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ملخص

تناولــت الدراســة أثــر فــروس كورونــا )كوفيــد-19( عــى عقــود العمــل يف قانــوين العمــل القطــري 
والفلســطيني، يف الوقــت الــذي خــا فيــه هــذان القانونــان مــن نصــوص خاصــة ورصحيــة تعالــج احلالــة 
ــة  ــر احلكومي ــة، والتداب ــف اجلائح ــارن لتكيي ــي املق ــج التحلي ــة املنه ــتخدمت الدراس ــث. اس ــل البح حم
املتخــذة بصددهــا، وإســقاط نتيجــة هــذا التكييــف عــى عقــود العمــل، ومــا حيتمــل أن ينشــأ عنهــا مــن 
نزاعــات. هدفــت الدراســة إىل التوصــل حللــول قانونيــة هلــذه النزاعــات املختلفــة بــا ينســجم مــع قانــون 
العمــل ومصــادره املختلفــة، والقانــون املــدين. وخلصــت إىل عــدم مائمــة النصــوص احلاليــة يف قوانــن 
العمــل، والقواعــد العامــة يف نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، مــا يســتدعي إجــراء تدخــات 
ــة  ــريف عاق ــات ط ــى التزام ــآت، ع ــاق املنش ــتثنائية، وإغ ــة االس ــوادث العام ــار احل ــة آث ــة؛ ملعاجل ترشيعي

ــا للــرر عــن املتعاقديــن بشــكل عــادل.  العمــل، حفاًظــا عــى أداء االقتصــاد الوطنــي، ورفًع
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Abstract 

The study addressed the impact of the Corona virus (Covid-19) on labour contracts in 
Qatari and Palestinian labor laws, while these two laws did not include special and 
explicit provisions dealing with the case in question. The study used the comparative 
analytical method to characterize the pandemic, and the governmental measures taken 
in this regard, to apply the result of this characterization to labour contracts and the 
potential disputes that arise therefrom. The study aimed at finding legal solutions to these 
various disputes in a manner consistent with the labor law, its various sources, and the 
civil law. It is concluded that the current legal texts in labor laws and the general rules 
of the theories of force majeure and hardship are not appropriate in such a context. 
Accordingly, the study calls for legislative interventions to address the impact of unusual 
public incidents and closure of facilities on the obligations of parties to labor relation.
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المقدمة 

بعــد ظهــور فــروس كورونــا )كوفيــد-19( يف هنايــة عــام 2019 يف الصــن1، وانتشــاره يف بقيــة دول العــامل 
منــذ أوائــل عــام 2020، اختــذت معظــم الــدول إجــراءات وتدابــر صحيــة يف حماولــة منهــا للحــد مــن انتشــاره 
وحمارصتــه، منهــا دولــة قطــر وفلســطن املحتلــة. نتــج عــن هــذه التدابــر إمــا إغــاق كي أو جزئــي لكثــر مــن 
املنشــآت العاملــة، أو ختفيــض عــدد العاملــن يف منشــآت معينــة دون إغاقهــا. وتشــر التقارير والدراســات إىل 
أن عــام 2020 يشــهد تراجعــا يف النمــو االقتصــاد العاملــي مــا بــن  3-6 %، بســبب تأثــر جائحــة )كوفيــد-19(، 
ومــا رافقهــا مــن قيــود عــى عمــل املنشــآت االقتصاديــة يف خمتلــف دول العــامل2. وعــادة مــا ينتــج عــن هــذا 
الرتاجــع احلــاد إفــاس لبعــض املشــاريع التجاريــة، وتعثــر لبعضهــا اآلخــر، ســيا الصغــرة ومتناهيــة الصغــر 
منهــا، وخســارة حمققــة بنســب متفاوتــة ملنشــآت أخــرى. األمــر الــذي يلقــي بأثــره عــى مصــر معامــات هــذه 
املشــاريع واملنشــآت، ومنهــا بالطبــع عاقــات العمــل، مــا قــد يزعــزع املركــز القانــوين لطــريف هــذه العاقــات، 
عــى حــد ســواء، ويعيــق تنفيــذ رشوط العقــود كــا كانــت يف الظــروف العاديــة، وقــد يصــل األمــر إىل هتديــد 

عاقــات العمــل باالهنيــار نتيجــة للخســائر اجلســيمة التــي تتعــرض هلــا املنشــآت. 

ــر؛  ــالفة الذك ــتحدثة س ــراءات املس ــود واإلج ــا بالقي ــآت اقتصاديًّ ــض املنش ــر بع ــد ال تتأث ــل، ق يف املقاب
كالصيدليــات واملشــايف اخلاصــة، بــل قــد ترتفــع أرباحهــا. هلــذا، يثــور التســاؤل حــول مــدى تأثر اإلجــراءات 
احلكوميــة املتخــذة يف هــذا الصــدد عــى التزامــات أطــراف عاقــات العمــل، ومســتقبل العقــود، يف ظــل خلــو 
ــم )7(  ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان كل م
ــر مــن  ــن تداب ــذ بصددهــا م ــا ُيتخ ــة، وم ــة املفاجئ ــع املادي ــر الوقائ ــج أث ــنة 2000، مــن أي نصــوص تعال لس

الســلطة العامــة عــى التزامــات طــريف العقــد. 

ــة  ــكام قانوني ــأنه أح ــس بش ــا لي ــج موضوع ــا تعال ــن كوهن ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أمهي ــة: تنب ــة الدراس أمهي
واضحــة ورصحيــة يف القانونــن حمــل البحــث، يف الوقــت الــذي تســتمر فيــه تداعيــات جائحــة )كوفيــد-19( 
عــى حقــوق فئــة كبــرة يف املجتمــع، وعــى االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. مــا يســتدعي البحــث عــن حلــول 
قانونيــة عادلــة، تلبــي فلســفة الترشيــع وغايــات املــرشع، دون االنتقــاص مــن مســتوى احلايــة القانونيــة التــي 
ــة. هــذا عــى الرغــم مــن  ــة التعاقدي ــون العمــل للعــال، بصفتهــم الطــرف الضعيــف يف العاق جــاء هبــا قان
التحديــات التــي تواجــه الدراســة بســبب نــدرة الدراســات الســابقة التــي تعالــج املوضــوع، وكذلــك الســوابق 
القضائيــة؛ حلداثــة املوضــوع، ولتقييــد عمــل املحاكــم خــال فــرتة إعــداد الدراســة ضمــن جهــود الــدول يف 

وفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، "فــروس كورونــا املســتجد هــو فــروس حيــواين املصــدر ينتقــل لإلنســان عنــد املخالطــة اللصيقــة حليوانــات املزرعــة   1
أو احليوانــات الربيــة املصابــة بالفــروس". وقــد اعتربتــه هــذه املنظمــة وبــاًء عامليًّــا بتاريــخ 2020/1/30. وينتــرش مــن خــال خمالطــة احليوانــات، أو 
مامســة األغذيــة امللوثــة، أو انتقالــه بالعــدوى مــن شــخص آلخــر. ومل يتــم التوصــل إىل عــاج خــاص بــه حتــى تارخيــه. وهــو رسيــع االنتشــار، 
ــاء بالنظافــة، ولبــس األقنعــة.  ــه بالتباعــد االجتاعــي، واالعتن ــار الســن. ويمكــن توّقي ــاة األفــراد ضعيفــي املناعــة وكب ويشــكل خطــورة عــى حي

انظــر: املوقــع اإللكــرتوين ملنظمــة الصحــة العامليــة:
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html. Last visited: 20/5/2020.

2 See e.g., Federation of American Scientists (FAS), Global Economic Effects of COVID-19, June 2002. Available at https: //
fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf. International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/en/publications/weo. Last 
visited: 20/5/2020.
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احتــواء الوبــاء، بــا يف ذلــك يف قطــر وفلســطن. 

أســئلة ومنهــج الدراســة: تثــر الدراســة مجلــة مــن التســاؤالت التــي تســعى لإلجابــة عنهــا وفقــا للمنهــج 
التحليــي التأصيــي املقــارن يف ضــوء آراء الفقــه، والســوابق القضائيــة حيــث وجــدت، وذات الصلــة ولــو يف 
معــرض تناوهلــا ملوضوعــات الدراســة بشــكل عــام. تتمحــور هــذه التســاؤالت حــول إشــكالية التوفيــق بــن 
ــة للعامــل يف ظــل قوانــن العمــل ومتطلبــات الرجــوع إىل مصــادر قانــون العمــل األخــرى،  القواعــد احلائي
عــدا ترشيعــات العمــل، لســد الفجــوة الترشيعيــة القائمــة يف هــذه الترشيعــات. ومــن أبــرز هــذه التســاؤالت: 
هــل يمكــن تطبيــق أحــكام نظريــة القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة املنظمــة يف قواعــد القانــون املــدين عــى 
ــع عاقــات  ــق تلــك األحــكام عــى مجي ــة باإلجيــاب، فهــل يصلــح تطبي عاقــات العمــل؟ إن كانــت اإلجاب
العمــل؟ وكيــف يمكــن التوفيــق بــن حكــم هــذه النظريــات واحلايــة القانونيــة للعــال التــي قررهــا قانونــا 
العمــل حمــل البحــث؟ وهــل يعتــرب العامــل اخلاضــع للحجــر املنــزيل يف تغيــب مــرشوع عــن العمــل؟ ويف حــال 
أصيــب العامــل هبــذا الفــروس أثنــاء أو بســبب العمــل، فهــل يمكــن إخضــاع اإلصابــة ألحــكام إصابــات 
العمــل وأمــراض املهــن؟ وهــل يســاعد قانــون الضــان االجتاعــي رب العمــل عــى ختفيــف التزاماتــه جتــاه 
العــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل خــال فــرتة اإلغــاق؟ بالنتيجــة، مــا هــي التدخــات الترشيعيــة املمكنــة 

ملعاجلــة آثــار أي جائحــة مســتقبلية شــبيهة بفــروس )كوفيــد-19(؟ 

هــدف الدراســة: بنــاء عــى مــا ســبق، هتــدف الدراســة إىل التوصــل إلجابــات قانونية عــن هذه التســاؤالت 
ــتقبا،  ــاس مس ــن اإلف ــة م ــآت العامل ــي املنش ــا حيم ــل، وب ــد العم ــريف عق ــا لط ــا اقتصادي ــق توازن ــا حيق ب
والعــال مــن الترسيــح، وبــا يعــزز جهــود اإلصــاح القانــوين مــن خــال إجــراء تعديــات ترشيعيــة مائمــة؛ 
كحلــول للفــروض املثــارة يف هــذه الدراســة، وبــا خيــدم القضــاة واملحكمــن يف تيســر فــض النزاعــات املاثلــة 
بــن طــريف عاقــة العمــل مســتقبا. عــى أمــل أن تســهم إجيابــا يف النقــاش القانــوين الدائــر حــول موضوعهــا، 

وأن تشــكل إضافــة علميــة ملــا هــو قائــم مــن بحــوث.

خطــة الدراســة: ســيتم تقســيم الدراســة إىل مطلبــن، بحيــث يتــم معاجلــة كل مطلــب يف فرعــن. نتنــاول 
يف املطلــب األول ضوابــط املعاجلــة القانونيــة لنزاعــات عاقــات العمــل، وتكييــف فــروس )كوفيــد-19( يف 
ضــوء قواعــد القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ، ونتنــاول يف املطلــب الثــاين النزاعــات املحتملــة بشــأن حقــوق 
العامــل يف عقــود العمــل، حمــددة وغــر حمــددة املــدة، مــع عــرض للتدخــات الترشيعيــة املمكنــة ملعاجلــة آثــار 
اجلائحــة القائمــة، أو أي حالــة مشــاهبة هلــا مســتقبا، عــى التزامــات طــريف عقــد العمــل ومركزمهــا القانــوين.

والتكييــف  العمــل،  عقــد  طرفــي  اللتزامــات  القانونيــة  المعالجــة  ضوابــط  األول:  المطلــب 
)كوفيــد-19( لفيــروس  القانونــي 

يتنــاول هــذا املطلــب فرعــن، يعــرض األول الضوابــط واملحــددات التــي يتعــن مراعاهتــا عنــد احلديــث 
عــن آثــار عقــد العمــل، مــن خــال التسلســل يف البحــث عــن األحــكام واجبــة التطبيــق يف مصــادر قانــون 
ــروس  ــف ف ــاين لتكيي ــب الث ــل املطل ــم ينتق ــن ث ــال، وم ــة للع ــفته احلائي ــع فلس ــارض م ــا ال يتع ــل ب العم
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ــل. ــبة لعقــود العم ــا بالنس ــا طارئ ــرة أم ظرف ــوة قاه ــكل ق ــا إذا كان يش ــد-19( في )كوفي

الفرع األول: ضوابط مدخل المعالجة القانونية لنزاعات عالقات العمل

ــطيني  ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان ــم كل م نظ
رقــم )7( لســنة 2000 عقــود عمــل حمــددة وغــر حمــددة املــدة، باإلضافــة للعمــل العــارض واملؤقــت3. قضــت 
املــادة الرابعــة مــن قانــون العمــل القطــري بــأن حقــوق العامــل الــواردة يف هــذا القانــون تعتــرب احلــد األدنــى، 
ويقــع باطــًا كل رشط ينتقــص منهــا، ولــو كان ســابًقا عــى تاريــخ العمــل بــه، مــا مل يكــن أكثــر فائــدة للعامــل. 
ــذا  ــب ه ــل بموج ــئة للعام ــوق الناش ــن احلق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصاحل ــان كل إب ــت ببط ــا، قض وأيض
القانــون. وبشــكل مماثــل، اعتــربت املــادة )6( مــن قانــون العمــل الفلســطيني أن حقــوق العــال الــواردة فيــه 
هــي احلــد األدنــى، ال جيــوز االتفــاق عــى خمالفتهــا، وأن أي نظــام، ترشيعــي، أو الئحــي أو عقــدي، يمنــح 
العامــل حقوقــا أفضــل مــن تلــك الــواردة يف القانــون، تكــون لــه األولويــة يف التطبيــق. وبمفهــوم املخالفــة، 
يمكــن لــرب العمــل التنــازل عــن حقوقــه اخلاصــة ســواء بإرادتــه املنفــردة، أو مــن خــال رشوط عقــد العمل، 

أو أي اتفــاق الحــق عليــه.

وعليــه، ويف ظــل خلــو القانونــن مــن نصــوص رصحيــة ناظمــة حلالــة اإلغــاق القــرسي للمنشــآت، كلًيــا 
أو جزئًيــا، لظــروف مســتجدة مل تكــن يف احلســبان حــن التعاقــد بســبب ال يــد لطــريف العقــد فيــه، فــإن الضابــط 
األول واألســايس لســد هــذه الفجــوة يكمــن يف الرجــوع ملصــادر قانــون العمــل بــا ال يتعــارض ونصــوص 
هــذا األخــر. وباســتقراء نــص املادتــن )4 و6( املذكورتــن، نجــد أن مصــادر قانــون العمــل هــي العقــد، بــا 
ــة املادتــن املذكورتــن، واملــادة )1/1( مــن القانــون املــدين  ال خيالــف مفهــوم ومنطــوق قانــون العمــل بدالل
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــراف املهن ــا، وأع ــأة وتقاليده ــح املنش ــك لوائ ــنة 2004، وكذل ــم )14( لس ــري رق القط
قطــاع األعــال4، واتفاقيــات العمــل اجلاعيــة5، ونصــوص القانــون املــدين. فــإن تعــذر إجيــاد حكــم للمســألة 
باالســتناد هلــذه املصــادر، فيتــم اللجــوء إىل الرشيعــة اإلســامية، فالعــرف، فقواعــد العدالــة )املــادة 2/1 مــن 
ــا فيهــا، وبعــد  ــة طرًف ــي تكــون الدول ــة الت ــات العمــل الدولي ــة إىل اتفاقي ــون املــدين القطــري(. باإلضاف القان
أن تصبــح هــذه االتفاقيــات جــزًءا مــن القانــون الوطنــي، وفقــا لآلليــات الدســتورية الوطنيــة، مــع إمكانيــة 

االســتئناس بــآراء الفقــه وأحــكام القضــاء. 

مــا يعنــي، وطاملــا يمكــن لعقــود العمــل، وللوائــح املنشــاة وتقاليدهــا وأعــراف املهــن، واتفاقيــات العمــل 

3  العمــل املؤقــت هــو الــذي تقتــي طبيعــة تنفيــذه وإنجــازه مــدة حمــدود؛ كالعمــل عــى مــرشوع مدتــه مخســة شــهور. والعمــل العــريض هــو الــذي 

تســتدعيه رضورات طارئــة غــر متصلــة بشــكل جوهــري بنشــاط املنشــأة وال تزيــد مــدة إنجــازه عــى ثاثــة أشــهر يف القانــون الفلســطيني وأربعــة 
أســابيع يف القانــون القطــري )املــادة األوىل مــن القانونــن حمــل الدراســة(.

4  يف هذا املعنى، حمكمة التمييز القطرية، الدائرة املدنية والتجارية، طعن 222 لسنة 2011، تاريخ 2012/03/13. 

ــق  ــا تتعل ــي أصحــاب العمــل والعــال، ويتضمــن أحكام ــن ممث ــة ب ــرام اتفــاق العمــل اجلاعــي بعــد خــوض مفاوضــات مجاعي ــم إب ــا يت 5  عــادة م

ــة اخلــروج عــى أحكامــه مــا مل يكــن هــذا  ــا عامــا ال جيــوز للعقــود الفردي بتحســن رشوط وظــروف العمــل. يشــكل هــذا االتفــاق إطــارا مرجعي
اخلــروج أفضــل للعامــل مــن حيــث منــح املزايــا واحلقــوق. ملزيــد مــن املعلومــات حــول االتفاقيــات اجلاعيــة يف القانــون املقــارن. انظــر: بــن عــزوز 

ــّان، 2011. ــع، ع ــرش والتوزي ــد للن ــارن، دار احلام ــري واملق ــع اجلزائ ــل يف الترشي ــة للعم ــات اجلامعي ــر، االتفاقي ــن صاب ب
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اجلاعيــة، التــي تعتــرب جــزءا مكمــا للعقــد، أن متنــح العامــل حقوقــا أفضــل مــن تلــك الــواردة يف القانــون، 
فيكــون لزامــا عــى اجلهــة التــي تنظــر بالنــزاع أن حتكــم وفقــا ملــا تضمنتــه هــذه العقــود واللوائــح واالتفاقيــات 
ــة  ــة، وال يصــح هلــا إمهاهلــا واالنتقــال مبــارشة للقانــون املــدين، والقــول بخــاف ذلــك يســقط احلاي اجلاعي
التــي أســبغها املــرشع عــى حقــوق العــال بقواعــده اآلمــرة آنفــة الذكــر. أمــا يف حــال خلــت املنشــأة مــن لوائح 
وتقاليــد متنــح العامــل ميــزة إضافيــة عــا قــرره قانــون العامــل، أو يف حــال احتــوت عــى بنــود معينــة لكنهــا 
ــة  ــل مجاعي ــات عم ــدم وجــود اتفاقي ــال انع ــل، أو ح ــة للعام ــن احلاي ــى م ــد األدن ــد احل ــة لقواع ــت خمالف كان
تعطــي حلــواًل للحالــة حمــل البحــث ال ختالــف قانــون العمــل، فعندهــا يتــم االنتقــال للبحــث عــن حلــول يف 

إطــار القانــون املــدين، باعتبــار مــا نحــن بصــدده فجــوة ترشيعيــة يف قانــون العمــل. 

بنــاء عليــه، ال يمكــن أن يكــون هنــاك حكــم واحــد للتســاؤالت املثــارة يف مقدمــة هــذه الدراســة، وإنــا 
يتــم فحــص كل نــزاع عــى حــدة للتثبــت مــن وجــود مــا ســبق ذكــره مــن حمــددات وضوابــط مــن عدمــه. 
ــه إن كانــت هــذه شــفوية، فيمكــن  ــن يدعــي وجــود مثــل هــذه الرتتيبــات إثباهتــا، مــع ماحظــة أن وعــى َم
للعامــل إثباهتــا بطــرق اإلثبــات كافــة، يف حــن ال يصــح لصاحــب العمــل إثباهتــا إال وفقــا للقواعــد العامــة 
يف اإلثبــات6. ويبقــى الســؤال، مــاذا لــو تضمنــت عقــود العمــل ولوائــح املنشــآت امتيــازات للعامــل كحلــول 
اتفاقيــة أو تنظيميــة آلثــار جائحــة كورونــا؛ كأن متنــح العامــل أجــرا كامــا طيلــة فــرتة اإلغــاق ومكافــآت 
ماليــة إضافيــة، لكــن ثبــت أن املنشــأة التــي يعمــل لدهيــا قــد منيــت بخســارة فادحــة يصعــب عليها االســتمرار 
ــن )4 و6(  ــندا للادت ــا س ــا هب ــل حمتفظ ــى العام ــل يبق ــطتها، فه ــار أنش ــف أو انحس ــا لتوق ــذه املزاي ــع ه يف دف
املذكورتــن؟ أم حيــق لصاحــب العمــل املحاّجــة بتغــر الظــروف بشــكل طــارئ، والتــي مل تكــن يف حســبانه عند 
إبــرام هــذه العقــود واللوائــح؟ وبالتــايل هــل يمكــن للجهــة املختصــة بنظــر النــزاع ممارســة صاحيتهــا وفقــا 

ألحــكام نظريــة الظــروف الطارئــة؟ هــذا مــا ســنجيب عليــه يف الفــرع التــايل.

الفرع الثاني: فيروس )كوفيد- 19( ما بين القوة القاهرة والظرف الطارئ 

ــد-19(  ــروس )كوفي ــر ف ــا أن أث ــة مفاده ــا إىل نتيج ــايل م ــزاع ع ــر ن ــة بنظ ــة املختص ــول اجله ــد وص عن
عــى النــزاع حمــل البحــث هــو بمثابــة فجــوة ترشيعيــة يف قانــون العمــل، عــى النحــو الســالف بيانــه، ســتنتقل 
ــدوى،  ــر الع ــن خط ــد م ــة للح ــات حكومي ــن سياس ــا م ــا رافقه ــة وم ــوين للجائح ــف القان ــث يف التكيي للبح
ومــن ثــم تطبيــق النصــوص القانونيــة ذات الصلــة يف القانــون املــدين، بــا ال يتعــارض مــع معايــر احلــد األدنــى 

حلايــة العامــل. وهــذا التكييــف ينحــر يف القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ، عــى النحــو املبــن تباعــا.

أوال: ماهية القوة القاهرة والظرف الطارئ وأثرمها
تشــرتك كل مــن القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ يف رشطــي عــدم التوقــع وقــت التعاقــد، وعــدم القــدرة 
عــى دفــع احلــادث أو الواقعــة ببــذل جهــد معقــول، وأنــه مل يكــن ألي طــرف متعاقــد يــد يف ايقاعهــا )خارجيــة 

6  املادة )38( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. تقابلها املادة )28( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.
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الواقعــة(7، لكنهــا خيتلفــان يف رشط العموميــة، ويف اآلثــار املرتتبــة عليهــا8. فوفقــا للــادة )188( مــن القانــون 
املــدين القطــري ال يشــرتط يف الواقعــة أن تكــون عامــة حتــى يتحقــق مفهــوم القــوة القاهــرة، بخــاف الظــرف 
ــا ســندا للــادة )2/171( مــن القانــون املــدين القطــري،  الطــارئ الــذي يشــرتط إلعــال مفعولــه أن يكــون عامًّ
ــرة إن  ــوة قاه ــكل ق ــاب أوىل أن يش ــن ب ــا، فم ــادث عام ــي إن كان احل ــا يعن ــابقة9. م ــرشوط الس ــة لل باإلضاف
اســتجمع بقيــة الــرشوط. وبالنســبة لآلثــار، فالقــوة القاهــرة جتعــل تنفيــذ االلتــزام مســتحيا، ســواء اســتحالة 
مؤقتــة أم دائمــة10، يف حــن يبقــى تنفيــذ االلتــزام يف الظــرف الطــارئ ممكنــا، إال أنــه مرهــق للمديــن بحيــث 

هيــدده بخســارة فادحــة11. 

ــة النافــذة12 الظــرف الطــارئ بالطريقــة التــي وردت  يف فلســطن املحتلــة، مل تنظــم جملــة األحــكام العدلي
يف القانــون املــدين القطــري وغــره مــن القوانــن املدنيــة العربيــة، وإنــا يســتخلص مــن القواعــد الكليــة التــي 
جــاءت هبــا، ومــن بعــض أحــكام عقــد اإلجيــار، باعتبــاره عقــدا زمنيــا مرتاخــي التنفيــذ، أن مــن حــق املديــن 
بااللتــزام الطلــب مــن القضــاء رفــع املشــقة والــرر، بــرد االلتــزام املرهــق إىل احلــد املعقــول13. لكــن ينبغــي 
عليــه إثبــات أن تعرضــه للمشــقة، واخلســارة الفادحــة كان نتيجــة طبيعية للجائحــة والتدابــر املتخذة بشــأهنا14. 
كــا أهنــا ال تشــرتط العموميــة يف الظــرف، فلــم تقيــد املشــقة بــأي قيــد، فيظــل املطلــق قائــا عــى إطاقــة15، 
7  أمينــة رضــوان، "مدى مسامهة فروس كورونا يف إهناء العاقة الشغلية"، جملــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، حممــد قاســمي، املغــرب، ع 

17، 2020، ص 13-12.
8  انظــر: خالــد بنــي أمحــد، "الفرق بــن القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة: دراسة مقارنة بن الفقه اإلسامى والقانون الوضعــي"، املجلــة األردنيــة يف 

ــي، م 1، ع 2، 2006، ص 177-173. ــث العلم ــادة البح ــت، ع ــة آل البي ــامية، جامع ــات اإلس الدراس
9  ملزيــد مــن التفصيــل حــول نظريــة الظــروف الطارئــة، انظــر: أمحــد شــليبك، "نظريــة الظــروف الطارئــة: أركاهنــا ورشوطهــا"، املجلــة األردنيــة يف 
الدراســات اإلســامية، جامعــة آل البيــت، عــادة البحــث العلمــي، م 3، ع 2، 2007، ص 169-198. حممــد بوكــاش، "نظريــة الظــروف الطارئــة 
ــف  ــر، ع 10، 2012، ص 322-336. رائ ــة، اجلزائ ــور، اجللف ــان عاش ــهيد زي ــة الش ــانية، جامع ــوم اإلنس ــوق والعل ــة احلق ــح"، جمل ــا باجلوائ وعاقته
ــة  ــار"، جمل ــة يف املضمــون واآلث ــة يف الفقــه اإلســامي والقوانــن العربي ــة مقارن ــزام العقــدي: دراســة حتليلي ــة عــى االلت ــم، "الظــروف الطارئ النعي

ــة، 2009، ص 36-9. ــة مرات ــاتل، ع 7، جامع الس
ــوري  ــان الرسحــان ون ــزام. عدن ــن بااللت ــة املتعلقــة بشــخص املدي ــه، وليــس االســتحالة الذاتي ــزام ذات ــة لالت ــا االســتحالة املوضوعي 10  املقصــود هن
خاطــر، رشح القانــون املــدين – مصــادر احلقــوق الشــخصية )االلتزامــات(، دراســة مقارنــة، ط1، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع، عــّان، 2005، ص 

.299
11  جــاء يف فتــوى إدارة الفتــوى والعقــود يف دولــة قطــر، الرقــم: ف. ت 9/3- 1939، لســنة 1991، بتاريــخ 1991/11/16: تاريــخ اجللســة: "...منــاط 
ــة التــي جتيــز للقــايض أن يــرد االلتــزام املرهــق إىل احلــد املعقــول أن تطــرأ خــال تنفيــذ العقــد حــوادث اســتثنائية  ــة الظــروف الطارئ إعــال نظري
عامــة مل تكــن يف حســبان املتعاقــد عنــد إبــرام العقــد وال يملــك هلــا دفًعــا وأن يكــون مــن شــأهنا أن تنفيــذ االلتــزام صــار مرهًقــا عــى نحــو جيــاوز 
الســعة وهيــدد املتعاقــد بخســارة فادحــة ختــرج عــن املألــوف يف املعامــات التجاريــة وختتــل معهــا اقتصاديــات العقــد اختــاال جســيًا، أمــا إذا كانــت 
ــذ التزامــه بمشــقة ودون إرهــاق فإهنــا ال تنهــض مــربًرا إلعــال  اخلســارة يف نطــاق احلــد املألــوف يف التعامــل وعــى نحــو يطبــق معــه املديــن تنفي
https://www.almeezan.qa/OpinionPage.aspx- :ــايل ــط الت ــى الراب ــة ع ". ُمتاح ــار ــب وخس ــل مكس ــة إذ التعام ــروف الطارئ ــة الظ ةنظري

ــارة: 2020/5/25. ــخ الزي id=1561&language=ar?، تاري

12  أصــدرت حكومــة محــاس امُلقالــة يف قطــاع غــزة "القانــون املــدين الفلســطيني رقــم 4 لســنة 2012" دون اتبــاع األصــول الدســتورية والقانونيــة املرعية، 
حيــث ألغــت املــادة )1301( منــه جملــة األحــكام العدليــة فيــا يتعــارض معــه. وملــا كان إصــدار هــذا القانــون خمالفــا لإلجــراءات الدســتورية، فلــن 
يتــم دراســته بشــكل مســتقل. مــع اإلشــارة إىل أن حماكــم قطــاع غــزة، التــي تســيطر عليهــا حركــة محــاس، تطبــق هــذا القانــون، يف حــن تطبــق حماكــم 
الضفــة الغربيــة جملــة األحــكام العدليــة. لكــن بشــكل خمتــر، تتشــابه رشوط وآثــار القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة فيــه مــع بقيــة القوانــن 

املدنيــة العربيــة، ومنهــا القانــون القطــري )انظــر: املــواد 151، 172 و173 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 2012(. 
13  املشــقة جتلــب التيســر )املــادة 17(، واألمــر إذا ضــاق اتســع )املــادة 18(، والــرر يدفــع قــدر اإلمــكان )املــادة 31(، واحلاجــة تنــزل منزلــة الــرورة 

عامــة أو خاصــة )املــادة 32(. 
14 Majumder, B. & Giri, D. 2020. Coronavirus & Force Majeure: A Critical Study (Liability of a Party Affected by the 

Coronavirus Outbreak in a Commercial Transaction). Journal of Maritime Law & Commerce. 51(1), p 55. 
15  تنص املادة )64( من املجلة عى أنه: "املطلق جيري عى إطاقه إذا مل يقم دليل التقييد نصا أو داللة". 
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وأجــازت، كذلــك، للدائــن واملديــن فســخ اإلجيــار عنــد حصــول عــذر خــاص بــأي منهــا16، انســجاما مــع 
ــي جــواز الفســخ باألعــذار العامــة  ــة. مــا يعن ــة يف الفقــه احلنفــي مصــدر املجل فكــرة العــذر الطــارئ املألوف
ــا  ــاب أوىل حــال تعــذر اســتيفاء منفعــة املأجــور17. لكــن إهنــاء عقــود العمــل ال يكــون متاًح ــة مــن ب الطارئ
بشــكل مبــارش يف النظــام القانــوين الفلســطيني، باالســتناد إىل أحــكام العــذر الطــارئ، وإنــا يتعــن التقيــد أوال 
بأحــكام املــادة )41( مــن قانــون العمــل لســنة 2000 باعتبارهــا نصــًا خاصــا يتقــدم يف التطبيــق عــى القواعــد 

العامــة. 
ــص  ــتدعت تقلي ــارة اس ــأته خس ــق منش ــل إن حل ــود العم ــاء عق ــل إهن ــب العم ــادة )41(، لصاح ــا لل وفق
ــي  ــارة الت ــبب اخلس ــا بس ــا ومالي ــأته إداري ــة منش ــادة هيكل ــل إلع ــب العم ــوء صاح ــد جل ــال، أو عن ــدد الع ع
منيــت هبــا هــذه املنشــأة، رشيطــة إخطــار وزارة العمــل باخلســارة، أو بإجــراءات إعــادة اهليكلــة وفقــا للخســارة 
املتحققــة فعــًا، بحســب األحــوال18. وبخــاف ذلــك، يعتــرب إهنــاء العقــود فصــا تعســفيا موجًبــا للتعويــض، 
ــابقة  ــوق س ــور وحق ــن أج ــه م ــم علي ــا تراك ــعار، وم ــدل اإلش ــع ب ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــة إىل إل باإلضاف
ــة اخلدمــة. وقــد قضــت حمكمــة النقــض الفلســطينية أن إهنــاء عقــود العمــل اســتنادا  ــأة هناي للعامــل، ومكاف
للادتــن )40، 41( مــن قانــون العمــل ال يعتــرب تعســفيا19، وأن املــرشع مل حيــدد األســباب التــي يمكــن اعتبارهــا 
موجبــة إلهنــاء العمــل دون اعتبارهــا فصــًا تعســفًيا، بــل تــرك تقديــر ذلــك ملحكمــة املوضــوع تســتخلصها 
مــن الظــروف واملابســات التــي حتيــط بواقعــة الفصــل مــن العمــل، باعتبارهــا مــن املســائل املوضوعيــة التــي 
ــك  ــن تل ــون م ــم القان ــتخاصها حلك ــا أن اس ــا، طامل ــب عليه ــا دون معق ــوع بتقديره ــم املوض ــتقل حماك تس

الواقعــة مقبــوال وســائغا20.

ثانيا: إسقاط التكييف القانوين جلائحة )كوفيد-19( عىل عاقات العمل
بنــاء عــى مــا ســبق، فقــد تشــكل جائحــة فــروس )كوفيــد-19(، وعــدواه والقــرارات احلكوميــة املتخــذة 

16  املادة )443( من جملة األحكام العدلية. 

17  يف املقابــل، حيــق للقــايض، يف هــذه احلالــة، إمهــال املســتأجر لدفــع األجــرة )نظــرة امليــرسة( ورفــض طلــب املؤجــر فســخ العقــد، إذا تبــن أن تدابــر 
اإلغــاق ســتزول بعــد فــرتة معقولــة، وطاملــا ال يتــرر املؤجــر كثــرا مــن هــذا اإلمهــال.

18  مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار، ومكافأة هناية اخلدمة. 

19  املــادة )40( تقابلهــا املــادة )61( مــن قانــون العمــل القطــري لســنة 2004، وتنــص عــى: "لصاحــب العمــل إهنــاء عقــد العمــل مــن طــرف واحــد 
ــة: ــا مــن املخالفــات التالي ــه أًي ــة العامــل بكافــة احلقــوق األخــرى عنــد ارتكاب دون إشــعار مــع حقــه يف مطالب

         1- انتحالــه شــخصية غــر شــخصيته أو تقديمــه شــهادات أو وثائــق مــزورة لصاحــب العمــل. 2- ارتكابــه خطــأ نتيجــة إمهــال مؤكــد نشــأت عنــه 
خســارة جســيمة لصاحــب العمــل رشيطــة أن يبلــغ صاحــب العمــل اجلهــات املختصــة باحلــادث خــال ثــان وأربعــن ســاعة مــن وقــت علمــه 
بوقوعــه. 3- تكــراره خمالفــة النظــام الداخــي للمنشــأة املصــادق عليــه مــن وزارة العمــل أو التعليــات املكتوبــة اخلاصــة بســامة العمــل وصحــة 
ــا متقطعــة  ــر مــن مخســة عــرش يوًم ــة، أو أكث ــام متتالي ــر مــن ســبعة أي ــه دون عــذر مقبــول أكث ــذاره هبــا حســب األصــول. 4- تغيب العــال رغــم إن
ــا بعــد غيــاب ثاثــة أيــام يف احلالــة األوىل أو عــرشة أيــام يف احلالــة الثانيــة. 5- عــدم وفــاء  خــال الســنة الواحــدة، عــى أن يكــون قــد أنــذر كتابًي
العامــل بااللتزامــات املرتتبــة عليــه بموجــب عقــد العمــل رغــم إنــذاره حســب األصــول. 6- إفشــاؤه لــأرسار اخلاصــة بالعمــل التــي مــن شــأهنا 
أن تســبب الــرر اجلســيم. 7- إدانتــه بحكــم هنائــي يف جنايــة أو جنحــة خملــة بالــرشف أو األمانــة أو األخــاق العامــة. 8- وجــوده أثنــاء العمــل 
يف حالــة ســكر أو متأثــًرا بــا تعاطــاه مــن مــادة خمــدرة يعاقــب عليهــا القانــون. 9- اعتــداؤه بالــرب أو التحقــر عــى صاحــب العمــل أو عــى مــن 

يمثلــه أو عــى رئيســه املبــارش".
20  حكــم حمكمــة النقــض املنعقــدة يف رام اهلل يف الدعــوى احلقوقيــة رقــم 835 لســنة 2012، بتاريــخ 2015/4/20. وأيضــا، حكــم هــذه املحكمــة املنعقــدة 

يف الدعــوى احلقوقيــة رقــم 401 لســنة 2015، تاريــخ 2017/2/13. 
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ــد  ــا ق ــا، وأحيان ــا طارئ ــرى ظرف ــآت أخ ــكل ملنش ــد تش ــرة21، وق ــوة قاه ــآت ق ــض املنش ــبة لبع ــه بالنس ملجاهبت
ختضــع املنشــأة الواحــدة لقواعــد القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة يف آن معــا، وفقــا للظــروف واملعطيــات، 
وقــد ال تشــكل اجلائحــة ملنشــآت بعينهــا ال قــوة قاهــرة وال ظرفــا طارئــا. مــا يســتدعي التحقــق من أثــر اجلائحة 
والتدابــر احلكوميــة عــى كل منشــأة عــى حــدة مــن قبــل املحكمــة أو اجلهــة التــي تنظــر النــزاع وفقــا للظــروف 

اخلاصــة هبــا22. وبالتــايل، خيتلــف احلكــم القانــوين للنــزاع بحســب نتيجــة التكييــف القانــوين لــه. 

ــتحالة  ــون اس ــد تك ــرة، فق ــوة قاه ــآت ق ــض املنش ــكل لبع ــة تش ــرض أن احلال ــى ف ــك، وع ــى ذل ــاء ع بن
التنفيــذ مؤقتــة أو دائمــة. فــإذا كانــت القــوة القاهــرة يف صــورة اســتحالة وقتيــة لتنفيــذ االلتــزام بالعمــل، بفعــل 
اإلجــراءات والتدابــر املفروضــة مــن الســلطة العامــة، والتــي هــي واجبــة التنفيــذ، ومســتحيلة التوقــع وقــت 
التعاقــد، ومســتحيلة الدفــع وقــت الوقــوع، تشــكل ســببا أجنبيــا ال يــد لأطــراف املتعاقــدة فيــه، يرتتــب عليهــا 
وقــف تنفيــذ االلتــزام إىل حــن زوال القــوة القاهــرة23. أي وقــف التــزام العامــل بالعمــل، ويف املقابــل وقــف 
ــال زوال  ــود ح ــى أن تع ــار، ع ــن االهني ــل م ــات العم ــاذ عاق ــل، إلنق ــب العم ــل صاح ــن قب ــر م ــع األج دف

العــارض الــذي اعــرتض تنفيذهــا24. 

ــة حمــددة فقــط؛ أي خــال فــرتة  ــان تنفيــذه يف فــرتة زمني أمــا إذا كانــت طبيعــة العمــل ومقصــوده يقتضي
اإلغــاق القــرسي الــكي، وحالــت هــذه التدابــر دون قيــام العامــل بتأديتــه، فنكــون عندهــا إزاء حالــة مــن 
ــد بقــوة  ــؤدي إىل انفســاخ العق ــا ي ــه( م ــة حمل ــد وطبيع ــدة العق ــذ )دائمــة بالنظــر مل ــة للتنفي ــتحالة الدائم االس
القانــون. فــا يصــح إجبــار الدائــن، واحلالــة هــذه، عــى وقــف االلتــزام طاملــا ثبــت أنــه باعثــه عــى التعاقــد 
ــبوع  ــدة أس ــل مل ــع عام ــد م ــذي يتعاق ــل ال ــب العم ــاق؛ كصاح ــرتة اإلغ ــاء ف ــل أثن ــة العم ــرف إىل تأدي ان
لعــرض منتجــات منشــأته خــال معــرض دويل ســيقام يف منطقــة حمــددة، وكانــت هــذه املنطقــة مغلقــة، أو تــم 

إلغــاء املعــرض هنائيــا بأمــر مــن الســلطة العامــة. 
ــوت  ــزام عــى صاحــب العمــل بالتعويــض؛ لعــدم ثب ــذا االنفســاخ، بطبيعــة احلــال، ال يرتــب أي الت وه
خطئــه العقــدي، والنقطــاع عاقــة الســببية. فــا ســيطرة ألي مــن طــريف العاقــة عــى اجلائحــة، وال يمكــن 
ألي منهــا أيضــا رفــض االســتجابة ألوامــر الســلطة العامــة باإلغــاق، أو بتقييــد العمــل. وطاملــا أن معيــار 
التوقــع مــن عدمــه مرتبــط بوقــت التعاقــد، فــإن احلالــة حمــل البحــث تكــون غــر متوقعــة للطرفــن بالنســبة 

21  أمينــة رضــوان، مرجــع ســابق، ص 18. شــياء الشــاوي، "نظرات قانونية حول فروس كورونا املستجد كوفيد- 19"، جملــة الباحــث للدراســات 

القانونيــة والقضائيــة، حممــد قاســمي، املغــرب، ع 17، 2020، ص 97؛ رساتــة عــز الديــن، "القــوة القاهــرة وآثارهــا عــى تنفيــذ عقــود الشــغل"، 
ــرب، 2016، ص 192.   ــن األول، املغ ــة احلس ــامل، ع 8، جامع ــون واألع ــة القان جمل

22   Sood, S. 2020. COVID-19 and Contractual Obligations – A Cross Border Mergers and Acquisitions Perspective. UGC Care 
Journal. 31 (34), p. 20. See also, Berger, P. & Behn, D. 2020. Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A His-
torical and Comparative Study. McGill Journal of Dispute Resolution, Forthcoming. Available at SSRN: http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3575869, pp. 53-54. Visited on 27/5/2020.

23   Mahy, P. 2020. COVID-19 and Labour Law: Indonesia. Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1(13), pp. 16-17. See 
also, Hansen, S. 2020. Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction 
Contracts. Journal of Civil Engineering Forum, 6(2), pp. 201-214.

24  عــي الصديقــي، "أزمــة كورونــا: مراجعــات يف الفكــر القانــوين املعــارص: قــراءة نقديــة"، جملــة الفقــه والقانــون، صــاح الديــن دكــداك، اجلزائــر، ع 
19، 0202، ص 34. 
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لعاقــات العمــل املربمــة قبــل وقوعهــا. وبالتــايل، مل يعــد بإمــكان أي مــن الطرفــن تقــادي تدابــر اإلغــاق 
ــز  ــة25. ويف هــذا الســياق، قضــت حمكمــة التميي ــة الواقعي ــد؛ خلــروج األمــر عــن إرادتيهــا مــن الناحي والتقيي
األردنيــة أن األوامــر اإلداريــة الواجبــة التنفيــذ تعتــرب مــن قبيــل القــوة القاهــرة26. واعتــربت حمكمــة النقــض 
الفلســطينية حظــر التجــول، وإغــاق املناطــق مــن قبــل قــوات االحتــال، واإلقامــة اجلربيــة يف البيــت بأوامــر 
ــة  ــة يف الدول ــة املختص ــلطات اإلداري ــام الس ــوت قي ــال ثب ــل، يف ح ــرة27. يف املقاب ــوة قاه ــال، ق ــش االحت جي
ــا  ــا مل ــة بالفــروس، وفق ــة مــن اإلصاب بإغــاق منشــأة مــا بســبب عــدم التزامهــا بــرشوط وإجــراءات الوقاي
ــة هــذه، إزاء قــوة قاهــرة؛ لتخلــف رشط عــدم  ــه هــذه الســلطات بشــكل واضــح، فــا نكــون، واحلال حددت
ــه للحيلولــة دون  ــة املعقولــة مــن جانب ــة الدفــع؛ بســبب تقصــر صاحــب العمــل باختــاذ تدابــر الوقاي إمكاني

حصــول اإلغــاق، أو تفــادي نتائجــه الضــارة.

أمــا املنشــآت التــي واصلــت عملهــا، لكــن تأثــرت اقتصاديــا بحيــث أصبــح تنفيذهــا اللتزاماهتــا مرهقــا، 
ــارة  ــت اخلس ــال كان ــط يف ح ــة فق ــروف الطارئ ــكام الظ ــذ، ألح ــة التنفي ــا مرتاخي ــع معاماهت ــن أن ختض فيمك
فادحــة وغــر مألوفــة فيــا لــو تــم تنفيذهــا كــا هــي28؛ ويكــون ذلــك بــرد االلتــزام املرهــق إىل احلــد املعقــول، 
بعــد املوازنــة بــن مصالــح الفرقــاء، مــع تقريــر بطــان أي اتفــاق خمالــف، وفقــا ألحــكام املــادة )2/171( مــن 
القانــون املــدين القطــري29. إال أن تطبيــق أحــكام هــذه النظريــة عــى عقــود العمــل، جيــب أال خيالــف القواعــد 
احلائيــة للعامــل عــى النحــو املبــن يف املطلــب الثــاين. أمــا املنشــآت التــي واصلــت عملهــا ومل تتــرر ماليــا، 
فــا ختضــع ألحــكام أي مــن القــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ، ويبقــى احلــال كــا كان عليــه قبــل ظهــور 
اجلائحــة. وأي ممارســة أو تغيــر مــن قبــل صاحــب العمــل عــى ظــروف ورشوط التعاقــد؛ كتخفيــض األجــر، 

بــا خيالــف قانــون العمــل يعتــرب كأن مل يكــن، وكأننــا يف الظــروف االعتياديــة30. 

المطلــب الثانــي: النزاعــات المحتملــة بشــأن حقــوق العامــل فــي ظــل جائحــة )كوفيــد-19( 
والتدخــالت التشــريعية الممكنــة

يف حــال اســتمرت عاقــات العمــل بــن طرفيهــا خــال فــرتة اجلائحــة، قــد تثــور مجلــة مــن النزاعــات 

ــة، متوقعــة، كــا ال نقصــد بعــدم  ــة، يف هــذه احلال ــث تكــون اإلصاب ــه وانتشــاره، حي ــروس مــن عدمــه بعــد ذيوع ــة بالف ــع اإلصاب 25  ال نقصــد توق
القــدرة عــى الدفــع هنــا، اســتحالة التوقــي مــن اإلصابــة، فهــذا أيضــا ممكــن مــن خــال االلتــزام بإجــراءات الوقايــة املــوىص هبــا مــن الســلطات 
الصحيــة املختصــة. وإنــا مــا نحــن بصــدده منصــب عــى اجلائحــة كواقعــة ومــا رافقهــا مــن أوامــر حكوميــة باعتبارهــا ســببا أجنبيــا. ومــن املعلــوم 
أيضــا أن عقــود العمــل املربمــة بعــد انتشــار الفــروس ووضــوح مســار اإلجــراءات احلكوميــة املتخــذة ملجاهبتــه ال تنــدرج حتــت القــوة القاهــرة، أو 

الظــرف الطــارئ؛ الفتقارهــا لــرشط عــدم التوقــع وقــت التعاقــد.
26  لتوفر رشطي استحالة التوقع واستحالة الدفع فيها. حمكمة التمييز األردنية، طعن مدين رقم )20( لسنة 1987، تاريخ 1987/1/24. 

27  حمكمــة النقــض املنعقــدة يف رام اهلل، الدعــوى احلقوقيــة رقــم 2004/181، بتاريــخ يف 2004/12/21. أيضا، الدعــوى اجلزائية، رام اهلل، رقــم2010/27، 
بتاريــخ 2010/5/9.

28  العــربة يف تقييــم فداحــة اخلســارة هــو بموقــف وســلوك الشــخص العــادي جتــاه العقــد املعنــي، فاملعيــار موضعــي ال شــخيص. يــارس ذنــون ورؤى 

إبراهيــم، "نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا عــى األحكام القضائية: دراسة حتليلية مقارنة"، جملــة الرشيعــة والقانــون، ع 57، جامعــة اإلمــارات، 
2014، ص 13.

29  ختلــو جملــة األحــكام العدليــة مــن نــص حيظــر االتفــاق عــى خــاف قواعــد نظريــة الطــروف الطارئــة. مــا يعنــي، أن إعــال أحــكام املــادة )41( مــن 
قانــون العمــل، ســالفة البيــان، مــن طــرف أصحــاب العمــل أمــر ممكــن، وهــو أيضــا مــا تومــئ بــه قواعــد العــذر الطــارئ يف املجلــة والفقــه احلنفــي 

بشــكل عــام أيضــا.
30  وفًقا للادة )45( من قانون العمل القطري، حيظر ختفيض أجر العامل ألي سبب كان.
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ــل  ــب حمتم ــن تغي ــك م ــل بذل ــا يتص ــازات، وم ــر واالج ــل يف األج ــوق العام ــاء حق ــول وف ــن ح ــن الطرف ب
ــل  ــروس تدخ ــة بالف ــت اإلصاب ــا إذا كان ــل، وفي ــود العم ــاء عق ــك إهن ــا، وكذل ــور صحي ــل املحج للعام
ــى  ــب ع ــذا املطل ــيأيت ه ــي س ــروض الت ــن الف ــا م ــن أم ال، وغره ــراض امله ــل وأم ــات العم ــوم إصاب يف مفه
بياهنــا. فــا احللــول القانونيــة واجبــة التطبيــق إزاء هــذه النزاعــات؟ وهــل هــذه احللــول ماءمــة لطــريف عاقــة 
العمــل؟ ومــا هــي التدخــات الترشيعيــة املقرتحــة مســتقبا لغايــة احلفــاظ عــى التــوازن االقتصــادي لطــريف 

ــه. ــة علي ــان إىل اإلجاب هــذه العاقــة يف األوضــاع االســتثنائية؟ هــذا مــا يســعى الفرعــان التالي

الفرع األول: حقوق العامل في ظل فيروس )كوفيد-19(  والنزاعات المثارة بشأنها

ــة مــن النزاعــات بــن العــال  ــور مجل ــاين مــن املطلــب األول، قــد تث ــه الفــرع الث ــا انتهــى إلي اســتكاال مل
وأصحــاب العمــل، جلهــة إنفــاذ احلقــوق العاليــة املقــررة قانونــا. مــن ذلــك، فقــد تســتدعي حاجــة العمــل يف 
املنشــأة، بســبب االغــاق اجلزئــي هلــا مــن الســلطة العامــة، مثــا، أن يعمــل العامــل عــدًدا أقــل مــن ســاعات 
العمــل االعتياديــة، وقــد ينتــج عــن تقليــص طاقــة العمــل يف املنشــأة خســارة فادحــة لصاحــب العمــل، مــا 
قــد يلجــأ معــه صاحــب العمــل إىل ختفيــض أجــر العامــل، األمــر الــذي يثــر التســاؤل حــول مرشوعيــة هــذا 
اإلجــراء. باإلضافــة للنزاعــات املتصلــة بتعــذر عــودة العامــل املســافر إىل البــاد نظــرا لظــروف املرافــئ اجلويــة 
والربيــة واملوانــئ البحريــة، وإهنــاء عقــود العمــل للخســارة التــي قــد يتعــرض هلــا صاحــب العمــل، وكذلــك 

مــدى اعتبــار اإلصابــة بالفــروس مرضــا مهنيــا أو إصابــة عمــل.

أواًل: ختفيض ساعات العمل يف ظل فريوس )كوفيد-19( ومدى تأثريه عىل األجر

بدايــة، يقــي األصــل بعــدم قابليــة أجــر العامــل للتخفيــض، وأن العامــل يســتحق كامــل األجــر طاملــا 
كان مســتعدا للعمــل، وإن مل يبــارش عملــه لســبب يعــود لصاحــب العمــل. إال أنــه يف املقابــل مل يــرد يف قانــون 
العمــل نــص خــاص يعالــج مــدى التــزام صاحــب العمــل باألجــر كامــا يف حالــة ختفيــض ســاعات عمــل 
ــزاع  ــر الن ــذي ينظ ــايض ال ــه للق ــن مع ــا يمك ــة، م ــريف العاق ــيطرة ط ــن س ــرج ع ــي خي ــبب أجنب ــأة لس املنش
حــول ختفيــض أجــر العامــل، يف هــذه احلالــة، أن ينظــر يف أمريــن، ويرجــح األفضــل منهــا للعامــل، ومهــا: 
إمهــال صاحــب العمــل املعــرس لدفــع اجلــزء املتبقــي مــن األجــر املتنــازع عليــه وفقــا لــرشوط وأحــكام األجــل 
القضائــي الــواردة يف القانــون املــدين31، مــا يعنــي رفــض التخفيــض، وإنــا تأخــر رصف النســبة التــي يعجــز 
ــا  ــايض وفق ــدده الق ــذي حي ــد ال ــتحقاقها إىل املوع ــل اس ــول أج ــت حل ــا وق ــاء هب ــن الوف ــل ع ــب العم صاح
ــة، لكــن  ــة الظــروف الطارئ ــاين هــو النظــر يف رشوط إعــال نظري ــزاع32. واألمــر الث لظــروف ومابســات الن
بشــكل حــذر وضيــق جــدا، وممارســة صاحياتــه إزاءهــا بتعديــل االلتزامــات بــا يرفــع اإلرهــاق عــن كاهــل 
صاحــب العمــل، وبــا يعــادل جهــد العامــل املبــذول إىل احلــد الــذي جينــب صاحــب العمــل خســارة فادحــة، 
31  مل ينظــم القانــون املــدين القطــري اإلعســار بشــكل مســتقل وبنصــوص خاصــة، وإنــا يبقــى للقضــاء ممارســة هــذه الصاحيــة وفًقــا لقواعــد العدالــة 
باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر القانــون املــدين بداللــة املــادة األوىل منــه. للمزيــد انظــر: باســم ملحــم، "اإلعســار يف القانــون املــدين القطــري: بــن 

غيــاب التنظيــم الترشيعــي وترتيــب بعــض اآلثــار"، املجلــة الدوليــة للقانــون، جامعــة قطــر، ع 2، 2017، ص 9. 
32  وطاملــا أن حقــوق العامــل هــي ديــن ممتــاز امتيــازا عامــا تتقــدم يف املرتبــة عــى مجيــع الديــون األخــرى، بــا فيهــا ديــون الدولــة، فلــن يضــار العامــل 

مــن تزاحــم دائنــي صاحــب العمــل عنــد التنفيــذ عــى أموالــه مســتقبا. انظــر: املــادة )5( مــن قانــون العمــل القطــري لســنة 2004.
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رشيطــة أال يقــل األجــر املخفــض عــن احلــد األدنــى لأجــور، كــون تنظيــم هــذا األخــر جــاء بقواعــد آمــرة، 
وأن يكــون بصــورة مؤقتــة، عــى أن يتوقــف العمــل هبــذا اإلجــراء مــن حلظــة زوال حتقــق اخلســارة الفادحــة 

لــرب العمــل. 

ــارش  ــة بشــكل مب ــة الظــروف الطارئ ــق أحــكام نظري ــار األول؛ ألن تطبي ــة اخلي ــار يــي يف املرتب وهــذا اخلي
دون املواءمــة بــن األمريــن، يشــكل اعرتافــا بقابليــة األجــر للتخفيــض، األمــر الــذي يشــكل انتهــاكا ملســتوى 
محايــة العامــل التــي قررهــا قانــون العمــل؛ حيــث مــن املعلــوم أن صاحــب العمــل يبقــى يف األوضــاع الطبيعيــة 
ملتزمــا بتأديــة أجــر العامــل كامــا، وإن حتققــت يف مواجهتــه حالــة اخلســارة الفادحــة. إال أن الفــارق هنــا أن 
العامــل مل يــؤِد عملــه عــى النحــو الــذي كان يؤديــه يف الظــروف العاديــة، لســبب ال دخــل إلراديت الطرفــن 
فيــه. وهــذا الفــرق هــو الــذي متتــد إليــه ســلطة القــايض يف فحــص اختبــار املواءمــة بــن اخلياريــن املذكوريــن 
ــة  ــة لطــريف عاقــة العمــل لــن تتغــر طاملــا اســتمر العامــل بمزاول ــاٍل فحســب. فاملراكــز القانوني بشــكل متت
عملــه بالوتــرة والطريقــة التــي كان يؤدهيــا يف الســابق قبــل اجلائحــة، ولــو حلقــت املنشــأة خســارة جســيمة. 

وغالبــا مــا ســتكون نتيجــة الفحــص هــي اللجــوء إىل اخليــار األول، طاملــا ثبــت أن مــدة الظــرف الطــارئ 
معقولــة، ويمكــن للمنشــأة االســتمرار يف العمــل بعــد زوالــه. أمــا إن ثبــت العكــس، وهــو أن املنشــأة ال خيــار 
ــل،  ــاعات العم ــض لس ــن ختفي ــل م ــا حص ــبب م ــر بس ــض األج ــاج إال بتخفي ــة اإلنت ــض تكلف ــا يف ختفي لدهي
فيمكــن للقــايض، عندهــا، اللجــوء للخيــار الثــاين، أو حتــى اجلمــع بــن اخلياريــن بحســب األحــوال. وأيضــا، 
ال يمكــن لصاحــب العمــل تعديــل رشوط التعاقــد إن اســتمر العامــل يف عملــه عــن ُبعــد؛ كــون العــربة بتأديــة 
العمــل وليــس بمكانــه، ولعــدم حتقــق ضابــط النظــر يف تعديــل األجــر مــن قبــل القــايض عــى النحــو املشــار 

إليــه أعــاه33. 

ثانيا: عدم قدرة العامل عىل العودة للعمل بسبب احلجر الصحي واإلغاق القرسي ملمرات السفر

نــرى أن إخضــاع العامــل للحجــر الصحــي اإللزامــي مــن قبــل الســلطات املختصــة، أو اســتحالة رجوعــه 
إىل البــاد لســبب أجنبــي، يعتــرب، مــن حيــث املبــدأ، تغيبــا مرشوعــا عــن العمــل يغــل ســلطة صاحــب العمــل 
عــن إهنــاء خدماتــه، اســتنادا ملفهــوم املخالفــة الــواردة يف املــادة )9/61( مــن قانــون العمــل القطــري34، التــي 
متاثلهــا املــادة )4/40( مــن قانــون العمــل الفلســطيني35. لكــن يف حالــة اســتمرار فــرتة احلجــر، أو العــودة إىل 
البــاد بــا خيــرج عــن مضمــون هاتــن املادتــن، فيكــون للعامــل ممارســة حقــه يف االجــازة املرضيــة يف حــال 

33  مــن مزايــا العمــل عــن بعــد، عــدا عــن ختفيــض تكلفــة اإلنتــاج، تقليــل حــاالت التغيــب أو التأخــر عــن العمــل، وقــد يكــون بإمــكان املصــاب 
بفــروس كوفيــد-19 مواصلــة العمــل مــن منزلــه أو مــن مــكان حجــره الصحــي، وأيضــا خيفــض مــن النزاعــات بشــأن العــال العالقــن خــارج 
البــاد بســبب تعطــل حركــة التنقــل بــن الــدول، إذا ســمحت طبيعــة العمــل للعــال بمزاولــة أعاهلــم مــن اخلــارج. للمزيــد انظــر: حممــد املناصــر، 
"النظــام القانــوين لعقــد العمــل عــن بعــد- دراســة يف القانــون املقــارن"، دراســات علــوم الرشيعــة والقانــون، اجلامعــة األردنيــة، عــادة البحــث 

العلمــي، م 46، ع 1، 2019، ص 252-250.
34  تنــص هــذه املــادة عــى أنــه: "جيــوز لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون إنــذار ودون منحــه مكافــأة هنايــة اخلدمــة يف احلــاالت التاليــة...9- إذا 

تغيــب العامــل عــن العمــل بــدون ســبب مــرشوع أكثــر مــن ســبعة أيــام متصلــة أو مخســة عــرش يوًمــا متقطعــة خــال الســنة".
35  اعتربت حمكمة استئناف رام اهلل أن بقاء الشخص خارج الباد بسبب خارج عن إرادته )بسبب االحتال( قوة قاهرة. استئناف مدين، 

رقم 2000/550، بتاريخ 2005/4/20.
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ــه بالفــروس، أو حــال كان حتــت احلجــر الصحــي اإللزامــي، فتأخــذ احلالــة األخــرة حكــم املــرض.  إصابت
وأيضــا، طاملــا منحــت املــادة )80( مــن قانــون العمــل القطــري صاحــب العمــل ســلطة حتديــد موعــد إجــازة 
العامــل الســنوية حســب مقتضيــات مصلحــة العمــل دون تعليــق ذلــك عــى موافقــة العامــل، فنــرى أنــه يمكن 

لــرب العمــل اعتبــار العامــل أثنــاء احلجــر، أو عنــد توقــف منشــأته عــن العمــل يف إجــازة ســنوية36.

ــا  ــر؛ مل ــازة دون أج ــروج يف إج ــى اخل ــل ع ــار العام ــل إجب ــب العم ــوز لصاح ــوال، ال جي ــع األح  ويف مجي
يشــكله ذلــك مــن مســاس بالقواعــد احلائيــة للعامــل التــي جــاء هبــا قانــون العمــل، والتــي هــي بمثابــة احلــد 
ــال  ــل، ح ــن للعام ــا يمك ــردة. وإن ــإرادة منف ــد ب ــا للعق ــع تعدي ــرف يف الواق ــذا الت ــل ه ــا يمث ــى، ك األدن
اســتهاك رصيــده مــن االجــازات املســتحقة املذكــورة، أن يتقــدم طواعيــة، وبرضــاء حــر ومســتنر، بطلــب 
إىل صاحــب العمــل للحصــول عــى هــذا النــوع مــن اإلجــازات، التــي خــا قانــون العمــل مــن تنظيمهــا، وال 
جيــوز لصاحــب العمــل رفضهــا وفقــا ملبــدأ حســن النيــة والتعــاون يف تنفيــذ العقــود، ســيا أهنــا ال ترتــب عليــه 

التزامــات ماليــة37. 

مــن ناحيــة أخــرى، جيــوز لصاحــب العمــل خــال فــرتة اإلغــاق القــرسي، وبصــورة مؤقتــة إىل حــن 
زوال القــوة القاهــرة وعــودة عمــل املنشــأة كــا كان قبــل ظهــور اجلائحــة، تكليــف العامــل بعمــل خمتلــف عــن 
ــزه األديب، وأال  ــل وملرك ــاءة للعام ــى إس ــف ع ــذا التكلي ــوي ه ــة أال ينط ــد، رشيط ــه يف العق ــق علي ــك املتف ذل
ينتــج عنــه ختفيــض ألجــره38. وهــذا مــا أخــذ بــه أيضــا املــرشع الفلســطيني رشيطــة أال تزيــد مــدة التكليــف 

عــى شــهرين39. 

ثالثا: مآل عقد العمل حتت االختبار، وعقد العمل غري حمدد املدة يف ظل فريوس )كوفيد-19(

ال يصــح لصاحــب العمــل إهنــاء العقــد خــال مــدة االختبــار؛ بحجــة تعطــل عمــل املنشــأة خــال هــذه 
املــدة، ولــو حصــل اإلخطــار باإلهنــاء؛ ألن هــذا اإلهنــاء جــاء مرشوطــا بثبــوت عــدم صاحيــة العامــل ألداء 
العمــل40. وأي ســبب آخــر لإلهنــاء ال يعــد مرشوعــا، فغايــة رشط التجربــة أو االختبــار حمصــورة يف التحقــق 
ــل  ــم إال إذا زاول العام ــن أن يت ــذا ال يمك ــه، وه ــق علي ــل املتف ــه بالعم ــذ التزام ــى تنفي ــل ع ــدرة العام ــن ق م
حقيقــة عملــه، وتبــن عــدم صاحيتــه لــه. وعقــد العمــل يف هــذه احلالــة هــو نافــذ ومرتــب جلميــع آثــاره، وكل 

36  مــدة اإلجــازة الســنوية مدفوعــة األجــر األســايس يف القانــون القطــري هــي ثاثــة أســابيع ملــن قلــت مــدة خدمتــه لــدى صاحــب العمــل عــن مخــس 
ســنوات، وأربعــة أســابيع ملــن كانــت مــدة خدمتــه مخــس ســنوات فأكثــر )املــادة 79(. يف املقابــل، مل يفصــح قانــون العمــل الفلســطيني عــن ســلطة 
ــا  ــر مدهت ــة األج ــنوية مدفوع ــازة س ــل إج ــتحق العام ــى: "يس ــه ع ــادة )1/74( من ــت امل ــه؛ إذ نص ــل دون موافقت ــا للعام ــل بتحديده ــب العم صاح
أســبوعان عــن كل ســنة يف العمــل، وثاثــة أســابيع للعامــل يف األعــال اخلطــرة أو الضــارة بالصحــة وملــن أمــى مخــس ســنوات يف املنشــأة". ونــرى 
أن لصاحــب العمــل، وبــا يملكــه مــن ســلطة تنظيميــة للعمــل يف منشــأته أن يقــرر منحهــا للعامــل يف الوقــت الــذي ال تضــار بــه مصالــح منشــأته 

خال فرتة اإلغاق القرسي. 
37  جتــدر اإلشــارة أن تغيــب العامــل املــرشوع خــال فــرتة اجلائحــة يبقــى حمســوبا ضمــن اخلدمــة املســتمرة واملتواصلــة لــدى صاحــب العمــل، لغايــات 
ــون  ــن قان ــادة األوىل م ــتمرة يف امل ــة املس ــف اخلدم ــر: تعري ــة. انظ ــة اخلدم ــأة هناي ــنوية، ومكاف ــازة الس ــل، كاإلج ــرى للعام ــوق األخ ــاب احلق احتس

العمــل القطــري.
38  املادة )45( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 

39  املادة )32( من قانون العمل رقم )7( لسنة 2000. 

40  املادة )39(.
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مــا هنالــك أنــه معلــق عــى رشط فاســخ، وهــو الصاحيــة مــن عدمهــا. 

ــاء  ــن )35 و38( أن إهن ــن املادت ــتخلص م ــطيني؛ إذ ُيس ــل الفلس ــون العم ــف يف قان ــر خمتل ــدو أن األم ويب
العقــد خــال فــرتة التجربــة، وهــي ثــاث شــهور، برغبــة أي مــن الطرفــن، دون تعليــق اإلهنــاء عــى عــدم 
ــا  ــق كل منه ــي انطل ــفية الت ــة الفلس ــاف املدرس ــن اخت ــن م ــف القانون ــن يف موق ــأيت التباي ــة41. وي الصاحي
منهــا؛ فواضــح أن املــرشع القطــري افــرتض أن رشط االختبــار ُقــرر ملصلحــة صاحــب العمــل42، مــا مل يتفــق 
أو يتبــن مــن الظــروف خــاف ذلــك، يف حــن افــرتض املــرشع الفلســطيني أن هــذا الــرشط مقــرر ملصلحــة 
ــه  ــذي تبنت ــرشط ال ــار ال ــرة خي ــتنادا لفك ــاء اس ــا يف اإلهن ــق ألي منه ــح احل ــه من ــي أن ــا يعن ــا43. م ــه مع طرفي
ــه خــال مــدة الــرشط44. ويف هــذا الســياق،  ــة، والــذي جيعــل العقــد غــر الزم لطرفي جملــة األحــكام العدلي
قضــت حمكمــة النقــض الفلســطينية بــأن عقــد العمــل املتضمــن رشط التجربــة، إن حصــل إهنــاؤه مــن قبــل 
ــة اخلدمــة، أو بــدل فصــل تعســفي وفقــا  رب العمــل، فــإن العامــل ال يســتحق بــدل إشــعار، أو مكافــأة هناي
للــادة 35 مــن قانــون العمــل، "وال أثــر يف ذلــك لقــول املدعــي بــأن املدعــى عليهــا فصلــت مجيــع العاملــن 
لدهيــا، ألن لــكل عامــل خصوصيتــه وحقوقــه اخلاصــة وال ترابــط بينهــم"45. وقضــت يف حكــم آخــر "...عقــد 
موصــوف بوصــف التجربــة وهــو وصــف يســمح لطرفيــه أو ألحدمهــا إهنــاء هــذا العقــد دون قيــد أو رشط 
ألنــه يعتــرب عقــًدا غــر الزم أي جيــوز العــدول عنــه، ألن املقصــود بالتجربــة هــو االختبــار فــرشط االختبــار 
ينشــئ رخصــة العــدول عــن العقــد ملــن جعــل الــرشط ملصلحتــه، وتظــل هــذه الرخصــة قائمــه طــوال فــرتة 

التجربــة، فــإذا اســتعمل أحــد الطرفــن هــذه الرخصــة، انتهــى هــذا العقــد وانحلــت الرابطــة العقديــة"46. 

وأيضــا، إن كان العقــد غــر حمــدد املــدة، فيمكــن لصاحــب العمــل إهنــاؤه بإخطــار العامل حســب األصول 
ــه إهنــاءه باإلخطــار دون  ــون العمــل القطــري؛ كوهنــا أجــازت ألي مــن طرفي املقــررة يف املــادة )49( مــن قان
إبــداء األســباب47. مــا يعنــي صحــة إهنــاء هــذا النــوع مــن العقــود، مــن بــاب أوىل، يف حالــة اخلســارة التــي 
ــة يف فلســطن  ــق ذات احلكــم عــى احلال تلحــق صاحــب العمــل نتيجــة توقــف منشــأته عــن العمــل. وينطب

41  أجــازت املــادة )38( لصاحــب العمــل إهنــاء عقــد العمــل حتــت التجربــة حتــى يف حالــة إغــاق منشــأته مــن قبــل الســلطة العامــة الرتكابــه خمالفــة 
لتعليــات الســامة والصحــة املهنيــة. ومــدة التجربــة ال جيــوز جتديدهــا عنــد نفــس صاحــب العمــل، وبمــي الشــهور الثاثــة دون إهنــاء هلــا ينقلــب 

العقــد إىل الزم. حكــم حمكمــة النقــض املنعقــدة يف رام اهلل يف الدعــوى احلقوقيــة رقــم 660 لســنة 2014، تاريــخ 2017/2/7.
42  يســتدل ذلــك مــن صياغــة نــص املــادة )39( عندمــا أجــازت لصاحــب العمــل إهنــاء العقــد "لصاحــب العمــل إهنــاء العقــد خــال مــدة االختبــار، 

إذا تبــن لــه عــدم صاحيــة العامــل ألداء العمــل، رشيطــة أن خُيطــر العامــل بذلــك، قبــل ثاثــة أيــام عــى األقــل مــن تاريــخ إهنــاء العقــد".
43  بداللــة مفهــوم املــادة )35( التــي منحــت حــق اإلهنــاء ألي مــن الطرفــن، مــا مل يتفــق عــى خــاف ذلــك، كــون مثــل هــذا االتفــاق يعطــل مفعــول 

هــذا النــص ملنحــه ميــزة أفضــل للعامــل، وفًقــا ألحــكام املــادة )6( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000.
44  املواد )115، 300-309( من جملة األحكام العدلية.

45  حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى احلقوقية رقم 309 لسنة 2015، تاريخ 2017/2/20.

46  حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى احلقوقية رقم 236 لسنة 2013، تاريخ 2015/10/25.

ــباب  ــاك أس ــون هن ــا، كأن تك ــل فيه ــات العم ــأته ومقتضي ــق بمنش ــباب ال تتعل ــاء ألس ــل باإلهن ــب العم ــام صاح ــواز قي ــدم ج ــارة إىل ع ــع اإلش 47  م
ــر  ــة بالتعويــض عنــه. ويف مجيــع األحــوال، تــرتك مســألة تقدي ــا نــرى أن الفصــل يبقــى تعســفيا، وينشــأ حــق العامــل باملطالب ــة، فهن شــخصية بحت
التعســف مــن عدمــه ملحكمــة املوضــوع وفــق ظــروف ووقائــع كل نــزاع. حمكمــة التمييــز القطريــة، الدائــرة املدنيــة والتجاريــة، طعــن رقــم 212 لســنة 

ــخ 2012/02/28. 2011، تاري
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ــة48. ــة املوضوعي ــن الناحي ــربرا م ــون م ــب أن يك ــعار جي ــاء باإلش ــتثناء أن اإلهن ــة، باس املحتل

ــاء اجلائحــة ال تنطبــق عليهــا القواعــد العامــة ســالفة الذكــر،  جتــدر اإلشــارة إىل أن عقــود العمــل املربمــة أثن
كوهنــا متوقعــة وقــت التعاقــد، بمعنــى أن صاحــب العمــل ريض بتحمــل أي خســارة حمتملــة نتيجــة لذلــك، 
فيلتــزم بتحمــل التزاماتــه وفقــا لقانــون العمــل، وألن القواعــد العامــة تســمح باالتفــاق عــى خــاف قواعــد 
القــوة القاهــرة. وال يصــح التمســك بنــص املــادة )2/171( الــذي حيظــر االتفــاق عــى خــاف أحــكام نظريــة 
الظــروف الطارئــة؛ ألهنــا ال تكــون أصــا متحققــة يف مواجهــة املتعاقديــن يف مثــل هــذه احلالــة لفقــدان رشط 

عــدم التوقــع. 

مــن الناحيــة العمليــة، قامــت وزارة العمــل الفلســطينية بدعــوة ممثــي العــال وأصحــاب العمــل للخــروج 
باتفــاق يعالــج أجــور العــال خــال فرتة اإلغــاق، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات حكومية تقيــد حركــة املواطنن 
للحــد مــن انتشــار فــروس )كوفيــد-19(. اســتندت الــوزارة، وممثلــو طــريف اإلنتــاج إىل املــادة )1/38( مــن 
قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، والتــي تقــي بعــدم انقضــاء عقــد العمــل يف حالــة صــدور قــرار إداري 
أو قضائــي بإغــاق املنشــأة، أو بإيقــاف نشــاطها مؤقًتــا ملــدة ال تزيــد عــى شــهرين، مــع إلــزام صاحــب العمــل 
ــه خــال هذيــن الشــهرين. تــم االتفــاق، بتاريــخ 2020/3/16، عــى عــدم  باالســتمرار يف دفــع أجــور عال
إهنــاء خدمــات العــال خــال هــذه املــدة، عــى أن يقــوم أصحــاب العمــل بدفــع نصــف األجــور يف موعــد 
ــرى يف  ــا ن ــة49. إال أنن ــار اجلائح ــار آث ــد انحس ــق بع ــت الح ــر يف وق ــف اآلخ ــع النص ــم دف ــتحقاقها، ويت اس
ــة إغــاق املنشــأة بقــرار إداري الرتــكاب املنشــأة  ــادة )38( تعالــج حال ــون العمــل؛ ألن امل ذلــك خمالفــة لقان
خمالفــة ألحــكام قانــون العمــل والترشيعــات الســارية، دون مــد حكمهــا إىل أي إغــاق آخــر بقــرار حكومــي؛ 
كاإلغــاق الــذي رافــق جائحــة كورونــا والــذي مل يكــن للمنشــآت يــد فيــه، وذلــك بداللــة املــادة 133 مــن 
ــا حــال خمالفــة صاحــب  ــا أو جزئًي قانــون العمــل ذاتــه، التــي متنــح وزيــر العمــل ســلطة إغــاق املنشــأة كلًي
العمــل أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب اخلامــس )قواعــد الســامة والصحــة املهنيــة( واألنظمــة الصــادرة 
بمقتــى هــذا الفصــل، أو إيقــاف أيــة آلــة يف املنشــأة إىل أن يزيــل صاحــب العمــل املخالفــة. بنــاء عليــه، يكــون 
االتفــاق احلاصــل بــن ممثــي العــال وأصحــاب العمــل بــإرشاف وزارة العمــل بدفــع نصــف أجــور العــال 
ــه املــادة ذاهتــا )38(؛ حيــث مل تســمح بتخفيــض أو  عــن شــهري آذار ونيســان مــن عــام 2020 باطــا ملخالفت
تأجيــل األجــر50، وإلخضــاع هــذا االتفــاق مجيــع عقــود العمــل لــذات احلكــم دون متييــز بــن العــال الذيــن 
نفــذوا التزاماهتــم بشــكل كامــل، وبــن غرهــم ممــن قــام بعمــل جزئــي، أو بمــن مل يقــم أصــا بــأي عمــل. كــا 

48  وفًقــا للــادة )46( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، فــإن مــدة اإلشــعار بإهنــاء عقــد العمــل غــر حمــدد املــدة هــي شــهر بغــض النظــر عــن 

مــدة خدمــة العامــل، واعتــربت املــادة ذاهتــا أن إهنــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك تعســفي. والتعويــض عــن هــذا الفصــل حمــدد 
بمقــدار أجــر شــهرين عــن كل ســنة قضاهــا يف العمــل عــى أال يتجــاوز التعويــض أجــره عــن مــدة ســنتن )املــادة 47(.

49  وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، DRos9ia872158848363aDRos9i=id?aspx.page_ar/ps.wafa//:http، تاريخ الزيارة: 2020/3/16.

50  يمكــن يف حالــة ثبــوت تعثــر صاحــب العمــل ماليــا أن يطلــب مــن املحكمــة املختصــة التــي تنظــر النــزاع أن متنحــه مهلــة قضائيــة للتنفيــذ )األجــل 
القضائــي( وفًقــا لرشوطهــا املقــررة يف القانــون املــدين، انظــر: عبــد املغيــث احلاكمــي، "دور القانــون والقضــاء يف احلــد مــن تأثــر فــروس كوروناعــى 

العاقــات التعاقديــة"، جملــة الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، حممــد قاســمي، ع 17، املغــرب، 2020، ص 44.
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مل يتــم التفريــق بــن املنشــآت مــن حيــث تراجــع مراكزهــا املاليــة واالقتصاديــة مــن عدمــه. األمــر الــذي ينتهك 
القواعــد احلائيــة التــي جــاء هبــا قانــون العمــل؛ فقــد يدفــع هــذا االتفــاق أصحــاب العمــل إىل اهنــاء عقــود 
عمــل معينــة، لكــن ليــس وفقــا لــرشوط املــادة )41( مــن قانــون العمــل ســالفة الذكــر، وإنــا بموجــب املــادة 
)2/38( التــي تنــص عــى انقضــاء التــزام صاحــب املذكــور يف الفقــرة )1( أعــاه بعــد مــدة الشــهرين، بدليــل 
أهنــا ألزمــت صاحــب العمــل أن يدفــع لعالــه، عــدا عــن أجــر الشــهرين، مكافــأة هنايــة اخلدمــة. مــا يعنــي، 
وفقــا هلــذا التفســر، أنــه بمــي شــهرين عــى اإلغــاق دون العــودة إىل العمــل، يصبــح إهنــاء خدمــات العــال 
مرشوعــا، وغــر تعســفي، وال ُيطلــب مــن صاحــب العمــل دفــع بــدل اإلشــعار كذلــك. وهــو تفســر خمالــف 

ملنطــوق املــادة )41(، مــا يســتلزم عــدم االلتفــات إليــه باملطلــق.

وعليــه، وملــا كانــت املــادة )38( مســتبعدة التطبيــق، ال يكــون هنــاك مــن خيــار إال الرجــوع إىل القواعــد 
العامــة املذكــورة، والتــي نعتقــد أهنــا ال تقــدم حلــوال مناســبة يف ظــل عــدم وجــود قواعــد للحايــة االجتاعيــة 
والتأمــن مــن التعطــل عــن العمــل يف النظــام القانــوين الفلســطيني مــن جهــة، وملــا يرتكــه هــذا احلــال مــن آثــار 

ضــارة باالقتصــاد الوطنــي، عــى النحــو املبــن يف الفــرع الثــاين مــن هــذا املطلــب.

رابًعا: اإلصابة بفريوس )كوفيد-19( ومفهوم إصابة العمل واملرض املهني

قــد يصــاب العامــل، يف املنشــآت التــي مل يتــم إغاقهــا، بفــروس )كوفيــد-19( بســبب تواصلــه مــع عامل 
آخــر مصــاب، أو مــع أحــد عمــاء املنشــأة، أو أثنــاء الذهــاب للعمــل أو العــودة منــه يف حــال اســتقل وســائل 
النقــل العــام، ونقلــت إليــه العــدوى مــن أحــد الــركاب، فيثــور التســاؤل عــا إذا كانــت هــذه اإلصابــة تدخــل 

يف مفهــوم إصابــات العمــل أم ال؟ أم هــي مــن قبيــل أمــراض املهــن؟ أم هــي ليســت ســوى مــرض عــادي؟

ــدول  ــال إىل اجل ــرشع أح ــا؛ ألن امل ــا مهني ــة مرض ــذه اإلصاب ــرب ه ــري، ال تعت ــل القط ــون العم ــا لقان وفق
رقــم )1( امللحــق بالقانــون بشــأن البــت يف مهنيــة املــرض مــن عدمــه51، وهــذا الفــروس بطبيعتــه مســتجد، 
ــه  ــل ب ــة العام ــت إصاب ــا، أن يثب ــا مهني ــرض م ــار م ــرتط العتب ــا يش ــع، ك ــدول بالطب ــن اجل ــره م ــو ذك وخيل
نتيجــة لأعــال أو العمليــات التــي يقــوم هبــا، ومعلــوم أن هــذا الفــروس بعيــدا عــن هــذا الوصــف، وهــو 
ينتقــل بالعــدوى وليــس بمزاولــة أعــال بعينهــا52. وينطبــق احلكــم ذاتــه بالنســبة لقانــون العمــل الفلســطيني، 
باســتثناء العاملــن يف املستشــفيات واملعامــل ومراكــز األبحــاث املختصــة هبــذه النوعيــة مــن األمــراض، مــن 

51  وذلــك بريــح نــص املــادة )1( مــن قانــون العمــل القطــري التــي عرفــت إصابــة العمــل بأهنــا: "إصابــة العامــل بأحــد أمــراض املهنــة املنصــوص 
ــداد بأمــراض املهــن غــر مائــم؛ حيــث يصعــب  عليهــا يف اجلــدول رقــم )1( املرفــق هبــذا القانــون...". مــع اإلشــارة إىل أن هــذا النهــج يف االعت
حــر مجيــع أمــراض املهــن بشــكل جامــد يف جــدول بذاتــه؛ نظــرا لتعقــد بيئــة األعــال وتشــابكها، األمــر الــذي يمكــن معــه ظهــور أمــراض مهنيــة 
جديــدة مل تكــن يف حســبان املــرشع وقــت إعــداد القانــون. هلــذا، كان مــن األفضــل تــرك صاحيــة حتديدهــا للجنــة طبيــة، أو لتعليــات أو أنظمــة 

تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة، لضــان مواكبــة التغــر احلاصــل عــى أمــراض املهــن.
ــوا يعملــون يف املنشــآت التــي انطلــق منهــا الفــروس للمــرة األوىل )مدينــة ووهــان الصينيــة  ــا بالنســبة للعــال الذيــن كان 52  قــد يكــون مرضــا مهني
مثــا(، كتلــك التــي تتعامــل مــع الطيــور واحليوانــات املســببة هلــذا الفــروس، كــا يقــال، رشيطــة ثبــوت ذلــك بتقريــر طبــي وفًقــا لأصــول، وأن 
يتفــق هــذا الوصــف مــع رشوط أمــراض املهــن يف قانــون الدولــة املعنيــة )الصــن يف حالتنــا(. جتــدر اإلشــارة إىل أن املــادة األوىل مــن قانــون العمــل 
القطــري أدخلــت أمــراض املهنيــة يف تعريــف إصابــة العمــل، لكــن يبقــى التفريــق بــن املفهومــن أمــرا مهــا، وإن كان األثــر املرتتــب عــى كل منهــا 
هــو ذاتــه )الوفــاة، العجــز الــكي أو اجلزئــي، أو التعــايف( ومــا يســتتبع ذلــك مــن التــزام صاحــب العمــل جتــاه املصــاب وفًقــا ألحــكام املادتــن )109، 
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أطبــاء وممرضــن، ومســاعدهيم، طاملــا كان عملهــم متصــا باملــرىض، أو باألنشــطة التــي يقومــون هبــا بحكــم 
طبيعــة عملهــم، باالســتناد عــى مفهــوم األمــراض املعديــة املنصــوص عليهــا يف ذيــل القانــون53.

 وأيضــا، ال تعتــرب إصابــة عمــل يف النظامــن القانونيــن القطــري والفلســطيني؛ كــون املــادة األوىل الباحثــة 
ــه.  ــة ناشــئة عن يف املفهــوم اســتخدمت مفــردة "حــادث"، دون تعريفهــا، عندمــا اســتلزمت أن تكــون اإلصاب
ونــرى أن املقصــود هنــا هــو "احلــادث املــادي" أي الواقعــة التــي تصيــب اجلســد، كســقوط يشء عــى العامــل، 
ــق  ــث يلح ــك، بحي ــو ذل ــه ونح ــة ل ــادث مركب ــوع ح ــل، أو وق ــدات العم ــه بمع ــة، أو ارتطام ــار آل أو انفج
اجلســد رضر نتيجــة مؤثــر خارجــي مفاجــئ54. فاحلــادث هــو الســبب اخلارجــي الــذي أحــدث رضرا يف جســد 
العامــل، واإلصابــة هــي الــرر اجلســدي الناشــئ عنهــا55. ومــا يعــزز هــذا القــول، اشــرتاط املــرشع يف حالــة 
ــل  ــرف العام ــف، أو ينح ــف، أو يتخل ــه أال يتوق ــودة من ــل والع ــاب للعم ــة الذه ــاء رحل ــادث أثن ــوع احل وق
ــي  ــة، ك ــل والرشط ــغ وزارة العم ــل بتبلي ــب العم ــزام صاح ــة إىل إل ــي. باإلضاف ــاد والطبيع ــار املعت ــن املس ع
تقــوم األخــرة بإجــراء حتقيقاهتــا حــول احلــادث ومســبباته، ونتائجــه، ومــا اختــذ بشــأنه مــن اســعافات أوليــة 
وعــاج، األمــر الــذي يتعــذر انطباقــه عــى اإلصابــة بالفــروس، كــون األخــر مســألة فنيــة بحتــة56. وأيضــا، 
ــاء العمــل أو بســببه كنتيجــة النتقــال العــدوى، ال  ــه أثن ــة ب ــا أن مــا نحــن بصــدده هــو مــرض، فاإلصاب طامل
خيتلــف عــن أي مــرض آخــر معــٍد مصــاب بــه عامــل يف املنشــأة فنقلــه لزميــل آخــر لــه، كاإلنفلونــزا املوســمية 
مثــا، فهــل عندهــا ســنقول إن مــا حــدث هــو إصابــة عمــل؟ مــن ناحيــة أخــرى، تنتفــي صفــة املفاجئــة عــن 
احلــادث، حيــث تكــون اإلصابــة هبــذا الفــروس متوقعــة بالنســبة للعامــل متوســط احلــرص، ســيا وأن األمــر 
ذاع وانتــرش، وقامــت الســلطات الصحيــة بوضــع اشــرتاطات للســامة والوقايــة مــن اإلصابــة بــه، وقــد تؤدي 
نتيجــة عــدم االلتــزام هبــذه االشــرتاطات إىل حــدوث اإلصابــة، مــا يعنــي أن عنــري عــدم التوقــع واملفاجــأة 

قبــل اإلصابــة غــر متوافريــن يف هــذا الفــرض. 

لذلــك نــرى أن العامــل املصــاب هبــذا الفــروس خيضــع ألحــكام اإلجــازة املرضيــة. فيســتحق، إن أمــى 
يف اخلدمــة ثاثــة شــهور فأكثــر، وفقــا لقانــون العمــل القطــري، إجــازة مدفوعــة األجــر كامــا ملــدة أســبوعن، 
فــإن مل يتعــاَف، يســتحق إجــازة إضافيــة حدهــا األقــى أربعــة أســابيع بنصــف أجــر، فــإن مل يتعــاَف فيســحق 
إجــازة ملــدة ســتة أســابيع إضافيــة، لكــن دون أجــر57. أمــا إن أصيــب العامــل بالفــروس قبــل انقضــاء ثاثــة 

53  اعتــربت املــادة )1( مــن قانــون العمــل يف معــرض تعريفهــا إلصابــة العامــل، أن اإلصابــة بأحــد أمــراض املهنــة التــي حيددهــا النظــام يف حكــم إصابــة 
العمــل. ومل حيــدد النظــام فــروس )كوفيــد-19( كمــرض مهنــي، وإنــا ورد يف البنــد 31 مــن اجلــدول امللحــق بقانــون العمــل )أمــراض املهــن( أن 
اإلصابــة باحلميــات واألمــراض املعديــة األخــرى يعتــرب مــن قبيــل أمــراض املهــن بالنســبة للعاملــن يف املشــايف ومراكــز البحــث املتخصصــة. وطاملــا 

ثبــت أن هــذا الفــروس معديــا، فيدخــل يف مضمــون هــذا البنــد.
54  عي نجيدة، الوايف يف قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، 2017، ص 453.

ــة وحقــوق العاملــن ووزارة العمــل، رام اهلل،  ــات العمــل والتعويــض عنهــا يف فلســطني، مركــز الديمقراطي ــرتك، إصاب ــايل ال ــو عــرة ولي 55  حممــد أب
2014، ص 7. 

56  املادة )108( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004، املادة )117( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.

ــا،  57  املــادة )82(. ويف قانــون العمــل الفلســطيني، يســتحق العامــل إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر خــال الســنة الواحــدة مدهتــا أربعــة عــرش يوًم
ــادة 79(. ــرى )امل ــا أخ ــرش يوًم ــة ع ــدة أربع ــر مل ــف األج وبنص
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شهور عى خدمته، فيستحق اإلجازة املرضية املذكورة لكن دون أجر. 

وبطبيعــة احلــال، ال يلتــزم صاحــب العمــل بتحمــل نفقــات عاجــه، كــون مــا نحــن بصــدده هــو مــرض 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــة والطبي ــات الصحي ــن اخلدم ــتفادة م ــل االس ــن للعام ــل58، لك ــة عم ــس إصاب ــادي، ولي ع
صاحــب العمــل لبقيــة عالــه، إن وجــدت، دون ترتيــب أي التــزام إضــايف عليــه. وقــد حظــر املــرشع القطــري 
عــى صاحــب العمــل إهنــاء خدمــات العامــل املريــض قبــل انقضــاء مــدة االثنــي عــرش أســبوعا، وإن حصــل 
اإلهنــاء خاهلــا فيكــون تعســفيا59. أمــا بمضيهــا دون شــفاء العامــل، فيمكــن لــرب العمــل إهنــاء اخلدمــات، 

دون اعتبــار ذلــك تعســفيا، ودون إلزامــه بدفــع بــدل إشــعار60. 

يف مجيــع األحــوال، يبقــى مــن حــق العامــل مطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض عــن أي رضر حلقــه وفقــا 
للقواعــد العامــة يف القانــون املــدين إذا ثبــت إن اإلصابــة بالفــروس كانــت نتيجــة مبــارشة إلمهــال وتقصــر 
ــة يف  ــمية املختص ــة الرس ــا اجله ــي فرضته ــامة الت ــة، ورشوط الس ــر الوقائي ــاذ التداب ــل يف اخت ــب العم صاح
الدولــة لتفــادي اإلصابــة. فمعلــوم أن صاحــب العمــل يلتــزم قانونــا بتوفــر رشوط الســامة والصحــة املهنيــة 
داخــل منشــأته، عــى نفقتــه اخلاصــة، وفقــا ملــا تقــرره اجلهــات املختصــة، واختــاذ االحتياطــات الازمــة حلايــة 
العــال مــن أي إصابــة، أو مــرض قــد ينشــأ عــن األعــال التــي تــؤدى يف منشــأته، وتعريفهــم بســبل الوقايــة 
ــن  ــة م ــأن الوقاي ــة بش ــات معين ــات وتعلي ــاع احتياط ــرتطت اتب ــة اش ــلطات املختص ــث أن الس ــا61، وحي منه
ــل  ــب العم ــزام صاح ــدم الت ــإن ع ــدي، ف ــم األي ــة، وتعقي ــس األقنع ــد، ولب ــد-19(، كالتباع ــروس )كوفي ف
ــه  ــن عال ــة أي م ــوت إصاب ــال ثب ــة62، يف ح ــؤولية املدني ــه للمس ــا، يعرض ــى تنفيذه ــا واإلرشاف ع بتوفره
ــذي يتحقــق يف  ــاع عــن عمــل، هــو صــورة اخلطــأ ال ــزام. فاالمتن ــذه هلــذا االلت بالفــروس نتيجــة لعــدم تنفي
مواجهــة صاحــب العمــل يف مثــل هــذه احلالــة. يف املقابــل، يســقط حــق العامــل يف طلــب التعويــض إن تعمــد 
إصابــة نفســه، أو حــال خمالفتــه بشــكل عمــدي لــرشوط الســامة والوقايــة املشــار إليهــا، أو إن أمهــل إمهــاال 

جســيا يف تنفيذهــا63. 

الفرع الثاني: التدخالت التشريعية الممكنة لإلبقاء على التوازن االقتصادي لعقد العمل

ــر  ــة أث ــل بمعاجل ــا يتص ــطيني في ــري والفلس ــل القط ــوين العم ــوة يف قان ــود فج ــبق وج ــا س ــا مم ــن لن تب
اإلغــاق القــرسي للمنشــآت بقــرارات مــن الســلطة العامــة، والروريــة ملعاجلــة األزمــات الصحيــة وغرها، 
عــى التزامــات طــريف العاقــة التعاقديــة. فالقواعــد العامــة يف القانــون املــدين تبــدو غــر مناســبة بشــأن عقــود 

58  انظر: املادتن )109 و110( من قانون العمل القطري لسنة 2004 بخصوص حقوق العامل املصاب بإصابة عمل أو بأحد أمراض املهن.

59  املادة )85( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 

60  هذا يف حال ثبوت عدم تشايف العامل بتقرير صادر عن الطبيب املختص )املادة 82(.

61  املواد )99-103( من قانون العمل القطري لسنة 2004، املادة )92( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.

62  باإلضافة إلمكانية تعرضه للجزاء اجلنائي واإلداري وفًقا ألحكام القانون. 

63  املادة )111( من قانون العمل القطري لسنة 2004، املادة )123( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.



309  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

العمــل للفــروض املتعــددة التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا مــن جهــة، وإلمكانيــة أن تــؤدي إىل انفســاخ بعــض 
عقــود العمــل، وتوزيــع اخلســارة عــى طــريف اإلنتــاج مــن قبــل اجلهــة التــي تنظــر النــزاع يف بعضهــا اآلخــر، 
يف الوقــت الــذي ربــا ال يســتطيع صاحــب العمــل حتمــل مزيــد مــن اخلســائر، مــا قــد يدفعــه إىل إهنــاء عقــود 
ــل أن  ــل، العام ــتطيع، يف املقاب ــاق، وال يس ــدة اإلغ ــت م ــل، إن طال ــعار العام ــدة بإش ــددة امل ــر حم ــل غ العم
يلبــي احتياجاتــه بأجــر خمّفــض كنتيجــة لــرد التــزام صاحــب العمــل املرهــق إىل احلــد املعقــول. وأيضــا، قــد 
يــؤدي التنكــر إلعــال القواعــد العامــة، والتمســك بإلــزام أصحــاب األعــال بدفــع احلقــوق املاليــة للعــال 
كاملــة، وإن مل يارســوا أعاهلــم، إىل شــهر إفــاس عديــد مــن الــرشكات واملنشــآت، مــا يعنــي انقضــاء عقــود 
العمــل بالنتيجــة، ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن شــح الســيولة يف الســوق، وانخفــاض القــوة الرشائيــة، األمــر 
ــة  ــار اجتاعي ــن آث ــه م ــا ترتك ــة، وم ــبة البطال ــاع نس ــم ارتف ــن ث ــاد، وم ــاش االقتص ــؤدي إىل انك ــد ي ــذي ق ال
واقتصاديــة ســيئة عــى املجتمــع. فــإن كان يمكــن للــرشكات الكبــرة حتمــل الوضــع القائــم لفــرتة إضافيــة، 
ولــو حمــدودة، فــإن احلــال ليــس كذلــك بالنســبة للمشــاريع الفرديــة، والــرشكات الصغــرة، ومتناهيــة الصغــر 
واملتوســطة، والتــي تشــكل الغالبيــة العظمــي مــن املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف كل مــن قطــر وفلســطن، 

ومتثــل رافعــة االقتصــاد الوطنــي. 

باإلضافــة ملــا ســبق، فــإن القانــون القطــري رقــم )38( لســنة 1995 بشــأن الضــان االجتاعــي، املعــدل 
بمرســوم بقانــون رقــم )23( لســنة 2007، ال يســتهدف بشــكل مبــارش العــال الذيــن يزاولــون أعاهلــم. وإنــا 
يقــدم إعانــات حكوميــة لــأرس املحتاجــة64، وللعاجــز عــن العمــل، واملســن، وبعض فئــات املجتمــع األخرى؛ 
كاملطلقــة واألرملــة وغــر ذلــك65. وأيضــا، تقتــر هــذه املعونــات عــى املواطنــن املقيمــن بصفــة دائمــة يف 
ــان  ــاص بالض ــام خ ــرار نظ ــرورة إىل إق ــو ال ــك تدع ــي66. لذل ــة األجنب ــن العال ــواهم م ــة، دون س الدول
االجتاعــي لفائــدة عــال القطــاع اخلــاص، وفقــا ملــا كفلته الرشعــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان؛ كاملــادة )22( من 
اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان لعــام 1948، واملــادة )9( مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
ــه نــوع مــن املســاعدة أو اإلغاثــة،  واالجتاعيــة والثقافيــة لعــام 1966. وبالتــايل، جيــب أال ُينظــر إليــه عــى أن
بــل هــو لصيــق بالكرامــة اإلنســانية، ويعــزز مــن مبــدأ التضامــن والتكافــل داخــل املجتمعــات، وحيقــق مزايــا 
اقتصاديــة واجتاعيــة عديــدة67. وقــد أثبتــت بعــض التجــارب نجــاح صنــدوق التأمينــات االجتاعيــة يف رصف 

64  يقصــد بــاألرسة املحتاجــة حســب املــادة )1(: جمموعــة مكونــة مــن زوج وزوجــة، أو أكثــر، وأوالدهــم، أو بعــض أفــراد هــذه املجموعــة إذا كانــت 
جتمعهــم معيشــة واحــدة، وليــس هلــم مصــدر دخــل كاف للعيــش.

65  وفًقــا للــادة )1( العاجــز عــن العمــل هــو: "كل مــن جتــاوز الثامنــة عــرشة مــن عمــره، وثبــت بتقريــر مــن اجلهــة الطبيــة املختصــة أنــه غــر قــادر عــى 

العمــل بســبب مــرض أو إعاقــة، وليــس لــه عائــل مقتــدر مــن اجلهــة الطبيــة املختصــة أنــه غــر قــادر عــى العمــل بســبب مــرض أو إعاقــة، وليــس لــه 
عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل كاف للعيــش". واملســن هــو: "كل مــن جــاوز الســتن عاًمــا مــن عمــره، وليــس لــه عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل 

كاف للعيــش "واملســن: كل مــن جــاوز الســتن عاًمــا مــن عمــره، وليــس لــه عائــل مقتــدر، أو مصــدر دخــل كاف للعيــش. 
ــة والعينيــة لــأرس  ــة النقدي ــة العاجلــة، وتقديــم املعون 66  املــادة )2(. تكفــل احلكومــة بموجــب املــادة )19(، يف حالــة حــدوث كارثــة، بتدبــر اإلغاث

ــن. ــراد املنكوب واألف
67  انظــر: باســم التميمــي وعبــد الباســط عبــاس، "احلــق يف الضــان االجتاعي-قــراءة يف قانــون احلايــة االجتاعيــة رقــم )11( لســنة 2014"، جملــة 
ــان  ــة للض ــة العام ــة يف املؤسس ــات االجتاعي ــم، "التأمين ــو هزي ــرين أب ــراق، م 2، ع 31، 2017، ص 1-17. ش ــتنرية، الع ــة املس ــوق، جامع احلق
االجتاعــي األردين واهليئــة العامــة للتأمــن االجتاعــي يف مملكــة البحريــن دراســة مقارنــة"، جملــة اجلامعــة اإلســامية للعلــوم اإلنســانية، اجلامعــة 



 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(310

مســتحقات الئقــة للعــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل، بســبب جائحــة كورونــا، أو بســبب تعثــر املنشــآت التــي 
ــون لصاحلها68. يعمل

وعليــه، يبقــى التدخــل الترشيعــي مطلوبــا لتحقيــق عدالــة اقتصاديــة معقولــة لطــريف عقــد العمــل، وبــا 
ــة  ــب ملواجه ــل األنس ــون التدخ ــد يك ــوق. وق ــن الس ــروج م ــار واخل ــر االندث ــن خط ــرة م ــآت كث ــذ منش ينق
آثــار جائحــة )كوفيــد-19(، وغرهــا مــن صــور القــوة القاهــرة حــال وقوعهــا مســتقبا عــى عقــود العمــل 
ــل  ــاب العم ــن أصح ــاء ب ــوزع األعب ــوص ت ــة نص ــل بإضاف ــون العم ــل قان ــاث: أ( تعدي ــور ث ــدى ص يف إح
املترريــن والعــال والدولــة، عــى شــاكلة أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020 الــذي أصــدره رئيــس احلكومــة 
األردنيــة بتاريــخ 2020/4/8 69. وب( العمــل عــى إصــدار قانــون للتأمينــات االجتاعيــة، يتضمن منــح العال 
الذيــن توقفــت منشــآهتم عــن العمــل لظــروف عامــة خمصصــات ماليــة طيلــة فــرتة التوقــف، يتــم حســاهبا بنــاء 
عــى ســنوات اخلدمــة والعمــر، وحجــم اشــرتاكات العامــل، واقتطاعــات رب العمــل يف صنــدوق التأمينــات 
وغرهــا، عــى أال تقــل عــن احلــد األدنــى لأجــور. باإلضافــة إىل ج( منــح خمصصــات ماليــة مــن قبــل الدولــة 

ضــد البطالــة، والتعطــل املؤقــت عــن العمــل. 

وكذلــك يمكــن ترتيــب اتفــاق عمــل مجاعــي عــى املســتوى الوطنــي بــن ممثــي أصحــاب العمــل وممثــي 
العــال، بــإرشاف وزارة العمــل، عــى أن يكــون إطــارا مرجعيــا ملزمــا ألطرافــه لاســتجابة ألي قــوة قاهــرة 
حتــدث خــال مــدة رسيانــه70. وتشــكل املــادة )127( مــن قانــون العمــل القطــري أساســا هلــذه االتفاقيــات، 
ــة تنظيــم مضموهنــا، ونطاقهــا، ومدهتــا وتفســرها. إال أن  ــة اإلداريــة والعمــل صاحي ــر التنمي ومنحــت وزي
هــذا اخليــار الثالــث يبقــى األبعــد منــااًل مــن بــن اخليــارات املتاحــة؛ كونــه بحاجــة إىل اتفــاق مــن ممثــي طــريف 
اإلنتــاج، وعــادة مــا يصعــب التوصــل إليــه؛ لتعــارض املصالــح االقتصاديــة مــن جهــة، والحتاليــة ضعــف 

اجلهــات أو االحتــادات التــي متثــل العــال. 

أخــرا، يعتــرب العمــل عــن بعــد مــن احللــول العمليــة التــي أظهــرت هــذه اجلائحــة إمكانيــة اللجــوء إليهــا 
للتكيــف مــع الظــروف املســتجدة، ولتخفيــف تكلفــة اإلنتــاج، بالنســبة للقطاعــات التــي تســمح طبيعــة عملها 
للعامــل بمزاولــة عملــه مــن منزلــه، أو مــن مــكان حجــره الصحــي. لكــن يف املقابــل، يثــر هــذا النــوع مــن 

اإلسامية، غزة، م 28، ع 1، 2020، ص 300-279.
68  انظــر عــى ســبيل املثــال يف التجربــة املغربيــة: أمينــة رضــوان، "دور الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي يف التعامــل مــع جائحــة كورونــا"، جملــة 

الباحــث للدراســات القانونيــة والقضائيــة، حممــد قاســمي، املغــرب، ع 17، 2020، ص 85-68.
ــات تنتقــص مــن حقــوق العامــل، وإلغــاء  ــر للحــد مــن إهنــاء عقــود العمــل، وإلغــاء أي تعهــدات أو اتفاقي ــة مــن التداب 69  وضــع هــذا األمــر مجل
االســتقاالت اإلجباريــة، وســمح بتخفيــض أجــر العــال الذيــن يعملــون يف منشــآت شــملها قــرار اإلغــاق بنســبة ال تزيــد عــى نصــف األجــر، 
وبــا ال يقــل عــن احلــد األدنــى لأجــور، ضمــن رشوط معينــة حيظــر جتاوزهــا، وشــجع عــى العمــل عــن بعــد، ومنــح حوافــز تشــجيعية ألصحــاب 
العمــل امللتزمــن بدفــع أجــور العــال كاملــة، وكّلــف الدولــة بتحمــل مســؤوليتها جتــاه العــال الذيــن تــم إيقافهــم عــن العمــل بعــد ثبــوت اســتحالة 
املنشــأة عــى الوفــاء بالتزاماهتــا جتاههــم، وكذلــك عــال املياومــة غــر املشــرتكن يف الضــان االجتاعــي. وحافــظ هــذا األمــر عــى األجــور كاملــة 
للعــال الذيــن مارســوا أعاهلــم كاملعتــاد، إال أنــه يف املقابــل أجــاز االتفــاق بــإرادة العامــل احلــرة عــى ختفيــض أجــره، رشيطــة أال يتجــاوز مقــدار 

التخفيــض 30 % مــن األجــر العــادي، وأال يتــم اللجــوء هلــذا اخليــار إال إذا كان التخفيــض شــامًا لرواتــب اإلدارة العليــا للمنشــأة.
70  وفًقا للادة )56( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 جيب أال تقل مدة االتفاق اجلاعي عن 3 سنوات.
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العمــل عديــد اإلشــكاالت منهــا: آليــات توفــر رشوط الصحــة والســامة املهنيــة داخــل املنــزل، ومــا يتصــل 
بذلــك مــن خماطــر التأثــرات الصحيــة للعمــل عــن بعــد؛ كأرضار شاشــة احلاســب اآليل، واألليــاف الضوئيــة 
ــة  ــل، باإلضاف ــش العم ــلطة مفت ــك لس ــوع ذل ــة خض ــدى إمكاني ــا، وم ــل منه ــة العام ــبل محاي ــا، وس ونحوه
ــاة  ــة، واحلي ــل يف اخلصوصي ــق العام ــل يف اإلدارة واإلرشاف وح ــب العم ــلطة صاح ــن س ــة ب ــات املواءم آللي
ــاق  ــن نط ــوع ع ــذا املوض ــروج ه ــرا خل ــا. ونظ ــخصية، وغره ــه الش ــة بيانات ــه، ومحاي ــة منزل ــة وحرم اخلاص
دراســتنا هــذه، فإننــا نــرى أن تنظيــم العمــل عــن بعــد يســتحق العنايــة والدراســة مــن قبــل الباحثــن وصنــاع 
ــا احلديثــة، ومــن جتربتهــا  القــرار، فربــا ســتلجأ إليــه منشــآت كثــرة يف املســتقبل، مســتفيدة مــن التكنولوجي
خــال فــرتة جائحــة فــروس )كوفيــد-19(، ناهيــك عــن تنامــي االقتصــاد الرقمــي باســتمرار يف خمتلــف دول 

العــامل.

 الخاتمة
خلصــت الدراســة إىل أن واقعــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19( ومــا نجــم عنهــا من سياســات وإجــراءات 
حكوميــة، كإغــاق املنشــآت كليــا أو جزئيــا، وتقييــد حركــة تنقــل األفــراد، هبــدف الســيطرة عــى الوبــاء واحلد 
مــن تفشــيه وعــدواه، قــد تشــكل بالنســبة لبعــض عقــود العمــل ســببا أجنبيــا يف صــورة قــوة قاهــرة؛ لتوفــر 
رشوط األخــرة يف احلالــة حمــل البحــث، وقــد تشــكل ظرفــا طارئــا يف حــاالت ضيقــة جــدا، عنــد ثبــوت حتقــق 
رشوط إعــال نظريــة الظــروف الطارئــة يف النزاعــات املعروضــة عــى اجلهــة التــي تنظرهــا، دون املســاس بــأي 
نصــوص تكــون واجبــة التطبيــق يف قوانــن العمــل؛ نظــرا ملــا تشــكله مــن محايــة خاصــة حلقــوق العامــل؛ فقــد 
يلجــأ القــايض ملنــح صاحــب العمــل املعــرس أجــا قضائيــا لتنفيــذ التزامــه بدفــع بقيــة األجــر، ويرفــض تطبيــق 
ــآت  ــل منش ــام عم ــة انتظ ــك يف حال ــن ذل ــا م ــة أي ــكل اجلائح ــد ال تش ــة. وق ــروف الطارئ ــة الظ ــكام نظري أح

معينــة وعــدم شــموهلا بتدابــر اإلغــاق. 

هلــذا، يبقــى للمحكمــة املختصــة ســلطة التثبــت مــن حتقــق حالتــي القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ مــن 
خــال وقائــع النــزاع، ومــا يقدمــه املدعــي مــن بينــات، وفــق منهجيــة فحــص كل نــزاع عــى حــدة؛ ألن احلكم 
القانــوين للنــزاع خيتلــف بحســب نتيجــة التكييــف القانــوين لــه. ويف حالــة املنشــآت التــي تضمنــت عقودهــا، 
ولوائحهــا، وأعــراف مهنتهــا، مزايــا أفضــل للعامــل مــن تلــك التــي تقررهــا قواعــد القــوة القاهــرة، فيعطــل 
ــة بوصفهــا أفضــل للعامــل تســمو يف  ــة والتنظيمي حكــم األخــرة ويصــار إىل إعــال تلــك األحــكام التعاقدي

التطبيــق عــى نصــوص قانــون العمــل. 

ــازة  ــة، أو إج ــازة مرضي ــل يف إج ــار العام ــل اعتب ــب العم ــكان صاح ــا أن بإم ــة أيض ــتنتجت الدراس واس
ــأي عمــل  ــة عــدم قيامــه ب ــه، أو يف حال ــه بالفــروس واحلجــر الصحــي اإللزامــي علي ــة إصابت ســنوية يف حال
ــدم  ــى التق ــل ع ــار العام ــل إجب ــب العم ــن لصاح ــن ال يمك ــوال. لك ــب األح ــأة بحس ــاق املنش ــرا إلغ نظ
للحصــول عــى إجــازة بــا أجر، وإنــا تبقــى هــذه املســألة مرتوكــة إلرادة واختيــار العامــل نفســه. وبخصوص 
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النــزاع حــول ختفيــض أجــر العامــل بســبب انخفــاض ســاعات عملــه الناتــج عــن اإلغــاق القــرسي اجلزئــي 
للمنشــأة، فيظــل للقــايض ســلطة رفــض التخفيــض أو مراجعــة قيمتــه، بــا ال يقــل عــن احلــد األدنــى لأجور، 
بنــاء عــى نتيجــة فحصــه الختبــار املواءمــة بــن إعــال قواعــد املهلــة القضائيــة يف جانــب صاحــب العمــل، 
ــد  ــارئ، عن ــرف الط ــى الظ ــب ع ــر املرتت ــق األث ــض، وتطبي ــد التخفي ــة بع ــبة املتبقي ــع النس ــأن دف ــه بش إلمهال

ثبــوت رشوطــه، بشــكل متتــاٍل، بــا ينســجم مــع قواعــد محايــة العامــل. 

ــا بعمــل خيتلــف  ــام صاحــب العمــل بتكليــف العامــل مؤقت ــة قي وكذلــك، خلصــت الدراســة إىل إمكاني
عــن ذلــك الــذي كان يؤديــه قبــل ظهــور اجلائحــة؛ للحــد مــن خســارته كتدبــر لتخفيــف األرضار، رشيطــة 
أال يشــكل هــذا التكليــف إســاءة للمركــز األديب للعامــل، أو ختفيضــا ألجــره دون مســوغ. وكشــفت الدراســة 
أن فــروس كورونــا ال يشــكل مرضــا مهنيــا، وال إصابــة عمــل، وإنــا يبقــى وصفــه مرضــا عاديــا، تطبــق عليــه 
أحــكام اإلجــازة املرضيــة، مــع بقــاء حــق العامــل املصــاب بمطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض حــال ثبــوت 
ــة والســامة، وفقــا للقواعــد العامــة يف القانــون املــدين. مــع  إمهــال األخــر باتبــاع إجــراءات ورشوط الوقاي
ماحظــة إمكانيــة اعتبــار اإلصابــة بــه مرضــا مهنيــا يف قانــون العمــل الفلســطيني فقــط بالنســبة للعاملــن يف 
املشــايف ومراكــز البحــث، ممــن يكــون منهــم عملــه وثيــق الصلــة هبــذا النشــاط املهنــي، باعتبــاره يأخــذ حكــم 

األمــراض املعديــة غــر املحصــورة، الــواردة يف ملحــق القانــون.

ــوادث  ــر احل ــه أث ــدم تنظيم ــل؛ لع ــون العم ــوة يف قان ــود فج ــن وج ــة م ــه الدراس ــا أظهرت ــه، ومل ــاء علي بن
ــه القواعــد العامــة غــر مائمــة لطبيعــة  ــدت في ــذي ب العامــة واالســتثنائية عــى عقــود العمــل يف الوقــت ال
وخصوصيــة هــذه العقــود، ويف ظــل غيــاب قوانــن للتأمينــات االجتاعيــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إىل ترسيــح 

عــدد كبــر مــن العــال دون توفــر محايــة اجتاعيــة هلــم. وعليــه، تــويص الدراســة بــا يــي:

يف الوقــت احلــايل، إدخــال تعديــات عــى قانــون العمــل تقــي بتعليــق نفــاذ عقــود العمــل الســتحالة - 
تأديــة العمــل كليــا بشــكل مؤقــت، مــع منــح العــال املترريــن مســاعدات نقديــة مــن الدولــة، أو ســلف 
مــن قبــل صاحــب العمــل، إن أمكنــه ذلــك، أو كليهــا إىل حــن زوال العــارض املؤقــت؛ وذلــك تفاديــا 
ــة أجــور العــال للتخفيــض يف حــال مارســوا أعاهلــم  إلهنــاء العقــود. والنــص كذلــك عــى عــدم قابلي
بشــكل عــادي عــن بعــد، مــع إمكانيــة تأجيــل دفــع مــا ال يزيــد عــن %70 منهــا، وبــا ال يقــل عــن احلــد 
ــت  ــي تراجع ــآت الت ــبة للمنش ــهور، بالنس ــة ش ــة كثاث ــرتة معين ــى ف ــد ع ــدة ال تزي ــور، مل ــى لأج األدن
أرباحهــا بــذات النســبة فأكثــر. أيضــا، يمكــن النــص عــى اعتبــار مــدة احلجــر الصحــي يف حكــم اإلجــازة 
ــا مرشوعــا. وبالنســبة إىل إهنــاء  ــة، والتغيــب عــن العمــل لســبب يعــود للجائحــة وتدابرهــا تغيب املرضي
ــن  ــا يره ــري ب ــل القط ــون العم ــايل يف قان ــص احل ــل الن ــي تعدي ــدة، فينبغ ــددة امل ــر حم ــل غ ــود العم عق
ــإرشاف وزارة  ــأة ب ــة املنش ــادة هيكل ــيمة، ورضورات إع ــارة اجلس ــة كاخلس ــباب موضوعي ــاء بأس اإلهن
التنميــة اإلداريــة والعمــل عــى هــذه اإلجــراءات. إضافــة لذلــك، يفضــل حتفيــز القطــاع اخلــاص بتخفيض 
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الرائــب املســتحقة عليــه طيلــة فــرتة بقــاء اجلائحــة، ومنــح مزايــا تشــجيعية للمنشــآت التــي حتافــظ عــى 
العالــة، كــرشاء خدماهتــا مــن قبــل الســلطات العامــة باألولويــة عــى غرهــا.

بعــد ختطــي املرحلــة احلاليــة، وهبــدف احلفــاظ عــى حالــة معقولــة وعادلــة مــن التــوازن االقتصــادي بــن - 
مصالــح طــريف عقــود العمــل؛ وللحــد مــن إفــاس بعــض املنشــآت، وتقليــا مــن حــاالت إهنــاء هــذه 
ــي بالنتيجــة، جيــب العمــل يف  ــا يضمــن املحافظــة عــى اســتقرار االقتصــاد الوطن العقــود للخســارة، وب
كل مــن قطــر وفلســطن عــى ســن قانــون خــاص للتأمينــات االجتاعيــة باملفهــوم واملحتــوى املتعــارف 
ــدوق  ــهرية يف صن ــرتاكات ش ــع اش ــل بدف ــاب العم ــزام أصح ــم إل ــث يت ــة، بحي ــة املقارن ــه يف األنظم علي
ــي  ــد املعن ــة يف البل ــة العال ــال، وخصوصي ــة األع ــي بيئ ــب تراع ــرشوط ونس ــة، ب ــات االجتاعي التأمين
كنتيجــة للدراســات االقتصاديــة واملســحية التــي يتعــن تنفيذهــا، ليتــم رصف مســتحقات للعــال الذيــن 
توقفــت أنشــطة منشــآهتم ألســباب طارئــة، باإلضافــة ملســتحقات التأمــن مــن البطالــة أو التعطــل املؤقــت 
عــن العمــل، والعجــر، واملــرض، وإصابــات العمــل وغرهــا، كل ضمــن رشوطــه وفقــا للقانــون املقــرتح، 
ــي يغطيهــا  ــم مســاعدات يف احلــاالت الت ــون لتقدي ــة بنــص القان ــاك دور مســاند للدول عــى أن يبقــى هن
ــامل  ــح املع ــرتح واض ــروج بمق ــة للخ ــة متخصص ــة واقتصادي ــات قانوني ــراء دراس ــويص بإج ــون. ون القان

ــة.  ــات االجتاعي لنظــام التأمين
إجــراء بحــوث متخصصــة حــول اإلشــكاليات القانونيــة للعمــل عــن بعــد، ودعــوة املرشعــن إىل دراســة - 

تنظيــم هــذا النــوع مــن العمــل باالســتناد إىل نتائــج البحــوث ذات الصلــة.
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