه من الوصول إىل العقد النهائي تكون
 -1االلتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه مبجرد وصوهلا إىل علم امللتزم له.
 -2هناك حاالت يسبق العقد االبتدائي عقد التخصيص أو احلجز  .contrat de réservationوهو قابل للرتاجع عنه يف أجل
معني .كما هو يف بيع العقار يف طور اإلجناز( .املادة  3-618من قانون االلتزامات والعقود املغريب)
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أكرب اللتزام طريف العقد واتفاقها على إبرام العقد مبجرد حتقق وقائع معينة .وحمل االلتزام هنا يكون معلقا
على حتقق الشرط أو األجل.
وبذلك فالوعد يرتب من الناحية القانونية حقوقا شخصية مت ّكن الدائن هبا من إجبار املدين على
تنفيذها وال حق له يف الرجوع عن التزامه وإال حتمل املسؤولية التعاقدية عن عدم تنفيذ التزامه.

والوعد سواء كان ملزما جلانب واحد أو ملزما جلانبني ،فإنه يتخذ صورة اتفاق (.)convention

ألن الوعد املوجه لفائدة شخص حمدد البد أن يوافق عليه هذا األخري .فالوعد ليس جمرد إجياب أو دعوة
للتعاقد ،وإمنا تعهد منشإ لاللتزام (أو سبب من أسباب االلتزام) لذلك تلزم موافقة هذا الشخص .ومن
هنا ضرورة تأطري هذه العملية باتفاق بني طريف الوعد حتدد التزامات وحقوق كل طرف إضافة إىل سائر
الشروط اليت تصف هذه االلتزامات 1.وأطراف هذا االتفاق مها املتعهد واملتعهد له .هذا يف حالة الوعد
امللزم جلانب واحد .أما يف حالة الوعد امللزم جلانبني فيكون كل طرف متعهدا ومتعهد له يف نفس الوقت.
وقد اعتربت بعض القوانني 2أن االتفاق الذي يَعِ ُد مبوجبه كال املتعاقدين أو أحدمها بإبرام عقد معني
يف املستقبل ال ينعقد إال إذا عُينت مجيع العناصر اجلوهرية للعقد املراد إبرامه ،واملدة اليت جيب إبرامه فيها.
وإذا اشرتط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معني  ،فهذا الشكل جتب مراعاته أيضا يف االتفاق الذي
يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
إن القوانني احلالية ويف إطار حبثها عن ما يسمى "باألمن التعاقدي" ،مدعمة من طرف الفقه

والقضاء القانونيني ،تفرض أن تكون أية التزامات سابقة عن مرحلة إبرام العقد النهائي مؤطرة باتفاقات
يرتك لألطراف حتديد مضموهنا أو يرجع فيها إىل النصوص القانونية اليت تتدخل لتنظيمها يف بعض احلاالت.

 -1الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي اتفاق كامل ال جمرد إجياب .ولكنه ليس عقدا هنائيا وإمنا خطوة أولية حنوه،ال حيول دون حتقيقها
إال ظهور رغبة املوعود له إذا كان الوعد ملزماً جلانب واحد  ،أو حلول امليعاد إلبرام العقد النهائي إذا كان الوعد ملزماً للجانبني .عبد

الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،ج.202/1

 -2املادة  101من القانون املدين املصري.

221

التحرير الفقهي والقانوين لالتفاقية الوثيقة والعقد واإلرادة املنفردة،
ومذكرة التفاهم ،وااللتزام والوعد واملواعدة والتعهد

املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

وقد وضع القانون املدين املصري أحكاما عامة للوعد بالتعاقد عموما حيث يأخذ حكم العقد
املوعود بإبرامه .وتكون شروط هذا العقد من حيث االنعقاد والصحة مطلوبة يف عقد الوعد ذاته.
كما حظي الوعد بالبيع بتنظيم حديث من طرف املشرع الفرنسي حيذر فيه على الواعد بالبيع من
جانب واحد أن يطلب من املوعود له أي أداء وإال كان وعده باطال ،بينما يف الوعد امللزم جلانبني (املسمى
1
أيضا بالبيع االبتدائي) يتعني على املشرتى أن يودع مبلغا من  %5إىل  %10من مثن البيع.
أما يف املغرب فقد حظي بيع العقار يف طور اإلجناز بتنظيم مفصل تطرق إىل مرحلة الوعد وقبلها
2
مرحلة احلجز أو التخصيص مث مرحلة البيه النهائي.
ويف األخري نشري أنه ال جدال يف القانون يف إلزامية الوعد بالتعاقد كيفما كان الشكل الذي يتخذه.
وهو ال يندرج يف خانة اإلرادة املنفردة وإمنا يف خانة االتفاقات عموما كمصدر من مصدر االلتزام .إال أن
طبيعة االلتزام فيه غالبا ما يكون موصوفا (أي معلقا على شرط أو أجل) كما انه ال يرتب للموعود له
سوى حقوق شخصية (االلتزام بالقيام بعمل) وليس حقوقا عينية (انتقال امللكية مثال).
ويطبق الوعد بالعقد على نطاق واسع يف اجملال العملي نظرا لتعذر إبرام العقد النهائي منذ الوهلة
األوىل ،إما بسبب احلاجة إىل توفري التمويل املناسب أو انتظار انتهاء األشغال أو مها معا ،وإما بسبب
احلاجة إىل استصدار بعض الرخص أو الوثائق اإلدارية ،وغري ذلك من احلاجيات واملصاحل.

ومن أكثر اجملاالت اليت جند فيها انتشارا واسعا للوعد بالتعاقد ،مجال البيوع العقارية عامة وبيع

العقار في طور اإلنجاز خاصة .ففي البيوع العقارية خاصة منها اخلاضعة لنظام الشهر العقاري العيين
أصبح من املستقر عمليا أن يُربم عقد البيع عرب مرحلتني  :مرحلة الوعد بالبيع والشراء امللزم جلانبني
)(compromis de venteومرحلة البيع النهائي .ونظرا لالنتشار الواسع للوعد بالبيع يف اجملال
العقاري فإن القانون اجلبائي يعتربه خاضعا لرسوم التسجيل يف أحوال معينة ،كما أن قانون التحفيظ
العقاري يسمح بتقييده تقييدا احتياطيا لفائدة املوعود له بالشراء باحملافظة العقارية .ويف حالة حتقق شروط
تنفيذ الوعد وتقاعس املتعهد بالبيع وحتقق كل أركان وشروط البيع ،حيق للمتعهد له بالشراء أن يرفع دعوى
 -1املادة  1-1589من القانون املدين الفرنسي.
 -2القانون رقم  44-00املعدَّل بالقانون  107-12املتعلق ببيع العقار يف طور اإلجناز (مؤرخ يف  3فرباير .)2016
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قضائية تسمى "دعوى إتمام إجراءات البيع" .ويعترب احلكم النهائي الصادر فيها مبثابة عقد بيع هنائي
قابل للتقييد يف احملافظة العقارية.

ومن اجملاالت األكثر شيوعا أيضا ملمارسة الوعد بالتعاقد هناك اإليجار االئتماني بأشكاله املختلفة

(يف املنقول والعقار) ،ويتعلق األمر باإلجيار املصحوب بوعد بالبيع مع منح خيار الشراء واإلجيار املفضي
للم َم ِّول كضمان إىل حني استيفاء
للتملك .وهذه عقود متويلية حمضة تستعمل تقنية اإلجيار إلبقاء امللكية ُ
كامل الثمن عند هناية اإلجيار ،فيكون امل َم ِّول ملزما بنقل امللكية إن رغب املستأجر يف ذلك إن كان له
ُ
حق اخليار.
 -2صور أخرى من االتفاقات التمهيدية  :االتفاقات "غير الملزمة"

جتدر اإلشارة إىل أنه توجد اتفاقات ال تترتب عليها التزامات قانونية (les conventions
) non-obligatoiresوتندرج ضمنها أعمال اجملامالت كتوجيه الدعوات وقبوهلا مثال ،حيث ال

يرتتب على اإلخالل هبذا القبول مسؤولية جتاه موجه الدعوة.
كما تندرج ضمنها األعمال املتعلقة بسري ومواصلة املفاوضات املؤدية إبرام العقود والصفقات ،ماعدا
إذا مت وقفها بشكل تعسفي أو بسوء نية من طرف واحد أو يف مرحلة متقدمة من هذه املفاوضات.
وتتعلق هبا أيضا اخلدمات اجملانية أو التطوعية أو أعمال املساعدة ) (actes d’assistanceعلى
ٍ
خالف يف ذلك بني الفقه والقضاء الفرنسيني ،حيث تُكيَّف أحيانا مبثابة أشباه عقود (quasi-

)( contratفضالة بالتحديد  )gestion d’affaire /أو عقود خدمة جمانية (contrat de
).1 service gratuit

ومثاهلا أيضا التعهدات في المجال السياسي .وهو جمال خصب للتعهدات واالتفاقات غري امللزمة
قانونا .ومن األشكال املتداولة يف هذا اجملال جند مذكرة التفاهم .وهي وثيقة رمسية تُـ َعد إيذاناً ببدء العمل
بني أطراف االتفاق أكثر منها التزاماً قانونياً .ومن وظائفها أن حتدِّد اجملاالت اليت ميكن أن تكون حمل

- François TERRE et autres, Droit civil, les obligations, Dalloz Delta, 1996, p 46 et s.

1
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اتفاقات أو عمل مشرتك وشروط هذا العمل املشرتك ووضع جدولة لذلك .ولذلك تعترب مذكرة
التفاهم اتفاق شرف يفتقد لإللزام القانوين كما يف االتفاقيات والعقود مثال.
كما جند ما يسمى أيضا بالتوقيع باألحرف األولى ،وهو مصطلح سياسي قانوين يتصف بصفة
العمومية ال ينتج عنه أي نوع من االلتزام الفوري والقانوين ،وال ينتج أثرا قانونيا وال ينشأ عنه حق أو التزام
ألي طرف من األطراف املوقعة .والغرض منه إعطاء فرصة ألطراف االتفاق للتفكري والرتوي واالستشارة
والقيام بالتعديالت الالزمة قبل التوقيع النهائي أو التصديق على التوقيعات واألختام من قبل اجلهات
املختصة.
ثانيا  :االتفاقات النهائية

-1

االتفاق عموما

ومصدر
أصل
ٌ
االتفاق يف االصطالح القانوين عموما ( ٌ )Agreement( )convention
رئيسي لرتتيب االلتزامات القانونية .وجوهره هو تطابق إرادتني أو أكثر من أجل إنشاء التزام أو نقله أو
تعديله أو إهنائه .وميكن أن تتمخض عنه سائر أصناف االلتزامات (مالية وغري مالية  ،خاصة وعامة) .وال
يكون االتفاق عقدا إال ذا كان منشئا اللتزام أو ناقال له ،فإن كان يعدل االلتزام أو ينهيه فهو ليس بعقد.
لذلك يقال كل عقد هو اتفاق لكن ليس كل اتفاق عقد .فاالتفاق جنس  genreوالعقد نوع espèce
1
من اجلنس.

واالتفاقات لها مجاالت واسعة في التطبيق بخالف العقود ،حيث مل تعد مقتصرة على اجملال

الفردي فقط وإمنا ظهرت ما يسمى باالتفاقات الجماعية .وحقيقتها أهنا اتفاقات تشارك يف إبرامها
والتوقيع عليها أطراف حمددة لكن آثارها تنصرف وتشمل أطراف أخرى ولو مل تكن موقعة .ومثاهلا

اتفاقيات الشغل الجماعية اليت تربمها النقابات مع أرباب العمل ومتتد آثارها إىل سائر العمال سواء كانوا

موقعني أو غري موقعني عليها منخرطني أو غري منخرطني يف هذه النقابات.
ومثاهلا األنظمة الداخلية والقوانني (اللوائح) األساسية للجمعيات واالحتادات والشركات وما يف
حكمها .فأساسها اتفاقات تُعقد بني املؤسسني وختضع أحيانا إلجراءات قانونية معينة لتصبح ملزمة.
François TERRE et autres, op.cit, p 40.
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وإذاك خيضع ملقتضياهتا كل عضو منخرط أو مشرتك أو منضم بشكل الحق على التأسيس .وهذا األثر
الممتد ال يمكن للعقد بالمعنى الخاص أن يرتبه ألنه محكوم بمبدأ النسبية الذي يجعل آثاره مقتصرة
على طرفيه فقط.
ويف جمال العالقات بني الدول جند مفهوم االتفاقية ،وهو اصطالح يطلق على االتفاق الدويل.
ويقصد به وضع قواعد قانونية يف إطار القانون الدويل ملزمة ألطرافها .وهي تستهدف إما ضبط وتوثيق
االلتزامات بني الدول أو تقرير مبادئ وقواعد دولية عامة تتعهد الدول املوقعة باحرتامها ورعايتها وإما حتقيق
أهداف اقتصادية أو جتارية أو اجتماعية أو عسكرية أو تسوية نزاع بني الطرفني.
واالتفاقيات يف القانون الدويل إما ثنائية أو متعددة األطراف أو دولية تضم الدول األعضاء يف األمم
املتحدة مثل اتفاقيات حقوق اإلنسان 1.وهي ملزمة مىت صادقت عليها األجهزة الوطنية املختصة يف كل
دولة .وتنص بعض الدساتري (ومنها الدستور املغريب) على مسوها على القانون الوطين لكن يف نطاق أحكام
الدستور وقوانني الدولة وهويتها.
لكن القوة اإللزامية لالتفاقية الدولية ليست كاالتفاقات العادية بني األفراد ،إذ أن مبدأ سيادة الدولة
يبقى راجحا وميكن للدولة الطرف أن تلجأ إليه لالنسحاب من االتفاقية أو جتميد عضويتها وما إىل ذلك
من اآلليات املتوفرة يف جمال العالقات الدولية.
 -2العقد
العقد ( )Contrat/Contractمن الناحية االقتصادية هو العجلة اليت حترك دواليب املعامالت
التجارية واملالية وغريها .أما من الناحية القانونية فهو أخص من االتفاق كما اشرنا إىل ذلك أعاله .و قد
عرفه القانون املدين الفرنسي سابقا يف املادة  1101الشهرية بأنه "توافق إرادتني أو أكثر على إنشاء التزام
ّ
أو على نقله" .و من ذلك يتضح أن االتفاق ال يكون عقداً إال إذا كان منشئاً اللتزام أو ناقالً له.
وهذا اجتاه كالسيكي قدمي يف القوانني الالتينية مييز بني االتفاق والعقد ،نُقل عن الفقيهني عن بواتييه
ودوما ،ال ترى القوانني احلديثة أمهية يف اإلبقاء عليه .لذلك برز اجتاه يف تعريف العقد دون متييز بينه وبني
 -1وقد تكون هناك برتوكوالت تابعة التفاقيات معينة تعمل على تعديل أو إضافة أو حذف بند من هذه االتفاقية أو زيادة مدهتا.
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االتفاق .فقيل إن "العقد اتفاق ما بني شخصني أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو
1
إهنائها" .وقد قصد من إيراد هذا التعريف نفي كل تفرقة بني العقد واالتفاق وجعلهما شيئاً واحد.
وقد هجر القانون املدين الفرنسي احلايل التفرقة بني االتفاق والعقد مسايرا التوجه اجلديد يف هذا
اجملال .وأصبحت صياغته لتعريف العقد يف املادة ( 1101تعديل  10فبراير  )2016كما يلي " :العقد
اتفاق بين إرادات شخصين أو أكثر يرمي إلى إنشاء أو تعديل ،أو نقل أو إنهاء التزامات".

2

ويعترب مبدأ سلطان اإلرادة الركيزة األساسية اليت تقوم عليها نظرية العقد يف القوانني الالتينية .ويعين
أن اإلرادة احلرة للفرد هي أساس الدخول أو عدم الدخول يف العالقة التعاقدية .وهي اليت حيرص على
وجودها القانون للقول بأن العقد شريعة املتعاقدين ،فهي أساس القوة امللزمة للعقد .وهذا املبدأ تقف وراءه
فلسفة ليربالية تؤمن حبرية املبادرة وبقدرة اإلرادة على خلق التوازن بني املصاحل والدفاع عن هذه املصاحل.
غري أن إرادة الطرف الواحد ال تكفي لقيام العقد يف القانون .بل ال بد من توافقها وتطابقها مع
إرادة طرف آخر أو أكثر على حمل وسبب مشروعني ،وإن كان األثر القانوين املرتتب قد ال يلزم سوى
طرف واحد .وهلذا يَع ِرف القانون عقودا ملزمة جلانبني وهذا هو األصل وعقودا ملزمة جلانب واحد .كما
يعرف عقودا عوضية كالبيع وعقودا تربعية كاهلبة مثال .لكن كالمها يعترب عقدا يتطلب إلبرامه إجيابا وقبوال
من طرفني .وهذا الف اإلرادة املنفردة املنشئة لاللتزام اليت تعرتف هبا القوانني كمصدر مستقل لاللتزام
3
إىل جانب العقد.
وبفضل مبدأ سلطان اإلرادة واحلرية التعاقدية ،استطاعت املمارسة التعاقدية ترسيخ العديد من العقود
اجلديدة يف جماالت عدة اليت مل تكن معروفة من قبل كعقود التوزيع وعقود السفر وعقود االشرتاك يف

 -1عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1ص  79وما بعدها.

2 - «Le

contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer,
modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
Article 1101 du code civil modifié par: Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
3 - MAZEAUD (Henri, Léon et Jean) & CHABA (François), Leçons de droit civil, Les
obligations , Montchrestien-Delta, 2000, p349 et s.
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اخلدمات العامة وغريها كثري .ومل تعقد دائرة العقود حمصورة يف ما تنظمه التشريعات كعقود مسماة
.(contrats nommés)1
غري أن هذا التمجيد املفرط يف اإلرادة واحلرية التعاقدية سرعان ما اصطدم بواقع التفاوت االقتصادي
واملؤسسايت بني أطراف العالقة التعاقدية ،فأفرز واقع التعاقد عقودا إذعانية تغيب فيها كل فرص التفاوض
وتتوارى فيها مظاهر التوازن العقدي ،وانتشرت ظاهرة البنود التعسفية يف العديد من العقود .ومن هنا بدأ

احلديث عن أزمة العقد.

أمام هذا الوضع اضطرت القوانني احلديثة للتدخل من أجل تنظيم جمموعة من العقود مبقتضي قواعد
وأحكام آمرة ال ترتك إلرادة األطراف هامشا ملخالفتها .فأصبحت التزامات األطراف يف بعض العقود
حمددة بنصوص قانونية اهلدف منها محاية الطرف الطريف وحتقيق التوازن العقدي (كعقود العمل وعقود
االستهالك) .وذهبت بعض القوانني إىل حد منح القضاء سلطة مراجعة بنود العقد يف حدود معينة إذا
كانت جمحفة أو تعسفية (كالشروط اجلزائية مثال) .2وكذا إمكانية ختفيف بعض االلتزامات املرهقة بسبب
ظروف موضوعية طارئة .وتكرست جمموعة من املبادئ يف النظرية احلديثة للعقد كمبدأ التعاون العقدي
والتضامن العقدي ومبدأ االحتياط وواجب النصح والتبصري ومبدأ املسؤولية االجتماعية بالنسبة للمقاوالت،
ونظرية اإلمهال أو امليسرة وما إىل ذلك من املبادئ املشبعة بروح اجتماعية أو باعتبارات محائية.
وكل هذه املبادئ أصبحت تشكل قيودا على مبدأ احلرية التعاقدية أو ختفيفا من مبدأ سلطان اإلرادة،
إىل جانب القيود الكالسيكية املتعلقة بالنظام العام واآلداب العامة ،والقيود اجلديدة املتعلقة بالشكلية
) (formalismeيف بعض العقود اليت يتطلب القانون إفراغها يف إشكال معينة كالكتابة الرمسية
) (actes authentiques ou solonnelsوالشهر والتقييد يف سجالت معينة (كالشهر العقاري
أو السجل التجاري) .ويف هذه احلالة نكون أمام عقود شكلية وليست رضائية.

 -1العقد املسمى هو العقد املنظم من طرف املشرع حبيث خيصه باسم معني وحيدد شروطه وآثاره القانونية .أما العقد غري املسمى فهو
العقد الذي مل حيظ بتنظيم خاص من طرف املشرع ويرتك فيه اجملال لإلرادة لتحديد االلتزامات والشروط واآلثار.
" -2ميكن للمحكمة ختفيض التعويض امل تفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ،وهلا أيضا أن ختفض من

التعويض املتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ اجلزئي" .المادة  264من قانون االلتزامات والعقود المغربي.
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يف ظل هذه التطورات أصبحت املمارسة التعاقدية فعال جمتمعيا مسؤوال ،ال يستحضر فقط املصاحل
الذاتية ألطرافه ،وإمنا يراعي املصاحل املوضوعية للمجتمع ،حتت طائلة ما ميكن أن نسميه باملسؤولية عن
الفعل التعاقدي.
أما يف القوانني االجنلوسكسونية فحقيقة العقد ال تتمثل يف اإلرادة بشكل جمرد وإمنا يف املصلحة أو

املقابل أو االعتبار ) (considerationوالذي سيجنيه ) (benefitاملتعاقد ويكون سببا يف التزامه
جتاه الطرف .فالعقد ينشأ باألساس من خالل تبادل اقتصادي يوصف بالصفقة ) bargainأو

 (affaireوااللتزام اجملاين ال يرتب أثرا قانونيا وال يمكن اإلجبار على تنفيذه لعدم وجود المقابل

كيفما كانت طبيعته.

1

- « A valuable consideration, in the sense of the law, may consist in some right, interest, profit or

1

benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given,
suffered, or undertaken by the other ».
« Une considération ayant de la valeur consiste, en droit anglais, en un droit, intérêt, profit ou
bénéfice revenant à une partie, ou une tolérance, préjudice, perte ou responsabilité donné, souffert
» ou souscrit par l'autre.
Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, Anson's Law of contract, Oxford
University Press, Aug 2010
هذا يف العقود الرضائية ) (simple contratct, promise, agreementأما يف العقود الشكلية (act under seal, deed, convenant
) speciality agreementفال ضرورة " لالعتبار"فيه.
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