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ملخص

أثار اجتياح فريوس كورونا املستجد لدول العامل العديد من التساؤالت القانونية، حول مدى كفاية القوانني 
احلالية يف مواجهة تداعيات هذه األزمة. ومن ضمن التســاؤالت املثارة ما مدى اســتحقاق العامل للتعويض 
عند إصابته بعدوى الفريوس؟ وهلذه اإلصابة خصوصيــة قانونية مميزة؛ نظًرا لطبيعتها اخلفية، وتراخي ظهور 
أعراضها لفــرة زمنية معينة، خالًفا إلصابات العمل الشــائعة من جانب، وصعوبة إقامــة الصلة بني واقعة 

اإلصابة ومهنة العامل من جانب آخر. 

وقد كشــفت الدراســة عن أبرز املشــكالت التي تعرض حق العامل يف التعويض عند اإلصابة بعدوى 
الفريوس؛ نظرا الســتمرار تشــبث الفقه والقضاء بمفاهيم قانونية، وجدت أساًســا ملواجهة اإلصابات التي 
خيلفهــا تعرض العامل ملؤثرات خارجية حمسوســة. وقد حاولنا، من خالل هذه الدراســة، لفت انتباه املرشع 
والفقه والقضاء إىل هذه اإلشــكالية، ورضورة تبني مفهوم واســع حلادث العمل، يف إطار دراســة حتليلية يف 

قانوين العمل الكويتي والقطري.
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Abstract

The outbreak of the novel coronavirus raised many legal questions concerning the suf-
ficiency of existing laws to address the implications of the pandemic. Amongst them is 
whether the employee is entitled to compensation when infected with the virus. The in-
cident of infection is distinct compared to common work-related injuries. This is because 
of the covert nature of the infection and the time needed for the effects of the infection 
to appear on the employee, on the one hand, and the difficulty of establishing the link 
between the occurrence of the accident and the worker’s profession on the other.

The study discusses the most significant problems facing the employee’s right to compen-
sation in case of infectious diseases, due to the courts’ adherence to traditional notions 
of work accidents that require the injury to result from a material and external event. 
This study is an attempt to draw attention to this problem and calls for the adoption of a 
broad concept of work accident in the context of an analytical study in the Kuwaiti and 
Qatari laws. 
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المقدمة

أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة بتاريــخ 2020/3/11، أن فــريوس كورونــا املســتجد بــات جائحــة عامليــة1 
بعــد أن غــزا أرجــاء األرض، ومل تعــد دولــة مــن دول العــامل يف مأمــن منــه. وقــد أدى تفــي الفــريوس إىل شــل 
ــاة العامــة والنشــاط االقتصــادي يف العــامل، ممــا اضطــر الــدول إىل اختــاذ إجــراءات اســتثنائية للحــد مــن  احلي

رسعــة انتشــاره حلاميــة األفــراد مــن خطــر اإلصابــة بــه.

وعــى إثــر تفــي الفــريوس يف الكويــت وقطــر، ســعت حكومتــا الدولتــني إىل اختــاذ مجلــة مــن اإلجــراءات 
ــوزراء  ــس ال ــادر جمل ــت ب ــي الكوي ــريوس. فف ــار الف ــواء انتش ــعيها الحت ــار س ــة يف إط ــري االحرازي والتداب
ــة،  ــري وقائي ــة وتداب ــراءات احرازي ــن إج ــرارات تتضم ــدة ق ــدار ع ــريوس، بإص ــدوى الف ــور ع ــع ظه مطل
للحيلولــة دون انتشــار عــدوى الفــريوس، كوقــف الدراســة يف كافــة املؤسســات التعليميــة، ووقــف العمــل يف 
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، باســتثناء األنشــطة احليويــة الالزمــة الســتيعاب حاجــات املجتمــع، وحظــر 
ــة، ووقــف حركــة املالحــة  ــق املســاجد واألســواق واملجمعــات التجاري ــة إىل غل ــة، إضاف التجمعــات البرشي
ــة األطــراف يف التنقــل بحظــر التجــول اجلزئــي ثــم أعقبــه حظــر جتــول كي  ــة وفــرض قيــود عــى حري اجلوي
ــريوس  ــدوى الف ــزم لع ــة بح ــة األزم ــذ بداي ــة من ــة القطري ــدت احلكوم ــل تص ــة الكويت2وباملث ــم دول يف إقلي
فقــررت تعليــق الدراســة يف املــدارس واجلامعــات3 وتقليــص عــدد العاملــني يف اجلهــات احلكوميــة4 واإلغــالق 
التأمــل لألعــامل التجاريــة غــري الرضوريــة5 وغلــق األماكــن العامــة واملســاجد6 إضافــة إىل منــع كافــة أشــكال 

ــة 7. التجمعــات البرشي

ــت  ــواء كان ــة س ــة املختلف ــات القانوني ــى العالق ــة ع ــذه اجلائح ــا ه ــفرت عنه ــي أس ــار الت ــى اآلث وال ختف
ــاؤالت  ــكاليات وتس ــن إش ــريه م ــا تث ــاص، وم ــون اخل ــدود القان ــام، أو يف ح ــون الع ــاق القان ــة يف نط داخل
ــا  ــة العامــل بفــريوس كورون ــار إصاب قانونيــة متعــددة ومتشــعبة. ومــن قبيــل هــذه اإلشــكاليات: مــدى اعتب

1   World Health Organization, WHO Timeline - COVID-19, 27/4/2020, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-
who-timeline---covid-19, accessed 10/5/2020. 

2     مــن هــذه القــرارات قــرار جملــس الــوزراء رقــم )333/أواًل( املتخــذ باجتامعــه االســتثنائي رقــم )2020/9( املنعقــد بتاريــخ 2020/2/26؛ قــرار جملــس 
الــوزراء رقــم )8/391/أ( املتخــذ باجتامعــه االســتثنائي رقــم )2020/14( املنعقــد بتاريــخ 2020/3/11؛ قــرار جملــس الــوزراء رقــم 436 الصــادر يف 
اجتامعــه االســتثنائي رقــم 2020/18 املنعقــد بتاريــخ 2020/3/21. كــام أصــدر وزيــر الصحــة بتاريــخ 2020/3/21 القــرار 2020/65 بفــرض احلظــر 
اجلزئــي للتجــول، وأعقبــه صــدور القــرار 2020/82 بتاريــخ 2020/5/8، بفــرض حظــر التجــول الــكي. وأصــدرت بلديــة الكويــت القــرار 2020/703 

بتاريــخ 2020/3/22 بغلــق األســواق واملحــالت التجاريــة، باســتثناء الرضوريــة منهــا. 
3  مكتب االتصال احلكومي، https://www.gco.gov.qa/ar/education، تاريخ الزيارة: 2020/6/1.

4  جريــدة الــرشق، جملــس الــوزراء،"  تقليــص عــدد املوظفــني باجلهــات احلكوميــة إىل 20 % و80 %  يبــارشون أعامهلــم عــن بعــد "، ع 11599،   2020/3/19، 
ص1.

https://www.gco.gov.qa/ar/briefing-room/sixth-press-confer- ،2020/3/26 ،5  املؤمتــر الصحفــي الســادس للجنــة العليــا إلدارة األزمــات
ــارة: 2020/6/1. ــخ الزي ence-for-the-supreme-committee-for-crisis-management/، تاري

6  بيان مكتب االتصال احلكومي حول اختاذ دولة قطر حزمة من القرارات ملكافحة فريوس كورونا، 2020/3/12، تاريخ الزيارة: 2020/6/1.
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-ta en-by-the-

state-of-qatar-to-combat-coronavirus/، تاريــخ الزيــارة: 2020/6/1.

7  جريدة الرشق، رئيس الوزراء يصدر قراًرا بفرض إجراءات احرازية ملنع كافة أشكال التجمع، العدد 11602 بتاريخ 2020/3/22، ص 1.
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املســتجد مــن قبيــل إصابــات العمــل، وبالتــايل اعتبارهــا موجًبــا ملســؤولية صاحــب العمــل بتعويــض العامــل، 
ــع العمــل يف الكويــت وقطــر.  ــا ألحــكام ترشي ــه مــن بعــده وفًق أو ورثت

ــة متميــزة عــن إصابــات العمــل الشــائعة. فلئــن  ــا املســتجد خصوصي ــة العامــل بفــريوس كورون وإلصاب
كانــت ماديــة حادثــة العمــل أهــم مــا يميــز إصابــات العمــل التقليديــة، باعتبــار أن آثــار احلــادث تظهــر عــى 
جســم العامــل بمجــرد وقوعــه، ويســهل معهــا التحقــق مــن توافــر عنــارص حــادث العمــل التــي يســتلزمها 
القضــاء املتمثلــة يف اشــراط مســاس احلــادث بجســم العامــل وصفتــه اخلارجيــة واملفاجئــة. إال أن األمــر عــى 
خــالف ذلــك عنــد إصابــة العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد، وذلــك لصعوبــة حتديــد مصــدر الواقعة املســببة 
لعــدوى العامــل، بســبب الطبيعــة املســترة للفــريوس وســهولة انتقالــه8، وتراخــي ظهــور أعــراض اإلصابــة 
إىل فــرة مــن الزمــن9. إضافــة إىل ذلــك، فــإن تشــبث القضــاء بــرضورة توافــر عنــارص معينــة يف حــادث العمــل 
ــه مــن احلقــوق  ــة العامــل بعــدوى الفــريوس كحــادث عمــل ومــن ثــم حرمان قــد حيــول دون تكييــف إصاب
ــذه  ــدف ه ــي هت ــكالية الت ــن اإلش ــذا مكم ــة. وه ــار املهن ــد أخط ــل ض ــون العم ــه قان ــا ل ــي كفله ــا الت واملزاي

الدراســة إىل بحثهــا ومعاجلتهــا.

ــة  ــق الصل ــوع وثي ــة موض ــعى إىل معاجل ــا تس ــث أهن ــن حي ــا م ــة أمهيته ــب الدراس ــة: تكتس ــة الدراس أمهي
بأزمــة فــريوس كورونــا املســتجد، والــذي نتوقــع أن تثــور بشــأنه منازعــات أمــام القضــاء ســواء الكويتــي، أو 
القطــري، خصوصــا فيــام يتعلــق بإثبــات إصابــة العامــل بالعــدوى ومــدى اســتحقاقه، أو ورثتــه للتعويــض، 
إذا أســفرت اإلصابــة عــن وفاتــه. فخطــورة اإلصابــة هبــذا الفــريوس وهتديــده حليــاة املصــاب ال تــكاد ختفــى 

عــى أحــد.

ــات  ــة والتطبيق ــوص القانوني ــل النص ــتقرائي إىل حتلي ــج االس ــالل املنه ــن خ ــنعمد م ــث: س ــة البح منهجي
القضائيــة ذات العالقــة املبــارشة بموضــوع الدراســة يف الكويــت وقطــر، لبحــث مــدى انطبــاق وصــف حادث 

العمــل عــى إصابــة العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد والنتائــج املرتبــة عــى هــذا التكييــف.

ــذه  ــم ه ــب أن تنقس ــن املناس ــا م ــد وجدن ــه، فق ــث ومنهجيت ــكالية البح ــايرة إلش ــث: ومس ــيم البح تقس
ــا  ــريوس كورون ــل بف ــة العام ــوين إلصاب ــف القان ــث األول التكيي ــنعالج يف املبح ــني. س ــة إىل مبحث الدراس

8  تذكــر بعــض الدراســات أن فــريوس كورونــا املســتجد يمكنــه االنتقــال بســهولة بطــرق مبــارشة: عــر الســعال والعطــاس واملصافحــة بــل وحتــى عنــد 
جمــرد احلديــث، أو التنفــس عــى مقربــة مــن شــخص مصــاب بالفــريوس، أو بطــرق غــري مبــارشة: مثــل مالمســة األســطح الورقيــة، أو الزجاجيــة، أو 

املعدنيــة امللوثــة. انظــر يف الشــأن:
Joshua Santarpia et al., ‘Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Med-
ical Center’ (2020) medRxiv https://doi.org/10.1101 /2020.03.23.20039446, accessed 8/6/2020.; Neeltje van Doremalen et 
al., ‘Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1’ (2020) 382 (16) NEJM https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/ NEJMc2004973, accessed 14/5/2020.

9  تشــري التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة إىل أن أعــراض اإلصابــة بالفــريوس ال تظهــر عــى املصــاب إال بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن قــد 
تصــل إىل أربعــة عــرش يوًمــا. والســبب يف ذلــك أن الفــريوس يكــون يف فــرة حضانــة ملــدة معينــة، ثــم تبــدأ بعدهــا مالمــح املــرض عــى املصــاب، بعــد 

أن يتفشــى يف جســمه ويضعــف جهــازه املناعــي: 
World Health Organization, Q & A on coronaviruses (COVID-19, 17 April 2020, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-
a-coronaviruses, accessed 12/5/2020.
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املســتجد وموقعهــا يف دائــرة أخطــار املهنــة، بينــام ســنناقش يف املبحــث الثــاين اآلثــار املرتبــة عــى إصابــة العامل 
بالفــريوس وحقوقــه يف الترشيعــني الكويتــي والقطــري. وأخــريا ســننهي البحــث بخامتــة تتنــاول أهــم النتائــج 

ــات. التوصي

المبحث األول: التكييف القانوني إلصابة العامل بعدوى الفيروس

لعل أول تساؤل يتبادر إىل الذهن يدور حول مكانة إصابة العامل بعدوى الفريوس بني أنواع إصابات العمل. 
فإذا كان قانون العمل يف الكويت وقطر يعــرف نوعني من أخطار املهنة مها املرض املهني وحادث العمل، فتحت 

أي نوع منهام يمكن أن نكيف إصابة العامل بعدوى الفريوس؟
مل يــأت قانــون العمــل ســواء يف الكويــت، أو قطــر بتعريــف املــرض املهنــي، ولعــل الســبب يف هــذا يرجــع 
إىل صعوبــة الوقــوف عــى معنــى واحــد لألمــراض املهنيــة املختلفــة ومــن ثــم حرصهــا يف إطــار تعريــف جامــع 
مانــع. إال أن الفقــه يعــرف املــرض املهنــي بأنــه عبــارة عــن "الــرضر الــذي يلحــق اجلســم نتيجــة تأثــري خارجي 
ــي  ــي الكويت ــاد القضائ ــام أن االجته ــه"10 . ك ــزء من ــاب، أو ج ــم املص ــى جس ــتمر ع ــي مس ــيء، أو تدرجي بط
اســتقر عــى تعريفــه بأنــه" األذى الــذي يلحــق باجلســم نتيجــة العمــل، بطريقــة تدرجييــة غــري حمسوســة نتيجــة 
ــة  ــرضر يف صح ــداث ال ــن يف إح ــرص الزم ــث دور عن ــن حي ــي م ــرض املهن ــز امل ــذا يتمي ــى ه ــل"11. وع العم
ــة  ــدة معين ــرور م ــد م ــاب إال بع ــل املص ــى العام ــه ع ــل أعراض ــره وال تتمث ــج أث ــال ينت ــالمته، ف ــل وس العام

وبطريقــة غــري حمسوســة.

ونظــًرا لصعوبــة الوقــوف عــى مفهــوم واحــد للمــرض املهنــي، نحــى املــرشع يف الكويــت وقطــر إىل تبنــي 
نظــام اجلــدول يف حتديــد األمــراض املهنيــة وحرصهــا يف بيــان واحــد. بحيــث ال جيــوز اعتبــار املــرض الــذي 
يصيــب العامــل مرضــا مهنيــا، إال إذا كان واردا يف جــدول األمــراض املهنيــة، إضافــة إىل مزاولــة العامــل ملهنــة 
تــؤدي بطبيعتهــا إىل اإلصابــة باملــرض املقابــل هلــا يف اجلــدول. ومتــى مــا أثبــت العامــل إصابتــه بمــرض مــدرج 
ــف  ــة ودون أن يكل ــام احلامي ــن نظ ــا م ــتفيد تلقائي ــه يس ــرض فإن ــذا امل ــن ه ــة قري ــه للمهن ــدول ومزاولت يف اجل
بإثبــات العالقــة الســببية بــني العمــل واملهنــة؛ ذلــك أن املــرشع أقــام قرينــة قاطعــة ال تقبــل إثبــات العكــس 

ملصلحــة العامــل مفادهــا توافــر العالقــة الســببية بــني املــرض واملهنــة بمجــرد إصابــة العامــل باملــرض.

ــؤون  ــر الش ــّوض وزي ــرشع ف ــا أن امل ــني لن ــي يتب ــل الكويت ــون العم ــن قان ــادة )86( م ــة امل ــن مطالع وم
االجتامعيــة والعمــل إصــدار قــرار يشــتمل عــى األمــراض املهنيــة واألعــامل املســببة هلــا12. واســتنادا إىل هــذه 
املــادة، أصــدر الوزيــر القــرار رقــم 2016 /ع لســنة 2012 بأمــراض املهنــة والصناعــة واألمــراض املســببة هلــا 

10  عبــد الرســول عبــد الرضــا، الوجيــز يف قانــون العمــل الكويتــي، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2001، ص 237؛ وانظــر يف ذات املعنــي: عبــد الفتــاح 
عبــد الباقــي، أحــكام قانــون العمــل الكويتــي، 1993، ص 365؛ ويف فقــه ترشيــع العمــل القطــري انظــر: عــي حســني نجيــدة، الــوايف يف قانــون العمــل 

القطــري، كليــة القانــون، جامعــة قطــر، 2017، ص 455.
11  انظر عى سبيل املثال: الطعنني 188 و2001/192، متييز جتاري، جلسة 2003/1/20؛ والطعن 2005/268، متييز جتاري، جلسة 2007/3/7.

12  واســتناًدا إىل هــذه املــادة، أصــدر الوزيــر القــرار رقــم 216/ع لســنة 2012 بأمــراض املهنــة والصناعــة واألمــراض املســببة هلــا بتاريــخ 2012/5/20، 
متضمنــا مخســة وعرشيــن مرضــا مهنيــا يقابلهــا األعــامل، أو الصناعــات املســببة هلــا.
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ــا.  ــببة هل ــات املس ــامل، أو الصناع ــا األع ــا يقابله ــا مهني ــن مرض ــة وعرشي ــا مخس ــخ 2012/5/20، متضمن بتاري
وهــذا اجلــدول وإن كان يتميــز باملرونــة، حيــث يمكــن تعديلــه وإضافــة أمــراض جديــدة ناشــئة عــن ظــروف 
العمــل بقــرار إداري مــن الوزيــر املختــص، إال أن مــا يعيبــه أنــه جــدول مغلــق بحيــث ال يمكــن اعتبــار املــرض 
الــذي يصيــب العامــل مرضــا مهنيــا إال إذا كان منصوصــا عليــه يف اجلــدول، وأن يــزاول العامــل مهنــة تــؤدي 
بطبيعتهــا إىل هــذا املــرض. واملســتقر عليــه فقهــا13 وقضــاء14 يف الكويــت أن هــذه األمــراض واردة عــى ســبيل 
احلــرص ال املثــال، وال يمكــن للعامــل أن يســتفيد مــن نظــام احلاميــة ضــد أمــراض املهنــة إال إذا ورد النــص عــى 

اســم املــرض يف جــدول األمــراض املهنيــة. 
ــار املــرشع أن يرفــق جــدول األمــراض املهنيــة بقانــون العمــل  أمــا يف ترشيــع العمــل القطــري، فقــد اخت
ــة  ــراض املهن ــم )1( بأم ــدول رق ــاء يف اجل ــد ج ــراض. وق ــذه األم ــببة هل ــامل املس ــة واألع ــراض املهن ــني أم يب
ــتنتاج أن  ــا إىل اس ــا يقودن ــا. مم ــببة هل ــات املس ــامل، أو العملي ــا األع ــا قرينه ــا مهني ــرش مرض ــة ع ــدادا خلمس تع
املــرشع القطــري اعتنــق نظــام اجلــدول املغلــق وأورد هــذه األمــراض عــى ســبيل احلــرص15. كــام أنــه ارتفــع 
باجلــدول مرتبــة الترشيــع العــادي فــال يســوغ تعديــل هــذا اجلــدول ســواء باحلــذف، أو اإلضافــة إال باتبــاع 
ذات اإلجــراءات التــي ســن هبــا قانــون العمــل نفســه وبــأداة مكافئــة لــألداة التــي صــدر هبــا وهــي الترشيــع 
العــادي. ممــا يعنــي أن إضافــة أي أمــراض مهنيــة جديــدة إىل اجلــدول يســتلزم بالــرضورة تدخــال مــن املــرشع 

العــادي.
ــد  ــق يف حتدي ــدول املغل ــة اجل ــى طريق ــر تبن ــت وقط ــرشع يف الكوي ــابق، أن امل ــرض الس ــن الع ــا م ــني لن يتب
األمــراض املهنيــة والتــي تســتلزم إدراج نــوع املــرض يف جــدول األمــراض املهنيــة إضافــة إىل النــص عــى املهنــة 
املســببة للمــرض يف اجلهــة املقابلــة مــن اجلــدول، بمعنــى أن العامــل جيــب أن يــزاول مهنــة تــؤدي بطبيعتهــا 
إىل اإلصابــة باملــرض املنصــوص عليــه يف اجلــدول. ومــا دام أن مــرض كورونــا مل يــدرج يف هــذا اجلــدول فــال 
منــاص مــن اســتبعاده مــن طائفــة األمــراض املهنيــة. بيــد أن هــذا ال ينفــي أن تكــون ذات املهنــة ســببا لإلصابــة 
ــالط  ــم االخت ــة عمله ــتدعي طبيع ــن تس ــي مم ــال الطب ــني يف املج ــبة للعامل ــك بالنس ــريوس وذل ــدوى الف بع
باملصابــني هبــذا الوبــاء، إال أن االعــراف بمــرض كورونــا بالنســبة هلــذه املهــن يف الكويــت وقطــر، بحســب مــا 
يذهــب إليــه الفقــه والقضــاء، يتطلــب ابتــداء تعديــل جــدول األمــراض املهنيــة بــذات اإلجــراءات الترشيعيــة 
التــي ســن هبــا، وإدراج املــرض يف اجلــدول والنــص عــى املهــن التــي تســبب اإلصابــة هبــذا املــرض يف اجلهــة 

13  عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 385؛ عبــد الرســول عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 241 هامــش )2(؛ مجــال النــكاس، قانــون العمــل 
الكويتــي املقــارن، ط 2، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2005، ص 290.

14  انظــر عــى ســبيل املثــال: الطعــن 2005/326، متييــز عــاميل، جلســة 2007/4/16، إذ قــررت املحكمــة: "إن العامــل ال يســتحق أي تعويــض عــن 
ــة الــواردة بقــرار وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل"؛ والطعــن 2008/162، متييــز عــاميل، جلســة  إصابتــه كوهنــا ال تدخــل ضمــن أمــراض املهن
2010/4/26، حيــث قضــت : "إن اشــرط املــرشع لقيــام التــزام صاحــب العمــل بتعويــض العامــل عــن إصابتــه بأحــد أمــراض املهنــة أن يكــون 
هــذا املــرض واردا يف بيــان أمــراض املهنــة والصناعــات املســببة هلــا الــذي تعــده وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل"؛ والطعــن 2009/175، متييــز 
عــاميل، جلســة 2009/2/20، حيــث قضــت أنــه : " يلــزم لتعويــض العامــل عــن املــرض املهنــي أن تكــون حالتــه الطبيــة ممــا ينــدرج ضمــن جــدول 
األمــراض املهنيــة "؛ والطعــن 2012/733، متييــز عــاميل، جلســة 2014/2/11، حيــث تقــول : "ويشــرط إللــزام صاحــب العمــل بتعويــض العامــل 
عــن إصابتــه بأحــد أمــراض املهنــة أن يكــون املــرض مــن بــني بيــان أمــراض املهنــة والصناعــات الصــادر هبــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة 

والعمــل".
15  وهــذا ظاهــر نــص املــادة )19/1( مــن قانــون العمــل القطــري التــي حتــرص األمــراض املهنيــة يف األمــراض "املنصــوص عليهــا يف اجلــدول رقــم )1( 

املرفــق هبــذا القانــون". وانظــر نفــس هــذا الــرأي يف الفقــه القطــري: عــى حســني نجيــدة، مرجــع ســابق، ص 455.
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ــراض  ــدول األم ــع ج ــن وض ــة م ــة الترشيعي ــت احلكم ــه إذا كان ــا أن ــن جانبن ــرى م ــدول. ون ــن اجل ــة م املقابل
املهنيــة واألعــامل املســببة هلــا هــو رفــع عــبء إثبــات العالقــة الســببية بــني العمــل واملــرض عــن كاهــل العامل، 
فــال جيــب أن يرتــب عــى غيــاب النــص عــى املــرض يف اجلــدول حرمــان العامــل بالكليــة مــن احلاميــة. ففــي 
التداعيــات التــي أفرزهتــا هــذه اجلائحــة مــررا كافيــا، للقضــاء خصوصــا، للتحــرر مــن هــذا املفهــوم الضيــق 
وتبنــي مفهــوم أعــم للمــرض املهنــي بحيــث ال يقتــرص عــى تلــك األمــراض املذكــورة يف اجلــدول بــل يمتد إىل 

أي مــرض مهنــي يصيــب العامــل طاملــا أفلــح يف إقامــة العالقــة الســببية بــني العمــل والمــرض16.

ــاع  ــني يف القط ــى العامل ــريوس ع ــورة الف ــا خلط ــدول إدراكا منه ــض ال ــه، أن بع ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم
ــة بالنســبة  ــا داخلــة يف نطــاق أمــراض املهن ــة بفــريوس كورون الطبــي، قامــت بســن ترشيعــات تعتــر اإلصاب
ــريوس  ــة بف ــرف باإلصاب ــا يع ــرا قانون ــا مؤخ ــنت إيطالي ــال، س ــبيل املث ــى س ــامل. فع ــن الع ــة م ــذه الطائف هل
كورونــا املســتجد مرضــا مهنيــا بالنســبة للعاملــني يف القطــاع الطبــي17. وكذلــك هــو الشــأن يف فرنســا، حيــث 
اعرفــت الســلطات الفرنســية بتكييــف اإلصابــة بالفــريوس مرضــا مهنيــا بشــكل تلقائــي بالنســبة للعاملــني 
يف جمــال الرعايــة الصحيــة، وللعاملــني أثنــاء فــرة حظــر التجــوال عــر اتبــاع إجــراءات مبســطة18. وقــد كان 
ــد تفــي الفــريوس، عــى  ــة عن ــل جــدول األمــراض املهني ــا باملــرشع يف الكويــت وقطــر التدخــل بتعدي حري
ــوف  ــني يف الصف ــي، والعامل ــاع الطب ــني يف القط ــة العامل ــي، وإدراج إصاب ــايل والفرن ــني اإليط ــرار املرشع غ
األماميــة ممــن يســتدعي عملهــم التعــرض للجمهــور، بعــدوى الفــريوس مرضــا مهنيــا كوهنــم معرضــني أكثــر 
ــي أن  ــة، بق ــراض املهن ــبة ألم ــك بالنس ــر كذل ــذا األم ــإذا كان ه ــريوس. ف ــدوى الف ــة بع ــم لإلصاب ــن غريه م
نبحــث يف مــدى جــواز اعتبــاره إصابــة عمــل، باعتبــار أن جمــال التعويــض أرحــب يف فكــرة إصابــات العمــل 

ودائــرة احلاميــة تتســع لــكل رضر يقــع عــى العامــل.

والواقــع أن إصابــة العامــل بالفــريوس ختتلــف عــن حــوادث العمــل الشــائعة، مثــل الســقوط واالصطــدام 
ــز بظهــور آثارهــا عــى جســم العامــل بمجــرد وقوعهــا، يف حــني أن  ــل هــذه احلــوادث تتمي واالحــراق فمث
األمــر خمتلــف مــع فــريوس كورونــا نظــرا للطبيعــة اخلفيــة هلــذا الفــريوس، وكمونــه يف جســم املصــاب لفــرة 
مــن الزمــن دون ظهــور أعــراض خارجيــة. وهــذا يثــري بطبيعــة احلــال إشــكالية قانونيــة حــول مــدى انطبــاق 
ــة  ــات اإلصاب ــة إثب ــن صعوب ــك ع ــريوس، ناهي ــدوى الف ــل بع ــة العام ــى إصاب ــل ع ــادث العم ــف ح وص

وارتباطهــا بمهنــة العامــل.

16  وهلــذا الســبب يــرى البعــض، وبحــق، أن مقتضيــات العدالــة االجتامعيــة تفــرض األخــذ هبــذا االجتــاه والنظــر إىل املــرض املهنــي كخطــر اجتامعــي 
هيــدد العامــل وأرستــه وليــس كخطــر مهنــي، والقــول بغــري ذلــك هيــدم الفلســفة التــي يقــوم عليهــا نظــام محايــة العامــل ضــد األخطــار املهنيــة مــن 
أساســها ويقيمهــا عــى اعتبــارات شــكلية وليــس عــى أســس موضوعيــة وهــذا ال يتوافــق مــع العدالــة. ملزيــد مــن التفصيــل انظــر: مالــك محــد أبــو 
نصــري ومهنــد صالــح الزعبــي، "معايــري حتديــد أمــراض املهنيــة يف قانــون الضــامن االجتامعــي األردين: دراســة مقارنــة"، املجلــة األردنيــة يف القانــون 

ــان 2014، ص 191. ــية، ع 2، نيس ــوم السياس والعل
ســمية  لر ا ة  يــد جلر ا قــع  مو عــى  ر  منشــو  2 020/3/17 يــخ  ر بتا ر  د لصــا ا  2 020/18 قــم  ر ن  نــو لقا ا مــن   )42( ة  د ملــا ا  : نظــر ا   17
ــد  ــم املعه ــك: تعمي ــر كذل ــارة: 2020/6/14؛ وانظ ــخ الزي https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg، تاري
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-  2020/4/3 ــادر يف ــم 13 الص ــا رق ــل يف إيطالي ــوادث العم ــد ح ــني ض ــي للتأم الوطن

del-3-aprile-2020-testo.pdf-13، تاريــخ الزيــارة: 2020/6/14.

18 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints 
du COVID-19, 30/6/2020, https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnais-
sance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19, consulté le: 16/7/2020. 



 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(326

وقــد نظــم املــرشع الكويتــي حــادث العمــل يف املــادة )90( مــن القانــون رقــم 2010/6 يف شــأن العمــل 
ــم 2004/14  ــون رق ــادة )1( مــن القان يف القطــاع األهــي، وتناوهلــا املــرشع القطــري يف الفقــرة )19( مــن امل
بإصــدار قانــون العمــل. ومل يضــع أٌي مــن املرشعــني تعريفــا حمــددا حلــادث العمــل وإنــام اكتفيــا بالنــص عــى 
ــق  ــاء العمــل، أو بســببه19، أو يف الطري ــأن يقــع إمــا أثن ــة بــني احلــادث والعمــل وذلــك ب رضورة وجــود صل
إىل العمــل ذهابــا، أو إيابــا20. ونظــرا للغمــوض الــذي حييــط باملدلــول الترشيعــي حلــادث العمــل فقــد ســعى 
الفقــه والقضــاء إىل اســتجالء معنــاه عــى ضــوء االجتاهــات الفقهيــة وأحــكام القضــاء يف القانــون املقــارن عــر 

اشــراط توافــر عنــارص معينــة يف حــادث العمــل.

وبنــاء عليــه، ســنخصص هــذا املبحــث لدراســة املفهــوم الترشيعــي لالرتبــاط املهنــي بــني احلــادث والعمــل 
ملعرفــة متــى يســبغ عــى احلــادث وصــف وقوعــه أثنــاء العمــل، أو بســبب العمــل يف مطلــب أول، وســننتقل 
بعدهــا للتعــرف عــى العنــارص املكونــة حلــادث العمــل يف مطلــب ثــان، يف حماولــة لربــط هــذه املفاهيــم بإصابــة 

العامــل بعــدوى الفــريوس.

المطلب األول: ارتباط الحادث بالعمل

ــل يف  ــة والعم ــني اإلصاب ــة ب ــة مهني ــر صل ــراط تواف ــلفنا اش ــام أس ــري ك ــي والقط ــان الكويت ــرر املرشع ق
إحــدى صورتــني، ومهــا: إمــا أن تقــع اإلصابــة يف أثنــاء العمــل أي يف مــكان وزمــان العمــل، وهــذه تتحقــق 
عندمــا يكــون العامــل خاضعــا لســلطة صاحــب العمــل، أو كــام يطلــق عليــه الفقــه معيــار التبعيــة، أو أن تقــع 
ــة، أو كــام اصطلــح عــى تســميته  ــني العمــل واإلصاب ــة ســببية ب ــر عالق ــة بســبب العمــل أي أن تتواف اإلصاب

ــار الســببية. ووســنتعرض فيــام يــي إىل حتديــد املقصــود هباتــني الصورتــني تباعــا يف فرعــني مســتقلني. بمعي

الفرع األول: معيار التبعية

ــل يف  ــع للعام ــة تق ــو كل إصاب ــل ه ــاء العم ــادث يف أثن ــوع احل ــود بوق ــى أن املقص ــه ع ــع الفق ــكاد جيم ي
مــكان وزمــان العمــل21. وعــى الرغــم مــن عــدم ورود عبــارة زمــان ومــكان العمــل يف أي مــن مــواد قوانــني 

19  وقــد كان قانــون العمــل يف القطــاع األهــي الكويتــي امللغــي رقــم 1964/38 أكثــر تشــددا مــن القانــون احلــايل الشــراطه وجــوب وقــوع احلــادث 
بســبب العمــل ويف أثنائــه يف املادتــني )61( و)65( ممــا نتــج عنــه حرمــان طائفــة كبــرية مــن العــامل مــن التعويــض عــن حــوادث العمــل. وقــد كان هــذا 
التشــدد الترشيعــي واالضطــراب القضائــي حمــال لنقــد شــديد مــن الفقــه الكويتــي. ملزيــد مــن التفصيــل انظــر: جــالل حممــد إبراهيــم، "احلــادث أثنــاء 
وبســبب العمــل - دراســة مقارنــة مــع الركيــز عــى أحــكام قانــون العمــل يف القطــاع األهــي الكويتــي - القســم األول" ، جملــة احلقــوق، ع 2، يونيــو 
1987، ص211-286؛ والقســم الثــاين منشــور يف ع 3، ســبتمر 1987، ص 199-284؛ مــريض عبيــد العيــاش، "تأمــالت يف بعــض مســتحدثات 
قانــون العمــل الكويتــي اجلديــد - دراســة حتليليــة نقديــة"، جملــة احلقــوق، ع 4، ديســمر 2014، ص 137 ومــا بعدهــا. وقــد حســم القانــون احلــايل 

اجلــدل الفقهــي والتفســريات القضائيــة املتضاربــة ففصــل بــني فكــريت "بســبب العمــل" و"أثنــاء العمــل" ، وحســنا فعــل.
20  ولــن نتنــاول فيــام يــي فكــرة حــادث الطريــق عــى اعتبــار أن العنــارص اجلوهريــة يف تكييــف حــادث العمــل واآلثــار املرتبــة عليــه تــري كذلــك عــى 

احلــوادث التــي تقــع للعامــل وهــو يف الطريــق إىل العمــل، أو خــالل العــودة منــه وبالتــايل نحيــل إىل هــذه العنــارص أدنــاه منعــا للتكــرار.
21  حســام الديــن كامــل األهــواين وحممــد املــريس زهــرة، ترشيعــات الرعايــة االجتامعيــة – تطبيقاهتــا يف الكويــت، مكتبــة الصفــار، الكويــت، 1989، ص 
140. ويذهــب البعــض إىل أبعــد مــن هــذا املــدى ويؤكــد عــى أن مفهــوم احلــادث يف أثنــاء العمــل ال يقتــرص عــى احلــادث الــذي يقــع للعامــل حــال 
تأديتــه العمــل يف زمــان ومــكان العمــل فحســب، بــل إن توافــر أحــد هذيــن العنرصيــن )الزمــان، أو املــكان( يكفــي العتبــار أن احلــادث قــد وقــع 
يف أثنــاء العمــل. وعــى هــذا الــرأي، يعــد احلــادث قــد وقــع يف أثنــاء العمــل كل حــادث يقــع للعامــل وإن كان بعيــدا عــن مقــر العمــل كأن يكــون 
ــي حتددهــا الئحــة العمــل  ــد، أو إذا وقــع للعامــل يف مقــر العمــل وإن كان خــارج أوقــات العمــل الفعــي الت العامــل بائعــا جــواال، أو ســاعيا للري
ــدى  ــق وم ــوادث الطري ــوب، "ح ــم اليعق ــدر جاس ــابق، ص 237؛ ب ــع س ــا، مرج ــد الرض ــر: عب ــل، انظ ــتعداد للعم ــات االس ــة وأوق ــات الراح كأوق
اعتبارهــا حــوادث عمــل"، جملــة احلقــوق والرشيعــة، ع 4، ديســمر 1981، ص 153. وال شــك أن هــذا التوســع يف التفســري ال يتفــق مــع إرادة املــرشع 

واالجتهاديــن الفقهــي والقضائــي مــن رضورة اجتــامع عنــرصي الزمــان واملــكان لوصــف أن احلــادث قــد وقــع أثنــاء العمــل.
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العمــل، إال أن الفقــه والقضــاء قــد تواتــرا عــى اســتعامهلام حمــل معيــار "أثنــاء العمــل" بصــورة تــكاد تعــادل 
ــي تدخــل يف  ــة عمــل مــن األعــامل الت ــام العامــل بتأدي ــار قي ــذا املعي ــه22. ويفــرض ه النــص الترشيعــي علي
نطــاق وظيفتــه عنــد وقــوع احلــادث، وهــو مــا يعنــي ضمنــا تواجــده يف زمــان ومــكان العمــل. وال يشــرط 
بعــد ذلــك أن تكــون هنــاك صلــة مبــارشة بــني العمــل واحلــادث الــذي يقــع أثنــاء العمــل23. أي ليــس بــالزم 
ــه،  ــي تلحق ــة الت ــه العامــل واإلصاب ــذي كان يقــوم ب ــني طبيعــة العمــل ال ــارشة، ب ــببية مب ــر رابطــة س أن تتواف

ــة بــني العمــل واحلــادث24.  بليكفــي فهذاالشــأن جمــرد قيــام صلــة مادي

ويتســع مفهــوم مــكان العمــل لــكل جمــال جغــرايف يــامرس فيــه العامــل نشــاًطا ملصلحــة صاحــب العمــل، 
ــام  ــل، وإن ــا العام ــل فيه ــي يعم ــأة الت ــر املنش ــى مق ــرص ع ــال يقت ــه. ف ــلطته وتبعيت ــا لس ــون خاضع ــث يك بحي
يمتــد لألجــزاء امللحقــة باملنشــأة، مثــل غرفــة تغيــري املالبــس ومواقــف الســيارات وصالــة املطعــم والســالمل 
واملصاعــد والبوابــة اخلارجيــة25، وكذلــك يعتــر العامــل يف مــكان العمــل وإن وقعــت لــه اإلصابــة بعيــدا عــن 
مقــر العمــل26، أو خــارج البــالد27 طاملــا كانــت طبيعــة عملــه تقتــي أداءه يف أماكــن أخــرى، أو التنقــل بــني 

مواقــع العمــل.

أمــا زمــان العمــل فيقصــد بــه ســاعات العمــل اليوميــة التــي تبــدأ ببدايــة وقــت العمــل، ودخــول العامــل 
مقــر العمــل وتنتهــي بانتهــاء أوقــات العمــل، وخروجــه مــن مقــر عملــه بحســب مــا تقــرره الئحــة أوقــات 
ــتعداد  ــب االس ــي تتطل ــي الت ــل الفع ــى العم ــة ع ــابقة والالحق ــات الس ــمل األوق ــام يش ــأة، ك ــل يف املنش العم
للعمــل، أو مغادرتــه، باإلضافــة إىل أوقــات الراحــة التــي تتخلــل فــرة العمــل لتنــاول الطعــام، أو أداء الصالة، 
ولــو كان خــارج مقــر العمــل عــى القــول الراجــح28، باعتبــار أهنــا امتــداد طبيعــي لفــرة العمــل األصليةوتلزم 
بــه قوانــني العمــل29، ويشــمل أيضــا أيــام الراحــة األســبوعية واإلجــازات الرســمية، رشيطــة أن يقــع احلــادث 

للعامــل وهــو حتــت ســلطة وإرشاف صاحــب العمــل30. 

فــإذا وقــع احلــادث يف زمــان ومــكان العمــل فــإن هــذا موجــب لتعويــض العامــل، أيــا كان ســبب احلــادث 

22  جالل إبراهيم، مرجع سابق، ص 202.

23  حسام الدين األهواين وحممد املريس زهرة، مرجع سابق، ص 140.

24  عــى حســني نجيــدة، مرجــع ســابق، ص 457؛ ســمري األودن، التعويــض عــن إصابــة العمــل يف مــر والــدول العربية، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية، 
2004، ص 35. 

25  حســام الديــن األهــواين وحممــد املــريس زهــرة، مرجــع ســابق، ص 141؛ جــالل إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص 212-231، بــدر اليعقــوب، مرجــع 
ســابق، ص 153؛ رشــا عبــد القــادر رحــال، النظــام القانــوين إلصابــة العمــل -  دراســة مقارنــة )رســالة دكتــوراة(، جامعــة حلــب، ســوريا، 2010، 

ص 228 )غــري منشــورة(.
ــة  ــن 2013/754، جلس ــة 2009/1/29؛ والطع ــن 2009/227، جلس ــة الطع ــواد العاملي ــي يف امل ــز الكويت ــاء التميي ــال: قض ــبيل املث ــى س ــر ع 26  انظ

.2014/12/8
27  حسام الدين األهواين وحممد املريس زهرة، مرجع سابق ص 141.

28  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 372؛ بدر اليعقوب، مرجع سابق، ص 153.

29  األهــواين وزهــرة، مرجــع ســابق، ص 142؛ جــالل إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص227 و234-236؛ عبــد الرضــا، ص 237. ويف عكــس هــذا االجتــاه 
ــم، ص 204  ــالل إبراهي ــه، انظــر: ج ــرأي الراجــح مــن الفق ــان خروجــه عــى ال ــرأي املعــارض وبي ــذا ال ــد الباقــي، ص 373 ويف نقــد ه انظــر: عب

هامــش )93(.
30  وقــد قضــت حمكمــة التمييــز الكويتيــة أن وقــوع اإلصابــة يف أيــام الراحــة األســبوعية، أو اإلجــازات الرســمية ال يمنــع مــن اعتبــار اإلصابــة إصابــة 

عمــل طاملــا كان العامــل يبــارش العمــل ملصلحــة متبوعــه، الطعــن 1990/24 متييــز جتــاري، جلســة 1992/3/23. 
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ودون أن يكلــف بإثبــات اخلطــأ مــن جانــب صاحــب العمــل، أو مــن ينــوب عنــه، أو إثبــات توافــر العالقــة 
الســببية بــني العمــل واحلــادث31. وعلــة ذلــك أن املــرشع قــد افــرض توافــر هــذه العالقــة يف كافــة احلــاالت 
التــي يقــع فيهــا احلــادث يف زمــان ومــكان العمــل32. وال ســبيل لصاحــب العمــل لدفــع مســؤوليته إال بإثبــات 
انتفــاء العالقــة بــني اإلصابــة والعمــل، كأن يثبــت أن احلــادث وقــع للعامــل نتيجــة خطــأ شــخيص منــه، أو أنــه 
أصيــب بعــد متــام اســرداده حلريتــه واســتقالله مــن تبعيتــه، ســواء بخروجــه هنائيــا مــن مــكان العمــل، أو أن 
اإلصابــة وقعــت أثنــاء قضــاء العامــل ملصلحــة شــخصية خــارج مقــر العمــل غــري متصلــة بمهــام عملــه، أو 
خــالل تربــه دون إذن مــن صاحــب العمــل، وتقديــر هــذا األمــر بطبيعــة احلــال يعــود إىل حمكمــة املوضــوع33.

الفرع الثاني: معيار السببية

أمــا فكــرة وقــوع احلــادث بســبب العمــل، فإهنــا تفــرض وجــود عالقــة ســببية بــني العمــل واحلــادث، أي 
أن يكــون العمــل قــد أدى، أو أســهم يف وقــوع احلــادث. ولكــن هــذا ال يعنــي بالــرضورة توافــر الســببية املاديــة 
املبــارشة بينهــام34، فقــد تنشــأ اإلصابــة نتيجــة لطبيعــة العمــل وظــروف أدائــه ومكانــه، بحيــث تســهم أي مــن 
هــذه العوامــل يف وقــوع اإلصابــة للعامــل ممــا يمكــن معــه القــول إنــه "لــوال العمــل مــا كانــت اإلصابــة"35. 
وال يشــرط أن يكــون العمــل هــو الســبب الوحيــد يف وقــوع احلــادث، فقــد تتعاضــد عــدة أســباب فيــام بينهــا 

وتــؤدي إىل وقوعــه، ومــع هــذا تظــل رابطــة الســببية قائمــة بــني احلــادث والعمــل36.

ــذي  ــرضر ال ــادث، أو ال ــات احل ــف بإثب ــل ال يكل ــإن العام ــل، ف ــاء العم ــادث أثن ــأن يف احل ــو الش ــام ه وك
أصابــه، أو إقامــة العالقــة الســببية بينهــام، وهــذا بداللــة ظاهــر نــص املــادة )90( مــن قانــون العمــل الكويتــي 
واملــادة )108( مــن قانــون العمــل القطــري. فاملــرشع مل يكتــف بإعفــاء العامــل مــن إثبــات اخلطــأ، بــل إنــه 
يفــرض كذلــك وجــود العالقــة الســببية بــني العمــل واحلــادث. والقــول بغــري هــذا يــؤدي إىل تعطيــل القرينــة 
التــي افرضهــا املــرشع لصالــح العامــل، ولســلبنا باليســار مــا منحــه املــرشع للعامــل باليمــني. وملــا كانــت هــذه 
القرينــة غــري قاطعــة، بحيــث جيــوز إثبــات عكســها بكافــة طــرق اإلثبــات، فــال توجــد أي عقبــة قانونيــة حتــول 
دون دفــع صاحــب العمــل هــذه املســؤولية عــن نفســه ســواء بنفــي العالقــة بــني العمــل واحلــادث، أو بإثبــات 
خطــأ العامــل نفســه37. ويبقــى التحقيــق يف توافــر العالقــة الســببية مــن عدمــه مــن مســائل الواقــع التي تســتقل 

31  وهذا ما درج عليه قضاء التمييز الكويتي انظر: الطعنان 61 و2001/62 عاميل، جلسة 2002/2/4.

32  األهواين وزهرة، مرجع سابق، ص 141.

33  انظر: جالل إبراهيم، مرجع سابق، ص 224 وما بعدها.

ــببية  ــد بالس ــابق، ص 371. ويقص ــع س ــي، مرج ــد الباق ــاح عب ــد الفت ــابق، ص 142؛ عب ــع س ــرة، مرج ــريس زه ــد امل ــواين وحمم ــن األه ــام الدي 34  حس
ــا. ــاء إصالحه ــل أثن ــه العام ــة يف وج ــار آل ــل انفج ــة مث ــوع اإلصاب ــل أدت إىل وق ــة العم ــون طبيع ــارشة أن تك املب

35  جــالل إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص 245؛ عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 372؛ حكــم حمكمــة التمييــز الكويتيــة يف الطعــن 2001/54، 
عــاميل، جلســة 2001/12/3؛ ونــرى ذات العبــارة تــردد يف أحــكام القضــاء القطــري، انظــر عــى ســبيل املثــال: الطعــن 2018/136 متييــز عــاميل، جلســة 

 .2018/5/8
36  األهواين وزهرة، مرجع سابق، ص 143.

ــاء الســطو املســلح عــى املتجــر، ال  37  وقــد ذهــب بعــض الفقــه إىل أن القــوة القاهــرة، مثــل العواصــف والصواعــق، وفعــل الغــري، كقتــل العامــل أثن
متنــع مــن اعتبــار اإلصابــة التــي وقعــت للعامــل إصابــة عمــل، طاملــا كانــت العالقــة بــني العمــل واحلــادث قائمــة، فلــو مل يكــن العامــل وقــت وقــوع 
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حمكمــة املوضــوع بتقديرهــا، دون معقــب عليهــا مــن حمكمــة التمييــز، مــا دام أن حتقيقهــا واســتخالصها هلــذه 
النتيجــة يســتند إىل أســباب ســائغة38.

وإمجــاال ملــا تقــدم يف الفرعــني الســابقني، يمكننــا القــول بــأن احلــادث أثنــاء العمــل هــو كل حــادث يقــع 
للعامــل يف زمــان ومــكان العمــل، وأن املقصــود باحلــادث بســبب العمــل هــو أن يكــون العمــل الســبب يف 
ــة  ــن رد إصاب ــني يمك ــني الفكرت ــن هات ــرة م ــإىل أي فك ــك، ف ــر كذل ــإذا كان األم ــل. ف ــادث للعام ــوع احل وق

ــم اعتبارهــا حــادث عمــل؟ ــا املســتجد ومــن ث العمــل بفــريوس كورون

الواقــع أن اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ال ختلــو مــن صعوبــة، عــى اعتبــار أن إصابــة العامــل هبــذا الفريوس 
ختتلــف كليــة عــن إصابــات العمــل التقليديــة كــام بينــا. ومنشــأ هــذه الصعوبــة يعــود إىل الشــك الدائــم الــذي 
ــيام  ــل، ال س ــه بالعم ــدى ارتباط ــراد وم ــني األف ــيا ب ــح متفش ــذي أصب ــريوس، ال ــدر الف ــد مص ــف حتدي يكتن
ــريوس.  ــة الف ــاء حضان ــرة انته ــد ف ــا بع ــى إىل م ــد تراخ ــة - ق ــلفنا يف املقدم ــرض - كــام أس ــراض امل وأن أع
إذ قــد يكــون مصــدر إصابــة العامــل بالعــدوى يف ظــروف تتوافــر فيهــا رشوط حــادث العمــل، وقــد يصــاب 
يف ظــروف أخــرى منبتــة الصلــة عــن العمــل، وال يوجــد بينهــا وبينــه أدنــى ارتبــاط. عــالوة عــى أن طبيعــة 
ــامل  ــة يف أع ــذه القرين ــب ه ــة، وتغي ــوع اإلصاب ــببت يف وق ــا تس ــى أهن ــة ع ــض قرين ــد تنه ــامل، ق ــض األع بع
أخــرى. فعــامل املستشــفيات اخلاصــة كاألطبــاء واملمرضــني، وعــامل نقــل وتوصيــل البضائــع، وعــامل رشكات 
الريــد، وســائقو األجــرة، وعــامل األســواق املركزيــة، ممــن تقتــي طبيعــة عملهــم التعــرض املبــارش واملســتمر 
للجمهــور، خيتلفــون بطبيعــة احلــال عــن العــامل الذيــن يعملــون يف مكاتــب مغلقــة. ففــي احلالــة األوىل يســتفيد 
العامــل مــن قرينــة توافــر العالقــة الســببية بــني العمــل وبــني اإلصابــة، كونــه يعمــل يف ظــروف يغلــب فيهــا 
ظــن اإلصابــة بالفــريوس، يف حــني أنــه يف احلالــة الثانيــة ســيصطدم بعقبــة إقامــة الرابطــة الســببية بــني واقعــة 

التقاطــه للفــريوس وبــني العمــل.

وعــى هــذا، فــإن مســألة إثبــات عالقــة العمــل بعــدوى الفــريوس تثــري إشــكاليتني قانونيتــني متميزتــني. 
أمــا اإلشــكالية األوىل فهــي تتعلــق بإســناد حادثــة إصابــة العــدوى إىل واقعــة حمــددة، وأمــا اإلشــكالية الثانيــة 
ــة  ــذه اإلصاب ــني ه ــببية ب ــة الس ــة العالق ــدوى أي إقام ــة بالع ــة اإلصاب ــي لواقع ــل املهن ــات األص ــق بإثب فتتعل

والعمــل. 

والــذي نــراه، أن العامــل إنــام يعفــى مطلقــا مــن عــبء إثبــات العالقــة الســببية ألن اإلصابــة تكــون مالزمة 
ــارشة إىل  ــل مب ــت العام ــي حلق ــة الت ــبة اإلصاب ــن نس ــث يمك ــه بحي ــق بظروف ــل، أو تتعل ــكان العم ــان وم لزم
العمــل نفســه. فاحلــوادث التــي تقــع للعــامل يف زمــان ومــكان العمــل مثــل بــر يــد العامــل أثنــاء عملــه عــى 
آالت املصنــع، أو تعرضــه للحريــق أثنــاء إجــراء جتربــة عــى بعــض املــواد الكيميائيــة، أو ســقوطه من علــو أثناء 

احلادث يف العمل لقدر له النجاة من آثاره. جالل إبراهيم، مرجع سابق، ص 254 - 255  .
38  حمكمة التمييز الكويتية، الدائرة العاملية، الطعن 2013/754، سبقت اإلشارة إليه.
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تشــييد البنــاء وغريهــا ال يتســلل الشــك إىل ارتباطهــا املبــارش بمهنــة العامــل. ففــي هذه األحــوال يعفــى العامل 
تلقائيــا مــن عــبء إثبــات العالقــة الســببية بــني احلــادث والعمــل عمــال بقرينــة اإلســناد، وعــى خصمــه إذا مــا 
أراد التخلــص مــن املســؤولية نفــي هــذه العالقــة. أمــا إذا مل تتولــد عــن احلــادث أرضاٌر فوريــة للعامــل وتأخــر 
ظهورهــا إىل مــدة مــن الزمــن فــإن هــذا يــؤدي إىل انفصــام التــالزم املــادي – الــذي افرضــه املــرشع – بــني 
احلــادث الــرضر ومــن ثــم حيــول دون اإلعــامل التلقائــي لقرينــة إســناد احلــادث إىل العمــل، وال بــد لرتيــب 
مســؤولية صاحــب العمــل مــن إجيــاد رابــط معــني بــني العمــل واإلصابــة. وحــال هلــذه اإلشــكالية، نجــد أن 
القضــاء الفرنــي ابتــدع عــددا مــن القرائــن تعــني القضــاء عــى اســتنباط قيــام العالقــة الســببية بــني العمــل 
واإلصابــة، ومــن هــذه القرائــن قرينــة الســببية39. ومضمــون هــذه القرينــة أنــه إذا تراخــي ظهــور الــرضر إىل 
ــة اإلســناد، فــإن ذلــك ال  ــة بعــد وقــوع احلــادث وتعــذر عــى العامــل االســتفادة مــن قرين ــة معين فــرة زمني
يرتــب عليــه بالــرضورة قطــع العالقــة الســببية بــني احلــادث والعمــل، بــل إن للعامــل إثبــات هــذه العالقــة 
بكافــة وســائل اإلثبــات ومنهــا القرائــن التــي تتيــح للمحكمــة بــام هلــا مــن ســلطة تقديريــة اســتنباط وترجيــح 

عالقــة الــرضر بالعمــل مــن ظــروف الدعــوى وبحســب مــا يطمئــن إليــه وجــدان املحكمــة40. 

ــا يف  ــا صحيح ــببية تطبيق ــة الس ــت قرين ــا طبق ــد أهن ــة نج ــز الكويتي ــة التميي ــكام حمكم ــة أح ــن مطالع وم
إحــدى الدعــاوى التــي أقامهــا عامــل للمطالبــة بتعويــض عــن إصابــة العمــل التــي حلقتــه بســبب محلــه جلســم 
ثقيــل أثنــاء العمــل ســبب لديــه انزالقــا غرضوفيــا وعجــزا بنســبة 10 % مــن قــدرة اجلســم كلــه عــى الرغــم مــن 
مــرور عــدة أيــام بــني وقــوع احلادثــة وظهــور الــرضر. ولــدى نظــر املحكمــة الدعــوى، دفــع صاحــب العمــل 
بانتفــاء العالقــة الســببية بــني احلــادث والعمــل اســتنادا إىل قــدم اإلصابــة وعــدم جــزم التقريــر الطبــي بحدوث 
اإلصابــة أثنــاء أداء العمــل، إضافــة إىل عــدم جــواز األخــذ بأقــوال الشــهود الســامعية. ولكــن املحكمــة رفضت 
هــذه الدفــوع وأثبتــت الصفــة املهنيــة للحــادث أخــذا بعــدة قرائــن قدمهــا العامــل وهــي التقريــر الطبــي الــذي 
أثبــت حــدوث الــرضر وشــهادة زمــالء العامــل واألهــم مــن ذلــك قــول املحكمــة أن صاحــب العمــل مل يــأت 
بــام يدحــض هــذه القرائــن بشــهادة الشــهود، أو بــأن ثمــة دليــل يدعــم ادعــاءه41. بمعنــى آخــر، أن املحكمــة 
أســبغت عــى احلــادث الصفــة املهنيــة وأهنــا افرضــت مــن جممــوع القرائــن التــي طرحــت أمامهــا قيــام العالقة 
ــا مل يفلــح صاحــب العمــل يف هــدم  الســببية بــني احلــادث والعمــل حتــى مــع تراخــي ظهــور الــرضر، فطامل
العالقــة الســببية بــني احلــادث والعمــل بصــورة حاســمة ســواء بإثبــات خطــأ العامــل، أو وقــوع احلــادث بعــد 

خــروج العامــل مــن تبعيتــه فــإن مســؤوليته تظــل قائمــة.

والنتيجــة التــي انتهــت إليهــا املحكمــة تقودنــا إىل القــول بــأن العامــل إذا قــدم مــا يكفــي مــن قرائــن ماديــة 
ــلطة  ــن س ــا م ــام هل ــا، ب ــة يمكنه ــإن املحكم ــه، ف ــل وظروف ــريوس إىل العم ــدوى الف ــبة ع ــامل نس ــح احت ترج

39  يونــس شــكران، "دور االجتهــاد القضائــي االجتامعــي يف تطويــر نظــام إثبــات حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة"، جملــة القانــون واألعــامل، ع 19، 
2018، ص 193.

40  يونس شكران، مرجع سابق، ص 194.

41  الطعن 2000/7، متييز عاميل، جلسة 2001/6/11.
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ــع  ــا أراد دف ــل إذا م ــم العام ــى خص ــل، وع ــادث والعم ــني احل ــببية ب ــة الس ــام العالق ــتنتج قي ــة، أن تس تقديري
املســؤولية عــن نفســه إثبــات انتفــاء هــذه العالقــة. وبنــاء عــى هــذا، يمكــن للمحكمــة االســتناد إىل عــدة قرائن 
ترجــح وجــود عالقــة ســببية بــني إصابــة العامــل بالفــريوس والعمــل مثــل اكتشــاف حــاالت مصابــة بالعدوى 
ــه بالفــريوس، أو بشــهادة  يف ذات املنشــأة التــي يعمــل فيهــا العامــل، أو اجتــامع العامــل بعميــل ثبتــت إصابت
زمــالء العامــل عــدم مراعــاة صاحــب العمــل إلجــراءات الســالمة املهنيــة والتدابــري االحرازيــة التــي فرضتهــا 

الســلطات العامــة إثــر انتشــار الفــريوس.

المطلب الثاني: عناصر حادث العمل

قدمنــا أن قوانــني العمــل مل تعــرف حــادث العمــل وتركــت مهمــة التصــدي هلــذا األمــر للفقــه والقضــاء. 
وألجــل هــذا يذهــب الفقــه إىل تعريــف اإلصابــة بأهنــا ذلــك "الــرضر الــذي يلحــق اجلســم مــن جــراء تأثــري 
ــا  ــو "كل م ــل ه ــادث العم ــرر أن ح ــة وق ــر مرون ــا أكث ــه تعريف ــض الفق ــق بع ــام اعتن ــئ"42، في ــي مفاج خارج
يمــس بجســم العامــل ويثبــت العامــل صلتــه بالعامــل"43.  أمــا بالنســبة للقضــاء فنجــد أنــه ال يــزال متشــبثا 
ــة  ــة"44 ، وأن اإلصاب ــوة خارجي ــل ق ــة بفع ــع بغت ــذي يق ــه "ال ــه بأن ــل ويعرف ــادث العم ــدي حل ــوم التقلي باملفه

عبــارة عــن "الــرضر الــذي يلحــق اجلســم مــن جــراء تأثــري خارجــي مفاجــئ"45.

وبحســب املســتقر عليــه فقهــا وقضــاء، يتعــني إلســباغ وصــف حــادث العمــل عــى اإلصابــة التــي تلحــق 
العامــل توافــر ثــالث عنــارص يف احلــادث وهــي: أن يمــس احلــادث بجســم العامــل، وأن يكــون مفاجئــا، وأن 

يكــون خارجيــا. وعــى ذلــك ســنعرض هلــذه العنــارص عــى التــوايل، كل يف فــرع مســتقل.

الفرع األول: المساس بجسم العامل

ــرشط،  ــذا ال ــق ه ــل إال بتحق ــوادث العم ــن ح ــل ع ــض العام ــن تعوي ــؤولية ع ــوم املس ــور أن تق ال يتص
بــل إن هــذا الــرشط هــو الركيــزة األساســية يف اســتحقاق التعويــض، فــال يعــوض العامــل عــن احلــادث إال 
ــه مــن منظــور واســع، بحيــث يشــمل  ــا جيــب أن ينظــر إلي ــه مســاس بجســمه. واملســاس هن إذا انطــوى علي
ــة، أو  ــة، داخلي ــة: ظاهــرة، أو خفي ــي تلحــق بجســم العامــل، ســواء أكانــت أرضارا عضوي ــة األرضار الت كاف
خارجيــة، كالوفــاة واجلــروح والكســور والفتــوق والنزيــف الداخــي؛ أو كانــت أرضارا ذهنيــة: كاالضطرابــات 

42  عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 364؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 234؛ وعــن قانــون العمــل القطــري، انظــر: عــى حســني نجيــدة، مرجــع 
ــابق، ص 454-453. س

43  حممــد لبيــب شــنب، " االجتاهــات احلديثــة يف التفرقــة بــني حــوادث العمــل واألمــراض املهنيــة "، جملــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة، ع 1، 1967، 
ــنة 9، ص 40. الس

44  يف قضــاء التمييــز العــاميل الكويتــي انظــر: الطعــن 1986/4، جلســة 1986/5/12؛ والطعــن 2012/733 املشــار إليــه ســابًقا. ويســري القضــاء يف قطــر 
ــان  ــدى: جذن ــه ل ــار إلي ــة 2012/3/27، مش ــادر بجلس ــة 2012/326 الص ــوى العاملي ــة يف الدع ــة االبتدائي ــم املحكم ــر: حك ــج، انظ ــى ذات النه ع
ــة  ــتري، جامع ــن العمــل القطــري والســوداين واملــري، رســالة ماجس ــة يف قوان ــات العمــل والتعويــض عنهــا: دراســة مقارن ــري، إصاب ــد اهلاج حمم
النيلــني، الســودان، 2014، ص 186، )غــري منشــورة(. ويذهــب القضــاء يف مــرص إىل تبنــي ذات التعريــف، فحــادث العمــل هــو الــذي " قــع بغتــة 
بفعــل قــوة خارجيــة أثنــاء العمــل، أو بســببه،  ومــس جســم العامــل، وأحــدث بــه رضًرا "، نقــض مــدين، الطعــن 375 لســنة 40 القضائيــة، جلســة 
ــن  ــاميل الطع ــض ع ــال: نق ــبيل املث ــى س ــر ع ــل، انظ ــادث العم ــف ح ــى يف تعري ــو ذات املنح ــرصي ينح ــض امل ــاء النق ــزال قض 1976/11/27، وال ي

ــة 2016/10/12. ــة، جلس ــنة 75 القضائي 13710 لس
45  متييز عاميل كويتي، الطعن 2008/84، جلسة 2009/5/4. 
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العصبيــة، مثــل فقــدان الذاكــرة واجلنــون46 واألمــراض النفســية47 الناجتــة عــن إصابــة العامــل. وقــد ذهــب 
ــارشة  ــكاك مــادي، أو مالمســة مب ــه إىل عــدم رضورة أن يصاحــب املســاس بجســم العامــل، احت بعــض الفق
جلســمه، حتــى تقــوم مســؤولية صاحــب العمــل48، فقــد يصــاب العامــل بصدمــة عصبيــة، أو نفســية نتيجــة 
ــه عنــد اهنيــار  ــة احلــزن نتيجــة وفــاة زمالئ ــه حال ــة منظــر مرعــب49، أو تنتاب لصــوت انفجــار شــديد، أو رؤي
املصنــع50. أمــا بالنســبة لــألرضار غــري اجلســامنية التــي تصيــب العامــل نتيجــة احلــادث يف مالــه، أو ســمعته، أو 

رشفــه فــال تعويــض عنهــا51. 

ــريوس  ــك أن الف ــم. ذل ــا باجلس ــتجد مساس ــا املس ــريوس كورون ــل بف ــة العام ــار إصاب ــك يف اعتب وال ش
ــا، ال يمكــن أن يصيــب الشــخص إال بانتقالــه، ســواء بطريــق مبــارش بالعــدوى مــن  باعتبــاره عامــال خارجي
إنســان إىل آخــر، أو بطريــق غــري مبــارش، كمالمســة األســطح امللوثــة بالفــريوس. وهــذا يتطلــب بطبيعــة احلال، 

رضورة االتصــال، أو التقــارب مــع شــخص آخــر، يكــون حامــال للفــريوس، أو مالمســة هــذه األســطح. 

الفرع الثاني: الصفة الفجائية

اســتقر الفقــه52 والقضــاء53 عــى اعتبــار رشط املفاجــأة – أو رشط املباغتــة كــام يطلــق عليــه البعــض – رشطــا 
واجبــا يف حــادث العمــل، حتــى يســبغ عليــه وصــف إصابــة عمــل. ومقتــى هــذا الــرشط أن تســتغرق احلادثة 
حلظــات بــام يكفــي لوقــوع اإلصابــة54، أو أن تقــع اإلصابــة دفعــة واحــدة، أو عــى دفعــات حمــددة ومعروفــة55. 
أي ال يفصــل بــني بدايــة احلــادث وهنايتــه ســوى فــرة وجيــزة56. وليــس رشطــا أن يكــون احلــادث عنيفــا حتــى 
ــع  ــد تراج ــار. فق ــدام واالنفج ــقوط واالصط ــان كالس ــب األحي ــك يف أغل ــة، وإن كان كذل ــف بالفجائي يوص
الفقــه منــذ زمــن بعيــد عــن اشــراط العنــف يف احلــادث، حتــى يمكــن اعتبــاره فجائيــا57، وقــد ســار القضــاء 

ــاه58. يف ذات االجت

46  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ اليعقوب، مرجع سابق، ص 146.

47  وقــد قضــت حمكمــة التمييــز الكويتيــة العامليــة أن املــرض النفــي الــذي أصــاب العامــل نتيجــة تعرضــه حلــادث حريــق بالوحــدة التــي يعمــل هبــا 
ــة 2003/12/29. ــان 79و80/ 2003، جلس ــر: الطعن ــض، انظ ــب للتعوي موج

48  شــنب، مرجــع ســابق، ص 15؛ أبــو زيــد، بعــض املشــكالت القانونيــة الناجتــة عــن مــرض فقــد املناعــة املكتســبة، جامعــة الكويــت، الكويــت، 1995، 
ص 187.

49  أبو زيد، مرجع سابق، ص 187.

50  رحال، مرجع سابق، ص 191.

51  اليعقــوب، مرجــع ســابق، ص 148-149؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 234. والتعويــض عــن األرضار غــري اجلســامنية، وإن كانــت مســتبعدة 
ــون  ــواردة يف القان ــة ال ــا ألحــكام قواعــد املســؤولية التقصريي ــة هبــا وفًق ــه يمكــن للعامــل املطالب ــات العمــل، إال أن مــن نطــاق التعويــض عــن إصاب

ــد الباقــي، مرجــع الســابق، ص 364، هامــش )2(. املــدين. انظــر: عب
52  عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 365؛ شــنب، ص 16؛ األهــواين وزهــرة، مرجــع ســابق، ص 138؛ اليعقــوب، مرجــع ســابق، ص.149-150؛ 

ــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 235؛ النــكاس، مرجــع ســابق، ص 286.  عب
53  انظر عى سبيل املثال الطعنان 79 و2003/80، مشار إليهام سابًقا.

54  مثل: انحشار يد العامل بني اآلالت لفرة من الوقت إىل حني إنقاذه.

55  عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 365؛ بدر اليعقوب، مرجع سابق، ص 150.

56  حممد لبيب شنب، مرجع سابق، ص 16.

57  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ شنب، مرجع سابق، ص 13؛ عبد الرضا، مرجع سابق، ص 235 هامش )2(.

58  حيــث اعتــرت حمكمــة االســتئناف الكويتيــة وفــاة العامــل بســبب رضبــة شــمس إصابــة عمــل رغــم عــدم توفــر صفــة العنــف يف الواقعــة. انظــر: 
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والعــرة يف رشط املفاجــأة هــو الفعــل ذاتــه، وليــس األثــر املرتــب عليــه وهــو الــرضر59، فبعــض حــوادث 
العمــل قــد يراخــى ظهــور آثارهــا الضــارة مــدة مــن الزمــن، كتأخــر ظهــور إصابــة العامــل بانــزالق غــرضويف 
نتيجــة محلــه جلســم ثقيــل60، أو ثبــوت العجــز نتيجــة اصطــدام حفــار مملــوك لصاحــب العمــل بجســم العامــل 

مــن اخللــف، رغــم مــرور مــا يربــو عــى عــرشة أشــهر مــن احلــادث. 

ــوري  ــر الف ــق األث ــراطها حتق ــدم اش ــة، بع ــوم الفجائي ــة يف مفه ــز الكويتي ــة التميي ــعت حمكم ــد توس وق
للحــادث لتقريــر وقــوع إصابــة العمــل، كــام أن تراخــي ظهــور أعــراض اإلصابــة ال ينفــي عنهــا هــذا الوصف، 
إذ إن املعــول عليــه أثــر الفعــل ال الفعــل ذاتــه61. وهــذا التوســع مــن القضــاء الكويتــي يف مفهــوم الفجائيــة، 
حيقــق بــال شــك فائــدة كبــرية للعامــل يف احلــاالت التــي تنــدرج فيهــا اإلصابــة حتــت مفهــوم األمــراض الطبية، 

ويســهم يف ردم اهلــوة بــني حــوادث العمــل وأمــراض املهنــة.

إضافــة إىل مــا تقــدم، ال يشــرط يف مصــدر حــادث العمــل أن حيــدث بفعــل إجيــايب، فقــد يقــع أيضــا بفعــل 
ســلبي، كإصابــة العامــل لعــدم توفــري أقنعــة واقيــة لإلشــعاعات الضــارة62، أو عــدم تركيــب جهــاز ترصيــف 
الغــازات الســامة63، أو عــدم تركيــب حواجــز محايــة جانبيــة للســقاالت ممــا أدى إىل ســقوط العامــل ووفاتــه64. 
ــة،  ــة الالزم ــائل الوقاي ــل وس ــب العم ــري صاح ــدم توف ــإن ع ــا، ف ــريوس كورون ــة ف ــل أزم ــي ظ ــذا فف وهك
ــل يف  ــل يدخ ــة العم ــي يف بيئ ــد االجتامع ــد التباع ــق قواع ــال تطبي ــامت، وإمه ــازات واملعق ــات والقف كالكامم

ــامل.  ــة الع ــؤوليته يف مواجه ــب مس ــلبي، ويرت ــل الس ــوم الفع مفه

ويتبــني لنــا ممــا ســلف أن الفقــه والقضــاء يســلامن بتكييــف احلــادث كإصابــة عمــل إذا مــا توافــر يف الفعــل 
املســبب للــرضر عنــرص املفاجــأة. ونحــن نــرى مــن جانبنــا توافــر هــذا العنــرص لــدى إصابــة العامــل بفــريوس 
كورونــا املســتجد، ذلــك أن تســلل الفــريوس جلســم اإلنســان، ال يســتغرق ســوى حلظــات معــدودة، ســواء 
بالتعــرض لشــخص مصــاب بالعــدوى، أو مالمســة ســطح ملــوث بالفــريوس، وبالتــايل يكفــي نفــاذ الفريوس 
جلســم اإلنســان للقــول بوجــود الصفــة الفجائيــة للحــادث، وإن تأخــرت أعراضــه يف الظهــور. ويعــزز هــذا 
القــول، مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه - يف معــرض بحــث مــدى توافــر صفــة املفاجــأة يف فــريوس اإليــدز - من 
أن "غــزو فــريوس اإليــدز جلســم العامــل يعــد نوعــا مــن الفعــل املباغــت وال يمنــع مــن توافــر هــذه الصفــة 
أن تراخــى أعــراض املــرض فــال تظهــر عــى املصــاب إال عقــب فــرة احلضانــة التــي يمــر هبــا الفــريوس"65 . 

حكــم حمكمــة االســتئناف العليــا رقــم 1986/687 عــاميل، جلســة 1987/10/22، حكــم غــري منشــور، أشــار إليــه: النــكاس، مرجــع ســابق، ص 289، 
هامــش رقــم )1(؛ راجــع أيًضــا األحــكام املشــار إليهــا لــدى: رحــال، مرجــع ســابق، ص 202.

59  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 365؛ شنب، مرجع سابق، ص 16.

60  انظر: الطعن 2000/7 املشار إليه سابًقا؛ والطعن 1999/108، متييز عاميل، جلسة 2000/5/15.

61  الطعن 1999/82 متييز عاميل كويتي، جلسة 1999/11/29.

62  اليعقوب، مرجع سابق، ص 150.

63  متييز مدين كويتي الطعن 2002/475، جلسة 2003/10/20.

64  متييز جتاري كويتي الطعن 2002/4، جلسة 2010/4/1.

65  أبــو زيــد، مرجــع ســابق، ص 184. وعــى هــذا األســاس ســن املــرشع الفرنــي املرســوم الصــادر يف 1993/1/18، باعتبــار إصابــة العامــل بفــريوس 
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ومــع تســليمنا بالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا هــذا الــرأي، مــن توافــر الصفــة الفجائيــة يف فــريوس اإليــدز، 
وإمكانيــة تقريــر االرتبــاط الســببي بــني انتقــال هــذا الفــريوس ومهنــة العامــل66، إال أنــه ال يمكــن لنــا قيــاس 
ــة  ــام إىل طائف ــامء كل منه ــرد انت ــدز، ملج ــريوس اإلي ــة بف ــى اإلصاب ــتجد ع ــا املس ــريوس كورون ــة بف اإلصاب
الفريوســات. ذلــك أن طــرق انتقــال فــريوس اإليــدز حمصــورة، إمــا بنقــل دم ملــوث، أو االتصــال اجلنــي 
بشــخص مصــاب بالفــريوس، أو غريهــا مــن الطــرق الثابتــة طبيــا، ومــن ثــم يمكــن حتديــد الواقعــة املســببة 
لإلصابــة؛ أمــا بالنســبة ملصــدر اإلصابــة بفــريوس كورونــا املســتجد فــإن حتديــد الواقعــة املنشــأة للعــدوى قــد 

تكــون متعــذرة يف كثــري مــن األحيــان، نظــرا لتعــدد ســبل التقــاط العــدوى وتنوعهــا.

الفرع الثالث: الصفة الخارجية

ــامين  ــن اجلس ــن التكوي ــتقل ع ــي مس ــبب أجنب ــة س ــأ نتيج ــد نش ــرضر ق ــون ال ــرشط أن يك ــذا ال ــراد هب وي
للعامــل67، مثــل صدمــة كهربائيــة، أو حريــق، أو انفجــار، أو غــرق، أو مــا يشــاهبها مــن حــوادث. أمــا إن كان 
الــرضر قــد نتــج ألســباب مــن داخــل جســم العامــل، مثــل النوبــات القلبيــة نتيجــة انســداد الرشايــني68، أو 
االنفصــال الشــبكي بعــني العامــل69، أو اإلغــامء بســبب مــرض الســكري الــذي نتــج عنــه ســقوط العامــل مــن 
مــكان مرتفــع ومــن ثــم وفاتــه70، أو الربــو الشــعبي لوجــود اســتعداد قديــم عنــد العامــل لإلصابــة بــه71، فــال 
جمــال للتعويــض هنــا، كــون مصــدر اإلصابــة علــة داخليــة يف جســم العامــل ال العمــل ذاتــه، ممــا يعنــي انتفــاء 
االرتبــاط املبــارش بــني مهنــة العامــل والــرضر الــذي حلقــه. ومــن خــالل اســتقراء أحــكام القضــاء الكويتــي 
يتضــح لنــا أن حمكمــة التمييــز الكويتيــة تتطلــب توافــر الصفــة اخلارجيــة للفعــل يف معظــم األحــوال، وترفــض 
اعتبــار بعــض احلــوادث إصابــات عمــل عنــد غيــاب هــذه الصفــة72. ومــع ذلــك يبــدو لنــا أن القضــاء يبــدي 
شــيئا مــن التســاهل يف بعــض أحكامــه يف اســتلزام هــذا الــرشط؛ ويف ذلــك قضــت املحكمــة بحــق العامــل 
)مفتــش خطــوط مواصــالت( يف التعويــض عــن العجــز املتخلــف عــن التــواء قدمــه، والــذي نتــج أثنــاء نزولــه 
مــن درج جــر املشــاة حــال توجهــه ألداء عملــه، رغــم أن هــذا الــدرج ال يعتــر شــيئا خطــرا ال بطبيعتــه وال 

بحســب وضعــه، ومــن ثــم ال يعــد مؤثــرا خارجيــا باملعنــى الدقيــق73.

اإليدز إصابة عمل، باعتبارها ناجتة عن فعل مفاجئ يمكن حتديده، املصدر نفسه.
66  وذلــك بالنســبة للعاملــني يف املجــال الطبــي، فقــد ينتقــل الفــريوس للممــرض، أو الطبيــب مــن وخــزة إبــرة حقنــة ملوثــة، أو أثنــاء إجــراء التنفــس 

الصناعــي.
67  األهواين وزهرة، مرجع سابق، ص 138؛ النكاس، مرجع سابق، ص 286؛ رحال، مرجع سابق، ص 196.

68  نقض عاميل مرصي، الطعن 3769 لسنة 62 القضائية، جلسة 1998/12/17.

69  نقض مدين مرصي، الطعن رقم 482 لسنة 38 القضائية، جلسة 1974/12/21.

70  الطعن 2008/84، مشار إليه سابًقا.

71  متييز عاميل كويتي، الطعن 2000/41، جلسة 2001/5/28.

72  انظــر عــى ســبيل املثال: قضــاء التمييــز العــاميل الكويتــي يف الطعــن 2000/41؛ والطعــن 2005/326؛ والطعــن 2008/84؛ والطعن رقــم 2012/733 
ــابقا. ــار إليها س املش

73  وممــا جــاء يف احلكــم: " وكان الثابــت مــن حتقيقــات الرشكــة أن املســتأنف كان فعــاًل يقــوم بعملــه يف التفتيــش بــذات اخلــط الــوارد بتقريــره... وأنــه كان 
يعــر جــر املشــاة لالجتــاه املقابــل للتفتيــش عــى الباصــات القادمــة بــه، إال أنــه عنــد نزولــه حصلــت إصابتــه بانــزالق قدمــه اليــرى عــى الــدرج، 
ومــن ثــم فــإن هــذه اإلصابــة مــا كانــت لتحــدث للمســتأنف لــوال العمــل فهــي حدثــت بســبب العمــل، وكانــت يف أثنائــه، أي أثنــاء قيــام املســتأنف 
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وقــد تعــرض رشط الصفــة اخلارجيــة إىل النقــد عــى أســاس أنــه ال يضيــف شــيئا إىل جوهــر الفعــل املســبب 
للــرضر74، وأن القضــاء الفرنــي مل يعــد يطلــب توافــره يف كل األحــوال، إذ إن وجــوده مفــرض بمجــرد حتقــق 
رشط الفجائيــة75. وهــذا االجتــاه حــري بالقبــول، ونــرى أن اســتمرار تــرداد املحاكــم هلــذا الــرشط يف قضائهــا 
ــا  ــت أمراض ــواء كان ــة س ــر املهن ــة خماط ــد أن كاف ــب، نج ــن جان ــارض. فم ــت احل ــرره يف الوق ــا ي ــه م ــس ل لي
مهنيــة، أو حــوادث عمــل، ال بــد أن تقــع بســبب مؤثــر خارجــي يتعــرض لــه العامــل. إال أن الواقــع العمــي 
يثبــت صعوبــة الوقــوف عــى معنــى حمــدد للصفــة اخلارجيــة لإلصابــة، وأن هــذا الســبب قــد خيتلــط يف كثــري 
ــرضر؛  ــوع ال ــة يف وق ــب متفاوت ــا بنس ــركان مع ــل، ويش ــم العام ــة يف جس ــل داخلي ــع عوام ــان م ــن األحي م
بــل إن القضــاء يف بعــض األحيــان يســتبعد حــق العامــل يف التعويــض، ولــو اســتغرقت الظــروف اخلارجيــة 
ــوع  ــال يف وق ــج والفع ــبب املنت ــا الس ــم كوهن ــل، رغ ــم العام ــاعدة يف جس ــة املس ــل الداخلي ــة، العوام لإلصاب
الــرضر76. وهــذا يــدل عــى أن القضــاء يعطــي رشط الصفــة اخلارجيــة لإلصابــة مدلــوال ضيقــا جــدا، بحيــث 
يســتلزم أن يكــون هــو العنــرص الوحيــد الــذي أدى إىل وقــوع اإلصابــة ويضّيــق مــن نطــاق تعويــض العامــل، 
ــه الطــرف الضعيــف يف  ــة مــن مصلحــة صاحــب العمــل لكون رغــم أن مصلحــة األخــري هــي األوىل بالرعاي
ــا النظــر يف جممــل احلــاالت التــي يســتبعد فيهــا القضــاء حــق العامــل يف  ــة. ولــو أمعن هــذه العالقــة التعاقدي
التعويــض تأسيســا عــى غيــاب الصفــة اخلارجيــة لإلصابــة، مثــل أمــراض القلــب والربــو الشــعبي املزمــن، 
فإهنــا يف حقيقــة األمــر تكــون بســبب علــة داخليــة يف جســم العامــل، منبتــة الصلــة باملهنــة التــي يزاوهلــا. أي 
أن احلكــم بحرمــان العامــل مــن التعويــض ال يتأســس يف حقيقتــه عــى انعــدام املصــدر اخلارجــي لإلصابــة، 
وإنــام لوجــود أســباب داخليــة حمضــة يف جســم العامــل. وهلــذا فإنــه مــن األجــدى برأينــا االســتغناء عــن رشط 
ــا إىل  ــة راجع ــبب اإلصاب ــون س ــو أال يك ــلبي وه ــرشط س ــتبداله ب ــة واس ــة بالكلي ــة لإلصاب ــة اخلارجي الصف

أســباب داخليــة حمضــة يف جســم العامــل.

ويف هــذا الصــدد قــد يثــور التســاؤل حــول مــدى انطبــاق رشط الصفــة اخلارجيــة عــى فــريوس كورونــا 
ــة أن  ــول بداي ــة. نق ــة القانوني ــتحقاقه للحامي ــى اس ــر ع ــل أث ــامين للعام ــن اجلس ــا إذا كان للتكوي ــتجد وم املس
تكييــف اإلصابــة بأمــراض معديــة كحــوادث عمــل مل يعــد يثــري كثــريا مــن اإلشــكاليات يف الوقــت احلــارض 
كــام كان عليــه يف املــايض، بــل إن هنــاك اجتاهــا فقهيــا قويــا، ونؤيــده يف ذلــك، يذهــب إىل أن إصابــة العامــل 
ــة77. وتبعــا لذلــك، ال يثــور الشــك يف توافــر  بفــريوس معــد ال ينفــي عــن احلــادث وصــف الصفــة اخلارجي

بمبــارشة عملــه، إذ لــوال تطلــب التفتيــش عــى الباصــات يف االجتــاه املقابــل؛ ملــا صعــد جــر املشــاة العلــوي حيــث مل يكــن بالشــارع منطقــة لعبــور 
املشــاة، األمــر الــذي أدى إىل إحــداث إصابتــه. وتعترهــا املحكمــة إصابــة عمــل ولــوال العمــل مــا كانــت اإلصابــة "، حمكمــة التمييــز الدائــرة العامليــة 

الطعــن 2001/54، ســبقت اإلشــارة إليــه.
74  شنب، مرجع سابق، ص 14.

n ,1970 mars 5 ,.Cass. soc  75° 68-14.382 منشــور عــى موقــع: https://www.legifrance.gouv.fr؛ رحــال، مرجــع ســابق، ص 198؛ األودن، 
مرجــع ســابق، ص 95.

76  انظر عى سبيل املثال: متييز عاميل كويتي، الطعن 1998/25، جلسة 1998/6/29.

77  انظر عى سبيل املثال: عبد الباقي، مرجع سابق، ص 364؛ أبو زيد، مرجع سابق، ص 180، وما بعدها؛ شنب، مرجع سابق، ص 18.
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عنــرص الصفــة اخلارجيــة لإلصابــة يف حالــة فــريوس كورونــا املســتجد نظــرا ألن طبيعــة هــذا املــرض تفــرض 
التقــاط العــدوى مــن مؤثــر خارجــي بصــورة مبــارشة، أو غــري مبــارشة، ويعــزى يف مجيــع األحــوال إىل ســبب 

أجنبــي عــن العوامــل الداخليــة جلســم املصــاب.

ــى  ــا ع ــريوس كورون ــدوى ف ــن ع ــرضر م ــل املت ــي للعام ــامين، أو البيولوج ــن اجلس ــر التكوي ــن أث ــا ع وأم
انطبــاق وصــف اخلارجيــة عــى احلــادث، فالــذي نــراه أن العوامــل الداخليــة جلســم العامــل املصــاب، عــى 
فــرض ثبوهتــا علميــا، والتــي هيئــت تفاقــم املــرض جيــب أال تقــف حائــال دون حصــول العامــل عــى حقوقــه. 
ــرضر  ــذا ال ــني ه ــة ب ــببية بالكلي ــة الس ــع عالق ــة قط ــة واخلارجي ــل الداخلي ــل العوام ــأن تداخ ــن ش ــس م إذ لي
ــة يف وقــوع احلــادث فلــوال  ــة الســابقة للعامــل وحدهــا كافي ــة الصحي والعمــل. فمــن جانــب، مل تكــن احلال
تواجــده يف العمــل ملــا وقعــت لــه هــذه اإلصابــة مــن أصلــه. ومــن جانــب آخــر، فــإن جتاهــل مســامهة الــدور 
الفعــال واملنتــج للعمــل يف حــدوث الــرضر ملجــرد توافــر اســتعداد شــخيص لــدى العامــل وإلقــاء كل التبعــة 
عليــه ألســباب ليســت مــن اختيــاره، أو خطئــه إجحــاف يف حقــه وتــؤدي إىل التمييــز بــني العــامل يف تطبيــق 
نظــام احلاميــة، خصوصــا وأن اإلصابــة بالفــريوس قــد وقعــت نتيجــة لظــروف العمــل فُتعتــر العامــل األخــري 
الــذي أدى إىل حتقــق الــرضر78. عــالوة عــى ذلــك، ال يوجــد يف قانــون العمــل مــا يشــري مــن قريــب، أو بعيــد 
ــه اســتعدادا شــخصيا أدى إىل تفاقــم املــرض وتدهــور  ــة ملجــرد أن لدي إىل اســتبعاد العامــل مــن نطــاق احلامي
حالتــه، بــل إن روح قانــون العمــل املبنيــة عــى العدالــة االجتامعيــة ومحايــة العامــل مــن ظــروف العمــل تقتــي 
التوســع يف نطــاق احلاميــة ال تضييقهــا ضــد كافــة أنــواع األخطــار املهنيــة التــي تتصــل بالعمــل ومل تبلــغ درجــة 

مــن الضآلــة، أو التفاهــة بحيــث تســتغرقها األســباب الداخليــة جلســم العامــل.

المبحث الثاني: اآلثار المترتبة على إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد

إذا أصيــب العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد عــى الوجــه املبــني يف املبحــث الســابق، فإنــه يكــون بحاجــة 
لعــالج الــرضر البــدين الــذي حلقــه نتيجــة اإلصابــة، فضــال عــن كونــه معرًضــا خلطــر فقــدان مصــدر رزقــه 
ــدم  ــرشط ع ــادث، ب ــوع احل ــوت وق ــرد ثب ــوق بمج ــن احلق ــة م ــل مجل ــون للعام ــل القان ــذا كف ــته؛ وهل ومعيش
إتيانــه خطــأ يســتوجب ســقوط حقــه يف التعويــض. عــى أن اســتحقاقه هلــذه املزايــا منــوط باســتيفاء إجــراءات 
معينــة نــص عليهــا املــرشع. وعــى هــذا، ســنتناول يف هــذا املبحــث اإلجــراءات الواجــب اختاذهــا عنــد وقــوع 

اإلصابــة يف املطلــب األول، ثــم حقــوق العامــل املصــاب يف املطلــب الثــاين.

المطلب األول: اإلجراءات الواجب اتخاذها عند إصابة العامل بالعدوى

ــون،  ــا القان ــي بينه ــة الت ــلطات املختص ــادث للس ــن احل ــالغ ع ــوب اإلب ــراءات يف وج ــذه اإلج ــل ه وتتمث
إضافــة إىل إعــداد تقريــر طبــي هبــذا الشــأن. عــى أن إصابــة العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد لــه خصوصية، 

78  انظــر يف تأييــد هــذا االســتنتاج يف الفقــه الكويتــي: عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 374؛ عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 238. وللمزيــد حــول 
مــدى االعتــداد بالظــروف املتعلقــة باملــرضور عــى تقديــر التعويــض، راجــع: إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل، تعويــض الــرر يف املســؤولية املدنيــة، 

مطبوعــات جامعــة الكويــت، الكويــت، 1995، ص 163، ومــا بعدهــا.
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تتميــز عــن حــوادث العمــل الشــائعة التــي يصاحبهــا آثــار ماديــة ظاهــرة إلصابــة العمــل عــى جســم العامــل 
ــا إال بعــد  ــار عــى العامــل املصــاب بفــريوس كورون ــام ال تظهــر مثــل هــذه اآلث بمجــرد وقــوع احلــادث، بين

مــرور فــرة مــن الزمــن كــام أســلفنا. وعليــه ســنتناول هــذه اإلجــراءات يف فرعــني مســتقلني.

الفرع األول: اإلبالغ عن اإلصابة والتحقيق فيها

ــوب  ــى وج ــادة )108(، ع ــري يف امل ــل القط ــون العم ــادة )90(، وقان ــي يف امل ــل الكويت ــون العم ــص قان ن
ــور  ــة ف ــن اإلصاب ــة ع ــة املختص ــة اإلداري ــة واجله ــالغ الرشط ــه بإب ــوب عن ــن ين ــل، أو م ــب العم ــام صاح قي
وقــوع احلــادث، أو فــور علــم صاحــب العمــل بــه يف القانــون الكويتــي79. كــام ألــزم قانــون العمــل الكويتــي 
يف الفقــرة )ج( مــن ذات النــص إبــالغ احلــادث إىل رشكــة التأمــني املؤمــن عــى العــامل لدهيــا ضــد إصابــات 

ــل80.  العم

ولنــا عــى التنظيــم القانــوين إلجــراءات إثبــات إصابــة العمــل يف الكويــت وقطــر ثــالث مالحظــات. األوىل 
هــي أن املــرشع يف الكويــت وقطــر قــد جعــل االلتــزام باإلبــالغ بصفــة أساســية عــى عاتــق صاحــب العمــل 
إال أن هــذا ال يمنــع مــن قيــام العامــل هبــذا اإلجــراء بنفســه إذا مل حتــل حالتــه الصحيــة دون ذلــك. ويبــدو لنــا 
أن موقــف املــرشع القطــري أكثــر تشــددا يف تطلــب قيــام صاحــب العمــل هبــذا اإلجــراء حيــث رتــب جــزاء 
جنائيــا عــى تقاعســه عــن اإلبــالغ باحلادثــة للجهــات املختصــة81، يف حــني أن املــرشع الكويتــي مل يرتــب عقوبــة 
جنائيــة عنــد خمالفــة صاحــب العمــل هلــذا االلتــزام. وهــذا التوجــه حيســب للمــرشع القطــري فهــو يقطــع عــى 
صاحــب العمــل أي مماطلــة، أو تقصــري يف التبليــغ عــن وقــوع احلــادث ويكفــل ضامنــة هامــة للعامــل تتمثــل يف 

تيســري إثبــات حادثــة العمــل وعالقتهــا بالعمــل فــور وقوعهــا. 

املالحظــة الثانيــة هــي أن القانــون القطــري، بخــالف القانــون الكويتــي، يتطلــب أن يتضمن اإلبــالغ بيانات 
جوهريــة عــى وجــه التفصيــل، منهــا مــا تتعلــق بالعامــل مثــل اســمه وســنه ومهنتــه وعنوانــه وجنســيته، ومنهــا 
ــه وظروفــه، ومنهــا مــا يتعلــق باإلجــراءات التــي اختذهــا  ــه بذكــر وصــف موجــز ل مــا يتعلــق باحلــادث ذات
صاحــب العمــل إلســعاف العامــل، أو عالجــه. كــام ألــزم أن تقــوم الرشطــة بإجــراء حتقيــق حــول احلــادث، 
تثبــت فيــه أقــوال الشــهود وصاحــب العمــل، أو مــن ينــوب عنــه، وأقــوال املصــاب إذا كانــت حالتــه تســمح 
بذلــك. كــام أضــاف حكــام هامــا ملصلحــة العامــل وهــو وجــوب أن يثبــت يف حمــرض التحقيــق صلــة احلــادث 

بالعمــل، وهــذا بــال شــك يعــني العامــل يف إثبــات توافــر الرابطــة الســببية بــني احلــادث والعمــل. 

79  ويف قطــر أصــدر وزيــر شــؤون اخلدمــة املدنيــة واإلســكان القــرار الــوزاري رقــم 2005/18، بشــأن نــامذج إحصائيــات إصابــات العمــل، وأمــراض 
املهنــة، وإجــراءات اإلبــالغ عنهــا، يف 2005/9/25؛ تنفيــًذا ملــا جــاء يف املــادة )115( مــن القانــون.

ــذه  ــار أن ه ــى اعتب ــا ع ــل كويتيًّ ــة إذا كان العام ــات االجتامعي ــة للتأمين ــة العام ــل إىل املؤسس ــادث العم ــالغ ح ــك إب ــرة )ج( كذل ــت الفق ــد أوجب 80  ق
اجلهــة مســؤولة عــن تعويــض العــامل الكويتيــني يف مثــل هــذه احلــاالت بموجــب البــاب الرابــع مــن قانــون التأمينــات االجتامعيــة رقــم 1976/61. 
إال أن العمــل هبــذا البــاب ال يــزال معطــال بموجــب املرســوم بقانــون رقــم 1977/126 الــذي أوقــف العمــل بــه إىل أجــل غــري مســمى. وعــى هــذا 
فــإن العامــل الكويتــي ال يســتفيد مــن نظــام التعويــض املقــرر ملصلحتــه يف قانــون التأمينــات االجتامعيــة وليــس لــه ســوى اللجــوء إىل نظــام التأمــني 

اإللزامــي الــذي قــرره قانــون العمــل يف املــادة )88( لكافــة العــامل بــرصف النظــر عــن جنســياهتم للحصــول عــى التعويــض.
81  املادة )145( من قانون العمل القطري.
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أمــا املالحظــة الثالثــة فتكمــن يف احتامليــة تقاعــس صاحــب العمــل عــن إبــالغ احلــادث إىل الرشطــة، إمــا 
رغبــة يف حرمــان العامــل مــن التعويــض، أو رهبــة مــن املســاءلة اجلنائيــة، وقــد ال يســع العامــل القيــام بذلــك، 
ــراء  ــذا اإلج ــلوك ه ــدم س ــأن ع ــن ش ــل م ــك. فه ــول دون ذل ــة حت ــه الصحي ــه، أو ألن حالت ــبب وفات ــا بس إم
ــك أن  ــي. ذل ــو النف ــا ه ــواب يف رأين ــه؟ اجل ــرر ل ــض املق ــن التعوي ــتفادة م ــل يف االس ــق العام ــى ح ــري ع التأث
اهلــدف مــن هــذه اإلجــراءات، هــو إثبــات احلــادث ومالبســات وقوعــه لــإلدارة املختصــة والقضــاء العــاميل، 
وليــس مــن شــأن خمالفتهــا التأثــري عــى حــق العامــل يف احلصــول عــى املزايــا التــي رتبهــا القانــون لصاحلــه. 
ولــو كان املــرشع ينــوي حرمــان العامــل منهــا، ملجــرد عــدم اســتيفاء هــذا اإلجــراء، لنــص عــى هــذا احلكــم 
رصاحــة، فهــو ال يعــدو أن يكــون نصــا تنظيــام وضــع ملصلحــة العامــل. عــالوة عــى ذلــك، فــإن القــول بغــري 
ــة  ــلطة املحكم ــب س ــي حج ــة أال وه ــري منطقي ــة غ ــؤدي إىل نتيج ــل وي ــوق العام ــدار حق ــبيل إىل إه ــذا س ه
املختصــة مــن نظــر النــزاع، وحرمــان العامــل مــن االلتجــاء إىل قاضيــه الطبيعــي عنــد تقصــري صاحــب العمــل 

يف اإلبــالغ عــن احلــادث82. 

ــون يف الكويــت84  ــه بحســب القان ــة83 فإن ــراض املعدي ــا مــن األم ــار فــريوس كورون ــا كان يمكــن اعتب ومل
وقطــر85، يتوجــب عــى العامــل، أو صاحــب العمــل، أو الطبيــب الــذي كشــف عــى العامــل، وكل مــن يتناهى 
ــة لــه، اإلبــالغ إىل أقــرب مركــز صحــي، أو مستشــفى  ــة العامــل، أو االشــتباه بوقــوع اإلصاب إىل علمــه إصاب
فــور العلــم بذلــك وبــأرسع وســيلة ممكنــة. وعــى هــذا فــإن واجــب اإلبــالغ عــن اإلصابــة يف حالــة فــريوس 
كورونــا املســتجد ال ينحــرص يف اجلهــات التــي نــص عليهــا املــرشع يف قانــون العمــل فقــط، بــل يشــمل أيضــا 

الســلطات الصحيــة، حفاظــا عــى صحــة العامــل ووقايــة ألرستــه وزمالئــه يف العمــل. 

الفرع الثاني: إعداد التقرير الطبي

مــن املســلم بــه أنــه عنــد وقــوع إصابــة للعامــل، فــإن حالتــه تتطلــب العــرض عــى طبيــب ليقــوم بالكشــف 
عليــه، وحتديــد نــوع اإلصابــة والعــالج املناســب وفرتــه ونســبة العجــز املتخلــف لديــه، ومــدى قدرتــه عــى 
االســتمرار يف مبــارشة العمــل، وإعــداد تقريــر طبــي هبــذا الشــأن86. وقــد يثــور خــالف بــني صاحــب العمــل 
والعامــل عــى مــا جــاء يف التقريــر الطبــي ســواء مــن حيــث نــوع اإلصابــة، أو نســبة العجــز املتخلــف عنهــا، 

82  ويف هــذا الشــأن قضــت حمكمــة التمييــز الكويتيــة بــأن عــدم إبــالغ صاحــب العمــل عــن احلــادث الــذي أصيــب فيــه العامــل ال يــؤدي إىل ســقوط حــق 
األخــري يف التعويــض وال جيــوز لصاحــب العمــل أن يتخــذ منــه ذريعــة للتمســك بحرمــان العامــل مــن احلقــوق املقــررة لــه، انظــر عــى ســبيل املثــال: 

األحــكام التــي قضــت هبــا الدائــرة العامليــة يف الطعــن 2000/50، جلســة 2001/4/9؛ والطعــن 2005/268، جلســة 2007/3/7.
ــة،  ــارية والوبائي ــراض الس ــن األم ــن ضم ــا م ــار داء كورون ــم 2020/49 يف2020/2/20 باعتب ــوزاري رق ــرار ال ــي الق ــة الكويت ــر الصح ــدر وزي 83  أص
وكذلــك اعتبــاره مــن األمــراض املحجريــة التــي خيضــع املصــاب هبــا، أو املشــتبه بإصابتــه إلجــراءات العــزل. ويف قطــر أصــدر وزيــر الصحــة العامــة 
ــة  ــراض املعدي ــن األم ــة م ــأن الوقاي ــنة 1990 بش ــم )17( لس ــون رق ــوم بقان ــق باملرس ــدول امللح ــل اجل ــرار 2020/16 بتعدي ــخ 2020/3/26 الق بتاري

ــة.  ــا إىل جــدول األمــراض املعدي وإضافــة داء كورون
84  املادتان )2( و)3( من القانون 1969/8 باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية.

85  املادتان )3( و)4( املرسوم بقانون رقم 1990/17 بشأن الوقاية من األمراض املعدية املعدل بالقانون 2020/9.

86  املــادة )91( مــن قانــون العمــل الكويتــي واملــادة )109( مــن قانــون العمــل القطــري. ويالحــظ أن القانــون القطــري، بخــالف القانــون الكويتــي، مل 
جيعــل مــن إعــداد التقريــر الطبــي مســألة وجوبيــة، وإنــام جعلهــا جوازيــة. 
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أو العــالج الــذي تســتوجبه حالتــه، أو مدتــه. ففــي قانــون العمــل الكويتــي جيــوز للعامــل، أو صاحــب العمــل 
وفــق املــادة )91( مــن القانــون االعــراض عــى مــا جــاء يف تقريــر الطبيــب املعالــج خــالل شــهر مــن تاريــخ 
العلــم بــه، بطلــب يقــدم إىل اإلدارة املختصــة، التــي بدورهــا حتيــل النــزاع إىل جلنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة 
الصحــة للتفصــل بشــأنه87. إال أن االعــراض أمــام هــذه اللجنــة جــوازي، وليــس مــن شــأنه منــع العامــل مــن 

التوجــه مبــارشة إىل القضــاء للمطالبــة بالتعويــض دون املــرور عــى جلنــة التحكيــم الطبــي.

أمــا يف القانــون القطــري فقــد أوجــب املــرشع يف املــادة )112( عــى إدارة تفتيــش العمــل، يف حــال وجــود 
خــالف بــني العامــل وصاحــب العمــل، عــى نتائــج التقريــر الطبــي إحالــة األمــر إىل اجلهــة الطبيــة املختصــة، 
التــي يكــون قرارهــا هنائيــا يف املســائل التــي تدخــل يف اختصاصهــا. كــام أضــاف املــرشع القطــري حكــام هامــا، 
يقــي بعــدم جــواز أن يمتنــع العامــل عــن اخلضــوع للكشــف الطبــي دون إبــداء أســباب جديــة، وإال كان هــذا 

موجبــا لســقوط حقــه يف األجــر والعــالج والتعويــض عــن اإلصابــة 88.

والواقــع أن الفحــص الطبــي الريــري قــد ال يكشــف عــن إصابــة العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد، ممــا 
يعنــي أن تشــخيص إصابــة العامــل بعــدوى الفــريوس تتطلــب خضوعــه الختبــار PCR، بــام يتضمنــه مــن أخــذ 
عينــة مــن العامــل لتحديــد مــا إذا كان بالفعــل مصابــا بالفــريوس مــن عدمــه. وال جيــوز للعامــل يف قطــر رفض 
اخلضــوع للكشــف الطبــي، بــام يف ذلــك أخــذ العينــة دون ســبب جــدي، وإال كان هــذا مســقطا الســتحقاقه 
للمزايــا التــي كفلهــا لــه املــرشع. وإذا ثبتــت إصابــة العامــل بالفــريوس فــإن اإلجــراء الطبــي املعتــاد، هــو قيــام 
الطبيــب املعالــج بإعــداد تقريــر طبــي، يتضمــن بيــان احلالــة الصحيــة للمصــاب ووصــف العــالج املناســب 
حلالتــه. وذكــر التفاصيــل يف التقريــر الطبــي، التــي قــد تعــني العامــل عــى تقديــم القرائــن الالزمــة التــي تعــني 
ــة  ــد اشــتباه إصاب ــه بالفــريوس والعمــل. وعــى صاحــب العمــل عن املحكمــة عــى إقامــة الصلــة بــني إصابت
العامــل بالعــدوى، ومــن بــاب أوىل عنــد ثبــوت إصابتــه بالفــريوس، عــزل العامــل فــورا ومنعــه مــن احلضــور 
ملقــر العمــل، حفاظــا عــى ســالمة باقــي العــامل؛ وهــذا االلتــزام تفرضــه القواعــد العامــة يف قانــون العمــل 
حيــث أن صاحــب العمــل مســؤول عــن ســالمة عاملــه وصحتهــم املهنيــة، وعــن اختــاذ االحتياطــات الالزمــة 

يف ذلك89.

المطلب الثاني: حقوق العامل المصاب بالعدوي

كفــل قانــون العمــل للعامــل نوعــني مــن احلقــوق إذا وقعــت لــه إصابــة العمــل ونتــج عنهــا عجــزه عــن 
أداء العمــل، وهــي عبــارة عــن مزايــا عينيــة ومزايــا نقديــة. أمــا املزايــا العينيــة فهــي حــق العامــل يف العــالج 

87  وقــد أصــدر وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل القــرار الــوزاري رقــم 206/ع لســنة 2011، ونظــم تشــكيل جلنــة التحكيــم الطبــي وإجراءاتــه يف 
حــاالت إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة.

88  الفقــرة الرابعــة مــن املــادة )111( مــن قانــون العمــل القطــري. ويقــع عــبء إثبــات رفــض خضــوع العامــل للفحــص الطبــي عــى صاحــب العمــل، 
جذنــان اهلاجــري، مرجــع ســابق، ص 109.

89  والتــزام صاحــب العمــل بســالمة عاملــه هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة تفرضــه أحــكام قانــون العمــل يف الفصــل الرابــع مــن القانــون الكويتــي، وأحــكام 
الفصــل العــارش مــن القانــون القطــري املتعلــق بالســالمة املهنيــة. 
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والرعايــة الطبيــة، وأمــا املزايــا النقديــة فهــي حقــه يف تقــايض األجــر، وحقــه يف التعويــض عــن اإلصابــة. إال 
أن اســتحقاقه هلــذه احلقــوق منــوط بعــدم ارتكابــه أخطــاء معينــة يرتــب عليهــا ســقوط حقــه يف التعويــض. 
وعــى هــذا سنقســم هــذا املطلــب إىل ثــالث فــروع، ســنتناول يف األول املزايــا النقديــة، والثــاين املزايــا العينيــة، 

أمــا الثالــث فســنخصصه لســقوط حــق العامــل يف التعويــض.

الفرع األول: المزايا العينية

ــه يف  ــاب حق ــل املص ــادة )109(، للعام ــري يف امل ــون القط ــادة )91( والقان ــي، يف امل ــون الكويت ــل القان كف
ــب  ــا صاح ــي حيدده ــة الت ــة العالجي ــة، يف املؤسس ــة الالزم ــة الطبي ــب والرعاي ــالج املناس ــى الع ــول ع احلص
العمــل. ويقــع هــذا االلتــزام عــى عاتــق صاحــب العمــل الــذي عليــه حتمــل نفقــات عــالج العامــل، وفــق مــا 
يقــرره الطبيــب املختــص، أو جلنــة التحكيــم الطبــي يف الكويــت، أو اجلهــة الطبيــة املختصــة يف قطــر. ويالحــظ 
ــى  ــذ ع ــق يؤخ ــا كان املطل ــد، ومل ــد، أو تقيي ــه دون حتدي ــل أطلق ــالزم ب ــالج ال ــة الع ــدد ماهي ــون مل حي أن القان
إطالقــه، فمــن ثــم يدخــل يف هــذا املعنــى كل مــا يلــزم تقديمــه مــن عــالج حقيقــي ورضوري للعامــل، بــام 
يف ذلــك قيمــة األدويــة واإلقامــة يف املستشــفى واألشــعة والتحاليــل املخريــة والعمليــات اجلراحيــة والعــالج 

التأهيــي. 

كــام أن املــرشع مل حيــدد مــدة معينــة للعــالج، وعليــه يلتــزم صاحــب العمــل باالســتمرار يف حتمــل نفقــات 
العــالج حتــى متــام شــفاء العامــل، أو ثبــوت عجــزه، أو وفاتــه90. وتقــرر الفقــرة )4( مــن املــادة )111( مــن 
قانــون العمــل القطــري أنــه يتعــني عــى العامــل التقيــد بالتعليــامت الطبيــة املقــررة لعــالج حالتــه، وليــس لــه 
اخلــروج عليهــا، أو خمالفتهــا دون ســبب جــدي، وإال ترتــب عــى ذلــك ســقوط حقــه يف العــالج واألجــر خالل 
مــدة العــالج، وال يوجــد هلــذا النــص مقابــل يف القانــون الكويتــي. وتعتــر الفــرة التــي يقضيهــا العامــل يف 
العــالج إجــازة مرضيــة، فهــي امتــداد ملــدة عملــه وتؤخــذ يف احلســبان عنــد تقديــر مكافــأة هنايــة اخلدمــة91. وال 

جيــوز لصاحــب العمــل فصــل العامــل، أو إهنــاء عقــده خــالل مــدة خضوعــه للعــالج92. 

ومــن األمهيــة بمــكان أن نشــري إىل أن القانــون الكويتــي، ألــزم أصحــاب األعــامل يف املــادة )88( بالتأمــني 
ــون  ــا القان ــدى مزاي ــذه إح ــة، وه ــراض املهن ــل وأم ــات العم ــد إصاب ــني ض ــدى رشكات التأم ــم ل ــى عامهل ع
ــم  ــامل، أو تعويضه ــة للع ــات العالجي ــة للخدم ــاء املالي ــون األعب ــامل يتحمل ــاب األع ــد أصح ــايل، إذ مل يع احل
عــن العجــز نتيجــة إصابــة العمــل، ومل يعــد حصــول العامــل عــى املزايــا التعويضيــة مرهونــا بيســار، أو إعســار 

90  وجتــدر اإلشــارة إىل أن إجــازة إصابــة العمــل ختتلــف كليــة عــن اإلجــازة املرضيــة العاديــة والتــي متنــح للعامــل لعلــة مرضيــة ال عالقــة هلــا بالعمــل. 
أمــا إجــازة إصابــة العمــل فهــي اإلصابــة التــي تنشــأ نتيجــة حــادث عمــل، أو مــرض مهنــي، يقــع للعامــل أي أهنــا تعــود إىل ظــروف العمــل، وليــس 
إىل ســبب خــارج عنهــا. وبنــاًء عليــه، ال جمــال لتطبيــق املــادة )82( مــن قانــون العمــل القطــري التــي جتيــز لصاحــب العمــل إهنــاء عقــد العمــل بعــد 

مــرور اثنــى عــرش أســبوعا عــى اإلجــازة املرضيــة.
91  انظــر حكــم حمكمــة التمييــز العامليــة الكويتيــة، الطعنــان 63 و1998/68، جلســة 1998/12/21؛ وحكــم حمكمــة التمييــز املدنيــة القطريــة، الطعــن 

2010/24، جلســة 2010/3/23.
92  املادة )45( من قانون العمل الكويتي واملادة )85( من قانون العمل القطري. 
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صاحــب العمــل. وقــد أثبــت الواقــع العمــي أن العديــد مــن رشكات التأمــني تعمــد إىل املامطلــة، بــل والتحايل 
ــة  ــة املالي ــة، أو التكلف ــف اإلصاب ــة يف تكيي ــه، أو املنازع ــل مدت ــالج للعام ــري الع ــان، يف توف ــض األحي يف بع
ــة كوهنــا رشكات  ــد عــن اإلصاب للعــالج، أو مقــدار التعويــض النقــدي املســتحق للعامــل عــن العجــز املتول
جتاريــة هتــدف إىل حتقيــق الربــح املــادي أوال وأخــريا. إال أن هــذه العيــوب التــي أفرزهــا الواقــع ال تنفــي أمهيــة 
التأمــني عــى إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة ومســامهته يف رفــع العــبء عــن أصحــاب األعــامل والعــامل93. 

ــرشع  ــو امل ــام ندع ــذا املق ــن ه ــامل، وم ــاب األع ــا ألصح ــني اختياري ــذا التأم ــزال ه ــال ي ــر ف ــا يف قط أم
القطــري إىل فــرض نظــام التأمــني اإلجبــاري عــى إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة لتوفــري أكــر قــدر مــن 

ــة. ــدد، أو مماطل ــن دون ل ــت ممك ــض يف أرسع وق ــم يف التعوي ــى حقه ــول ع ــامل، للحص ــة الع ــة لطبق احلامي

الفرع الثاني: المزايا النقدية

إذا أصيــب العامــل، فــإن املــرشع يســتبقي عــى أجــره كامــال، وال جيــوز املســاس بــه خــالل فــرة العــالج 
كأصــل عــام، بــرشط عــدم جتــاوز العــالج مــدة معينــة )أوال(، وتعويــض العامــل إذا خلفــت اإلصابــة لديــه 

عجــًزا مســتدياًم، أو ترتــب عــى احلــادث وفاتــه )ثانيــا(.

أوال: حق العامل يف األجر

كفــل املــرشع يف الكويــت وقطــر ميــزة هامــة للعامــل بجانــب احلــق يف العــالج عنــد وقــوع اإلصابــة تتمثــل 
ــزم رب العمــل باالســتمرار يف رصف أجــر العامــل،  ــاء العــالج94. ويلت يف حقــه يف احلصــول عــى األجــر أثن
كامــال طيلــة مــدة العــالج ملــدة ســتة أشــهر، فــإن جتــاوزت فــرة العــالج هــذه املــدة يــرصف لــه نصــف أجــره 
الكامــل حتــى اســتقرار حالتــه إمــا بشــفائه، أو ثبــوت عجــزه عــن االســتمرار يف العمــل، أو الوفــاة95. والســبب 
يف تقريــر هــذا احلــق للعامــل هــو أن املــرشع راعــى جانــب العامــل، العتبــارات إنســانية، الــذي توقــف عــن 
العمــل فجــأة دون خطــأ منــه فلــم يشــأ أن تنقطــع بــه وبأرستــه ســبل العيــش الكريــم فيجتمــع عليــه املــرض 
والعــوز يف وقــت واحــد. وجيــب أن يــؤدى األجــر للعامــل بنفــس الكيفيــة التــي كان يــرصف فيهــا أي شــهريا 
ــن  ــي ع ــن96. وغن ــامل اآلخري ــبة للع ــل بالنس ــى األق ــبوعني ع ــهر، أو كل أس ــا بالش ــل إذا كان معين ــى األق ع

93  وملــا كان النطــاق القانــوين لضــامن املؤمــن يتحــدد باحلــدود التــي تنــص عليهــا وثيقــة التأمــني فمــن الطبيعــي أن يــدرج املؤمــن يف وثيقــة التأمــني مــا 
يوائــم مصلحتــه ويقــوي مركــزه يف مواجهــة صاحــب العــامل والعــامل وذلــك بقــرص احلاميــة التأمينيــة عــى أضيــق قــدر ممكــن. وممــا يؤســف لــه أن 
املــرشع الكويتــي مل ينظــم أحــكام وثيقــة التأمــني يف نــص املــادة )88( مــن القانــون ممــا يــرك املجــال واســعا هلــذه الــرشكات لاللتفــاف عــى نظــام 
احلاميــة املقــرر للعــامل. وقــد كان األجــدى واألجــدر تنظيــم أحــكام التأمــني عــى إصابــات العمــل بــيء مــن التفصيــل درءا ألي حماولــة التفــاف عــى 
نصــوص القانــون مــن رشكات التأمــني. وإذا كان مــن شــأن الــرشوط التأمينيــة حرمــان العامــل مــن احلصــول عــى حقــه يف العــالج والتعويــض فــإن 
هــذا ال يعنــي إعفــاء صاحــب العمــل مــن املســؤولية بــل إنــه يظــل مســؤوال قبــل العامــل عــن العــالج والتعويــض عــن العجــز كــون هــذه احلقــوق 

مكفولــة للعامــل بموجــب نصــوص آمــرة ال جيــوز خمالفتهــا، أو االتفــاق عــى خالفهــا. 
94  املادة (93) من قانون العمل الكويتي والفقرة الثانية من املادة )109( من قانون العمل القطري. 

95  املــادة )55( مــن قانــون العمــل الكويتــي واملــادة )1/11( مــن قانــون العمــل القطــري. واملقصــود باألجــر هنــا هــو األجــر األســايس وكافــة عنــارصه 
ــل  ــون العم ــن قان ــادة )61( م ــص امل ــدة لن ــراءة جدي ــا: ق ــريوس كورون ــل وف ــر العام ــذال، " أج ــامي اهل ــاش وس ــريض العي ــر: م ــا؛ انظ ــق عليه املتف

ــة، ملحــق خــاص، ع 6، الســنة 8، الكويــت، 2020، ص 153، ومــا بعدهــا. ــة العاملي ــة القانــون الكويتي الكويتــي " ، جملــة كلي
96  املادة )65( من قانون العمل الكويتي واملادة )66( من قانون العمل القطري. 
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البيــان أن التــزام صاحــب العمــل بــأداء األجــر للعامــل خــالل فــرة عالجــه مرتبــط بالتــزام العامــل بالتعليامت 
ــر  ــف رصف األج ــل وق ــب العم ــوز لصاح ــامت جي ــذه التعلي ــل ه ــف العام ــة، وإذا خال ــادات الطبي واإلرش

للعامــل. 

ثانيا: حق العامل يف التعويض النقدي
رأينــا أن العامــل املصــاب يســتحق احلصــول عــى الرعايــة الطبيــة واألجــر خــالل مــدة عالجــه، وهاتــان 
ــفاء،  ــه للش ــروض. األول متاثل ــة ف ــد ثالث ــن أح ــرج ع ــآل ال خي ــذا امل ــه. وه ــآل عالج ــان بم ــان مرتبطت امليزت
والفــرض الثــاين ثبــوت عجــزه عــن العمــل، والثالــث وفاتــه. فــإذا مــا متاثــل للشــفاء متامــا مــن إصابتــه فإنــه 
ــا، أو ترتــب عــى احلــادث  ــا، أو جزئي يعــود إىل العمــل، أمــا إذا ختلــف لديــه عجــز مســتديم، ســواء كان كلي

ــه 97.  وفاتــه، فــإن املــرشع يف هــذه احلالــة قــد وضــع التزامــا عــى عاتــق صاحــب العمــل بالتعويــض ل

ومل يعــرف املــرشع يف الكويــت وقطــر املقصــود بالعجــز الدائــم الــكي، أو اجلزئــي98. ويمكــن القول بــأن العجز 
الــكي هــو العجــز الــذي حيــول بصــورة دائمــة دون قــدرة العامــل عــى مزاولــة أي عمــل. أمــا العجــز اجلزئــي 
فهــو الــذي ينصــب عــى نســبة معينــة مــن قــدرة العامــل عــى العمــل واحليــاة99. وحتديــد مــا إذا كان العجــز 

كليــا أم جزئيــا مســألة فنيــة تقدرهــا اجلهــة الطبيــة املختصــة.

وهكــذا يســتحق العامــل التعويــض النقــدي يف ثــالث حــاالت هــي العجــز الــكي الدائــم والعجــز اجلزئــي 
الدائــم والوفــاة. وفيــام يــي ســنتناول القواعــد املوضوعيــة100 التــي حتكــم هــذا التعويــض يف القانــون الكويتــي 
)1(، ثــم يف القانــون القطــري )2(، ونتلــو ذلــك بمناقشــة ألحــكام هــذا التعويــض يف حالــة إصابــة العامــل 

بفــريوس كورونــا املســتجد )3(.

1- أحكام التعويض النقدي يف القانون الكويتي:
ينظــم القانــون الكويتــي أحــكام التعويــض عــن العجــز الدائــم والوفــاة يف القــرار الــوزاري رقــم 204/ع 
لســنة 2011 بشــأن جــدول حتديــد نســب العجــز يف حــاالت إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة101. وقد اشــرط 
املــرشع الكويتــي يف املــادة )95( مــن قانــون العمــل لــرصف هــذا التعويــض أال يكــون للعامــل يــد يف وقــوع 
ــى وقــرر اســتثناء واســعا هلــذا احلرمــان يف  ــه أت ــة بســبب ســوء ســلوكه الفاحــش واملقصــود، غــري أن اإلصاب
عجــز املــادة، مفــاده أال تــؤدي اإلصابــة إىل وفاتــه، أو ختلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــن 25%  مــن العجــز 

وهــذا التعويــض هــو صــورة مــن صــور التعويــض القانــوين الــذي قــدره املــرشع بنــاًء عــى النســب املحــددة يف اجلــدول، وليــس للمحكمــة ســلطة   97
تقديريــة إزاءه. انظــر يف القانــون الكويتــي: عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 382؛ ويف القانــون القطــري: الــراوي، " التعويــض عــن وفــاة العامــل 

ــة، ع 2، 2016، ص 237. ــة والقضائي ــة القانوني ــة " ، املجل ــز القطري بســبب العمــل يف قضــاء حمكمــة التميي

98  فــال يكفــي أن يرتــب عــى العجــز عــدم قــدرة العامــل عــى أداء ذات العمــل الــذي كان يقــوم قبــل اإلصابــة بــل يتعــني أن يعجــزه عــن القيــام بالعمــل 
بوجــه عــام، عبــد الرضــا، مرجــع ســابق، ص 245. وانظــر عكــس هــذا الــرأي، جذنــان اهلاجــري، مرجــع ســابق، ص 215، حيــث يــرى أن املقصــود 

بالعجــز الــكي هــو عجــز العامــل عــن القيــام بعملــه األصــي وليــس عــن أداء أي عمــل مطلقــا.
99  مجال النكاس، مرجع سابق، ص 295.

100  ولن نتناول بالرشح القواعد اإلجرائية التي تنظم املطالبة بالتعويض خلروجها عن حدود هذه الدراسة. 

101  وعند النزاع عى حتديد نسب العجز، تفصل جلنة التحكيم الطبي يف ذلك.
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الــكي102. ويكــون التعويــض يف حالــة وفــاة العامــل نتيجــة إلصابــة العمــل، أجــرا كامــال عــن ألفــني ومخســامئة 
ــة أهيــام أكــر103. وبالنســبة للعجــز الــكي، فــإن حســاب التعويــض يقــدر عــى  ــة الرشعي ــوم، أو قيمــة الدي ي
أســاس، األجــر الكامــل للعامــل مرضوبــا بألفــي يــوم عمــل، أو مــا يعــادل مــرة وثلــث مــن الديــة الرشعيــة 
أهيــام أكــر104. أمــا يف حالــة العجــز اجلزئــي فــإن تقديــر التعويــض يكــون، إمــا عــى أســاس النســبة املقــررة 
ــى  ــل، أو ع ــوم عم ــي ي ــا بألف ــي مرضوب ــل اليوم ــر العام ــة بأج ــرار، مرضوب ــق بالق ــدول املرف ــز يف اجل للعج
أســاس نســبة العجــز اجلزئــي مرضوبــا بــام يعــادل مــرة وُثُلًثــا مــن الديــة الرشعيــة، أي هاتــني القيمتــني أكــر. 
وعنــد حســاب أجــرة العمــل فإنــه يؤخــذ يف االعتبــار أيــام العمــل الفعليــة دون أيــام الراحــة األســبوعية التــي 

ال يســتحق أجــرا عنهــا أي عــى أســاس ســتة وعرشيــن يومــا105.

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن املــرشع يف الكويــت قيــد حــق العامــل يف احلصــول عــى التعويــض عــن الوفــاة 
والعجــز بســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل106، إال أن هــذا امليعــاد ليــس موحــدا، بــل هــو خيتلــف 
باختــالف األحــوال، وعليــه نفــرق بــني فرضيتــني. الفرضيــة األوىل: تتعلــق بحالــة مــا إذا ترتــب عــى اإلصابــة 
وفــاة العامــل، أو ظهــور العجــز لديــه بعــد انتهــاء عقــد العمــل، فهنــا جيــب عــى العامــل، أو ورثتــه املطالبــة 
بالتعويــض خــالل ســنة مــن تركــه للعمــل، وإال ســقط احلــق يف التعويــض بعــد فــوات هــذا امليعــاد107. وأمــا 
ــان عقــد العمــل، وإزاء ســكوت املــرشع عــن وضــع  ــاء رسي ــل يف ظهــور العجــز أثن ــة: فتتمث ــة الثاني الفرضي
ــدين  ــون امل ــا يف القان ــوص عليه ــد املنص ــوع إىل املواعي ــن الرج ــاص م ــال من ــة، ف ــذه الفرضي ــوين هل ــم قان حك
ــل احلقــوق  ــة مــن قبي ــا كان حــق العامــل جتــاه صاحــب العمــل يف هــذه احلال ــاره الرشيعــة العامــة. ومل باعتب
ــر بالذكــر، أن احلكــم بالتعويــض النقــدي للعامــل  ــل 108. وجدي ــادم الطوي ــدة التق ــه خيضــع مل ــخصية فإن الش

102  انظر: الفرع الثالث أدناه ملزيد من التفصيل حول سوء السلوك الفاحش واملقصود.

وقــد حــددت املــادة )2( مــن القــرار كيفيــة تقديــر التعويــض يف حالــة الوفــاة، أو العجــز الــكي، أو العجــز اجلزئــي. وجيــوز بحســب املــادة )4( مــن   103
القــرار زيــادة هــذه النســب يف حــاالت معينــة حســب مهنــة العامــل بــرشط أن يذكــر الطبيــب املختــص بالتفصيــل األســباب واملــررات التــي تدعــو 
لزيــادة النســبة. أمــا مقــدار الديــة الرشعيــة يف القانــون الكويتــي فهــي تبلــغ عــرشة آالف دينــار كويتــي وفــق مــا جــاء يف املــادة )251( بالقانــون 

املــدين رقــم 1980/67. 
104  ويالحــظ هنــا أن قيمــة التعويــض عــن العجــز الــكي تفــوق قيمــة الديــة الرشعيــة رعايــة مــن املــرشع للعامــل الــذي أقعــده العجــز عــن العمــل 

ــة. ــاية الطبي ــتمرة للرع ــه املس وحلاجت
105  املادة )67( من قانون العمل الكويتي. 

106  وتكمــن احلكمــة مــن قــرص مــدة املطالبــة بالتعويــض بســنة واحــدة يف رغبــة املــرشع بتصفيــة املراكــز القانونيــة الناشــئة عــن عقــد العمــل عــى وجــه 
الرعــة. وهلــا مــا يررهــا مــن جانــب العامــل حيــث أنــه غالبــا، واألحــكام تبنــى عــى الغالــب وال عــرة للشــاذ، ال يطيــق البقــاء طيلــة هــذه املــدة 
دون مصــدر يعيلــه وإذا ســكت عــن املطالبــة بحقــه لســنة كاملــة فــإن ســكوته ينهــض قرينــة عــى اســتيفائه هلــذا احلــق، أو تنازلــه عنــه. كــام أهنــا مــدة 
كافيــة لــه، أو لورثتــه للمطالبــة بالتعويــض وهــي أدعــى الســتقرار املراكــز القانونيــة حتــى ال يظــل ســيف التعويــض مصلتــا عــى رقبــة صاحــب 

العمــل ملــدة طويلــة.
107  تقــرر املــادة )144( مــن القانــون: "ال تســمع عنــد اإلنــكار بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوى التــي يرفعهــا العــامل اســتناًدا 
ــز  ــه يف قضــاء التميي ــون املــدين". واملســتقر علي ــكار أحــكام الفقــرة )2( مــن املــادة )442( مــن القان ــون. ويــري عــى اإلن إىل أحــكام هــذا القان
العــاميل يف الكويــت أن هــذه املــدة هــي مــدة تقــادم مســقط ال مــدة ســقوط وبالتــايل يــرد عليهــا الوقــف واالنقطــاع، انظــر عــى ســبيل املثــال الطعــن 
ــة املتجــددة للعامــل حيــث أهنــا ختضــع للتقــادم اخلمــي  2014/441، جلســة 2015/5/18. عــى أن هــذه املــدة ال تــري عــى احلقــوق الدوري

املنصــوص عليهــا يف املــادة 439 مــن القانــون املــدين.
108  تنــص املــادة )438( مــن القانــون املــدين رقــم 1980/67 عــى أنــه "ال تســمع عنــد االنــكار الدعــوى بحــق مــن احلقــوق الشــخصية بمــي مخســة 
عــرش ســنة". وغنــي عــن البيــان أن احلكــم يف هــذه الفرضيــة ال يــري يف حــال وفــاة العامــل إذ إن وفاتــه يرتــب عليهــا حتــام انتهــاء عقــد العمــل، 

وانظــر يف تأييــد هــذا الــرأي عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 150.
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عــن إصابــة العمــل، ال حيــول دون مطالبــة صاحــب العمــل بالتعويــض عــام بقــي مــن رضر إذا كانــت اإلصابــة 
راجعــة إىل خطــأ شــخيص من األخــري109.

2-أحكام التعويض النقدي يف القانون القطري:

ــة العمــل يف  ــاة نتيجــة إصاب ــم والوف نظــم املــرشع القطــري أحــكام التعويــض النقــدي عــن العجــز الدائ
املــادة )110( مــن قانــون العمــل. حيــث قــرر اســتحقاق العامــل للتعويــض النقــدي يف حالــة الوفــاة والعجــز 
الدائــم الــكي وفقــا ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية، ويقــدر التعويــض يف هــذه احلالــة بمقــدار الديــة الرشعيــة 
التــي تبلــغ مائتــي ألــف ريــال110. أمــا بالنســبة للتعويــض عــن العجــز اجلزئــي الدائــم فــإن قيمتــه تتحــدد وفــق 
مــا هــو وارد يف اجلــدول رقــم )2( بتحديــد نســب العجــز الدائــم يف حــاالت حــوادث العمــل وأمــراض املهنــة 
ــز  ــرر للعج ــض املق ــبة التعوي ــى نس ــاء ع ــض بن ــذا التعوي ــة ه ــاب قيم ــون حس ــل. ويك ــون العم ــق بقان امللح

الــكي ضــارب نســبة العجــز اجلزئــي الــذي جــاء يف اجلــدول مــع قســمتها عــى مائــة111.

ــزم  ــد أل ــه. فق ــل، أو لورثت ــض للعام ــدد ألداء التعوي ــد حم ــى موع ــص ع ــري الن ــرشع القط ــب للم وحيس
صاحــب العمــل بــأداء التعويــض املســتحق للعامــل خــالل مــدة ال تزيــد عــى مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 
ــفرت  ــا إذا أس ــز. أم ــدوث العج ــدة حل ــق املؤي ــة التحقي ــالن نتيج ــخ إع ــن تاري ــل، أو م ــز العام ــوت عج ثب
اإلصابــة عــن وفــاة العامــل فيتعــني عــى صاحــب العمــل إيــداع التعويــض املســتحق خــالل مخســة عــرش يومــا 
مــن تاريــخ الوفــاة، أو مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة التحقيــق املؤكــدة الرتبــاط الوفــاة بالعمــل112.ويف حــال ثــار 
خــالف بــني صاحــب العمــل والعامــل، أو ورثتــه، حــول مــدى اســتحقاق التعويــض، أو مقــداره، فإنــه عمــال 
باملــادة )115 مكــرر(113 مــن قانــون العمــل، جيــب عــرض النــزاع عــى اإلدارة املختصــة بــوزارة التنميــة اإلدارية 
والعمــل والشــؤون االجتامعيــة قبــل اللجــوء إىل القضــاء. فــإذا مل يتــم تســوية النــزاع وديــا بــني الطرفــني تقــوم 
اإلدارة بإحالتــه إىل جلنــة فــض املنازعــات العامليــة بالــوزارة. وال تقبــل الدعــاوى التــي ختتــص هبــا جلنــة فــض 

املنازعــات أمــام املحاكــم قبــل أن تفصــل فيهــا هــذه اللجنــة114.

ويف مجيــع األحــوال عــى العامــل، أو مــن خيلفــه املطالبــة بالتعويــض خــالل ســنة واحــدة115، تبــدأ مــن تاريــخ 

ــة  ــن 2000/17، جلس ــة 1985/6/3؛ والطع ــن 85/5، جلس ــي يف الطع ــاميل الكويت ــز الع ــاء التميي ــال قض ــبيل املث ــى س ــأن ع ــذا الش ــر يف ه 109  انظ
.2000/10/16

110  املادة )1( من القانون 2008/19 بتحديد دية املتوىف عن القتل اخلطأ.

111  وقــد ورد يف اجلــدول أنــه " يف حــاالت إفســاد، أو تشــويه، أو تغيــري غــري طبيعــي ألي عضــو مــن أعضــاء اجلســم، أو أي جــزء مــن أجــزاء اجلســم، 
أو ألي حاســة مــن احلــواس التــي مل يــأت ذكرهــا يف هــذا اجلــدول جيــب أن تقــدر درجــة العجــز يف حــاالت النــزاع مــن قبــل اللجنــة الطبيــة بــوزارة 

الصحــة العامــة ".
112  املادة )114( من القانون. 

113  مضافة بالقانون رقم )13( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم )14( لسنة 2004.

114  املادة )7/115 مكررا( من قانون العمل.

115  قضــت حمكمــة التمييــز القطريــة بــأن " النــص يف املــادة )113( مــن قانــون العمــل رقــم )14( لســنة 2004 عــى أن يســقط احلــق يف املطالبــة بالتعويض 
عــن العجــز، أو الوفــاة بانقضــاء ســنٍة واحــدٍة مــن تاريــخ التقريــر الطبــي النهائــي املتضمــن حــدوث العجــز....، أو مــن تاريــخ وفــاة العامــل، يــدل 

عــى أن مــدة الســنة هــي مــدة تقــادم مســقط يــرد عليهــا االنقطــاع والوقــف " ، متييــز مــدين، الطعــن رقــم 2014/152، جلســة 2014/6/24.
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ــن  ــة م ــنة كامل ــت س ــإذا مض ــة116. ف ــن اإلصاب ــج ع ــز النات ــدوث العج ــن ح ــي املتضم ــي النهائ ــر الطب التقري
هــذا التاريــخ، دون مبــارشة العامــل، أو ورثتــه املطالبــة بالتعويــض، فإنــه جيــوز لصاحــب العمــل الدفــع بعــدم 
قبــول دعــوى التعويــض. غــري أن هــذا ال يســتتبع حرمــان العامــل كليــا مــن التعويــض، بــل لــه أن يرجــع عــى 

صاحــب العمــل وفقــا لقواعــد املســؤولية التقصرييــة يف القانــون املــدين117.

3-  تقدير قيمة التعويض النقدي عند إصابة العامل بفريوس كورونا املستجد:

بعــد أن تناولنــا أحــكام التعويــض النقــدي عــن إصابــة العمــل، حيســن بنــا أن نتســاءل عــن كيفيــة تقديــر 
ــف  ــؤال تتوق ــذا الس ــى ه ــة ع ــتجد. واإلجاب ــا املس ــريوس كورون ــاب بف ــل املص ــض للعام ــذا التعوي ــة ه قيم
عــى معرفــة اآلثــار التــي خيلفهــا هــذا املــرض. وال تثــور أيــة إشــكالية إذا أدت إصابــة العامــل بالفــريوس إىل 
وفاتــه، فحينئــذ يســتحق التعويــض النقــدي طبقــا ألحــكام قانــون العمــل الكويتــي، أو القطــري. أمــا بالنســبة 
ــت  ــة يف الوق ــري ممكن ــؤال غ ــذا الس ــى ه ــة ع ــإن اإلجاب ــي ف ــكي، أو اجلزئ ــم ال ــز الدائ ــن العج ــض ع للتعوي
الراهــن، لســبب بســيط يتمثــل بحداثــة هــذا املــرض وعــدم وجــود دراســات علميــة حاســمة تفيــد بالعاهــات 
التــي قــد خيلفهــا عــى جســم املصــاب وقدرتــه، عــى العمــل بعــد مــرور فــرة مــن الزمــن. إال أن هــذا ال يمنــع 

مــن اإلشــارة إىل بعــض الدراســات والتقاريــر األوليــة التــي تناولــت آثــار الفــريوس عــى املصــاب.

أظهــرت إحــدى الدراســات118 أن فــريوس كورونــا املســتجد يتســبب يف تلــف شــديد يف األوعيــة الدمويــة 
ــاغ  ــب والدم ــني والقل ــه إىل الرئت ــف تدفق ــل ضع ــى األق ــاب، أو ع ــم املص ــدم يف جس ــط ال ــؤدي إىل جتل ــا ي مم
وبالتــايل نقــص يف وصــول األوكســجني إىل أنســجة وأعضــاء اجلســم. كــام بينــت دراســات أخــرى أن الفريوس 

قــد يــؤدي إىل التهــاب اجلهــاز القلبــي119 واجلهــاز العصبــي120 كــام قــد ينتــج عنــه تلــف الكليتــني121. 

وهــذا يعنــي أنــه مــن املحتمــل أن خيلــف آثــارا خطــرية عــى اجلهــاز العضــوي للمصــاب، كضعــف عضلــة 
ــة  ــى احلرك ــدرة ع ــدان الق ــد، أو فق ــني والكب ــي، أو الكليت ــاز العصب ــي، أو كي يف اجله ــف جزئ ــب، أو تل القل
بســبب تلــف العضــالت، أو تلــف يف الرئــة. وهــذه اآلثــار قــد ال تظهــر عــى املصــاب بعــد اختفــاء أعــراض 
املــرض مبــارشة وإنــام قــد تراخــى لفــرة مــن الزمــن ال يمكــن حتديدهــا اآلن بشــكل دقيــق. ومــؤدى هــذا 
أن العامــل قــد يصطــدم بعقبــة ظهــور العجــز بعــد مــرور املواعيــد التــي قررهــا املــرشع يف الكويــت وقطــر. 

ــة بالتعويــض بمــدة العقــد كــام فعــل  ــد املــرشع يف قطــر ميعــاد املطالب 116  وهــذا فــارق جوهــري بــني القانــون الكويتــي والقانــون القطــري فلــم يقي
املــرشع الكويتــي يف املــادة )144(، وإنــام جعلهــا واحــدة يف مجيــع األحــوال. وهــو توجــه لــه مــا يــرره حيــث إنــه يــؤدي إىل توحيــد مواعيــد املطالبــة 

بالتعويــض النقــدي عــن إصابــة العمــل أيــا كانــت طبيعتهــا. 
117  الطعن 2010/24 متييز مدين، جلسة 2011/3/23.

118   Maximilian Ackermann, et al., ‹Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19› (2020)
NEJM https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015432, accessed 25/5/2020.    

119 Mohammad Madjid, et al., ‘Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review’, (2020) JAMA 
Cardiol https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology /fullarticle/2763846, accessed 25/5/2020.

120 Julie Helms, et al., ‘Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection’, NEJM https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMc2008597, accessed 25/5/2020.

121 John Sperati, Coronavirus: Kidney Damage Caused by COVID-19, 14 May 2020,https://www.hopkinsmedicine.org/
health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-kidney-daage-caused-by-covid19, accessed 25/5/2020.
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إال أن هــذا ال يعنــي ضيــاع حــق العامــل يف التعويــض بالكليــة، بــل لــه، أو لورثتــه إذا تــويف نتيجــة للمــرض، 
الرجــوع عــى صاحــب العمــل طبقــا للقواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة إمــا بنــاء عــى املســؤولية التقصرييــة 
لصاحــب العمــل وحينئــذ عليــه إثبــات اخلطــأ الشــخيص لألخــري، أو بنــاء عــى مســؤولية املتبــوع عــن أعــامل 
تابعــه إذا تســبب عامــل آخــر يف نقــل العــدوى إىل العامــل، وأخــريا بنــاء عــى مســؤولية حــارس األشــياء إذا 
تســببت األشــياء التــي يف حراســة صاحــب العمــل يف إصابــة العامــل بالعــدوى. وهاتــان املســؤوليتان قائمتــان 
عــى اخلطــأ املفــرض مــن جانــب املتبــوع ومــن حــارس األشــياء فــال يكلــف العامــل بإثبــات خطــأ أي منهــام، 
وعــى خصــم العامــل إذا مــا أراد التخلــص مــن املســؤولية نفــي مســؤولية التابــع، أو إثبــات حــارس االشــياء 

دور الســبب األجنبــي يف وقــوع اإلصابــة.

الفرع الثالث: سقوط حق العامل في التعويض

ــتلزم  ــابقة، اس ــة الس ــرشوط اإلجيابي ــة إىل ال ــا، فإضاف ــس مطلق ــض لي ــل بالتعوي ــب العم ــزام صاح إن الت
املــرشع العــاميل يف الكويــت122 وقطــر123، توافــر رشط ســلبي يتمثــل بعــدم إتيــان العامــل أخطــاء معينــة يرتــب 
ــري  ــت تأث ــه حت ــة ل ــوع اإلصاب ــه، أو وق ــة نفس ــد إصاب ــك إذا تعم ــض124. وذل ــه يف التعوي ــقوط حق ــا س عليه

ــة125. ــالمة املهني ــامت الس ــه لتعلي ــد خمالفت ــدرات، أو عن ــر، أو املخ اخلم
ولــن نتنــاول فيــام يــي ســوى حالتــي تعمــد اإلصابــة وخمالفــة تعليــامت الســالمة واألثــر املرتــب عليهــام. أمــا 
حالــة وقــوع اإلصابــة للعامــل وهــو حتــت تأثــري املســكر، أو املخــدرات فــال يتصــور أن تكــون بذاهتــا ســببا 

لإلصابــة بفــريوس كورونــا املســتجد إال إذا خالــف العامــل تعليــامت الســالمة. 

أوال: تعمد العامل إصابة نفسه
يالحــظ تطابــق النــص يف القانــون الكويتــي مــع نظــريه القطــري يف اشــراط اســتحقاق العامــل للتعويــض 
ــب أن  ــذي جي ــام126 ال ــد الع ــو العم ــان ه ــده املرشع ــذي قص ــد ال ــه. والعم ــة نفس ــد إصاب ــد تعم ــون ق أال يك
يتوافــر فيــه عنرصيــن اثنــني، مهــا إرادة الفعــل وإرادة النتيجــة. ومثالــه أن يرمــي العامــل نفســه أمــام آلــة قاصدا 
إيــذاء نفســه، أو االنتحــار بالقفــز مــن مــكان مرتفــع. بيــد أنــه وحتــى حيــرم العامــل مــن التعويــض، جيــب أن 
تكــون إرادتــه احلــرة قــد اجتهــت إىل حتقيــق النتيجــة املبتغــاة. فــال يكفــي لقيــام اخلطــأ العمــدي جمــرد توافــر 
ــه127. وال يشــرط يف اخلطــأ  ــة علي ــل جيــب فضــال عــن ذلــك أن يقصــد حتقــق النتيجــة املرتب إرادة الفعــل، ب

122  املادة )95(.

123  املادة )111(.

124  وخيتلــف الســقوط الــذي رتبــه املرشعــان يف النصــني املشــار إليهــام، عــن ســقوط احلــق بانقضــاء امليعــاد الــذي تطلــب املــرشع مبــارشة اإلجــراءات 
ــة ذاهتــا، أمــا الثــاين فهــو حكــم  القانونيــة للمطالبــة بالتعويــص خاللــه. إذ إن األول حكــم موضوعــي يتعلــق باســتحقاق التعويــض عــن اإلصاب

إجرائــي يتعلــق بامليعــاد الزمنــي الــذي فرضــه املــرشع ملبــارشة إجــراءات املطالبــة بالتعويــض.
125  ويضيــف املــرشع القطــري حالــة رابعــة وهــي رفــض اخلضــوع للكشــف الطبــي، أو العــالج )املــادة 4/111( وقــد تناولنــا هــذه اجلزئيــة ســلفا يف 

ــا. ــاين مــن املطلــب الســابق ومــن ثــم ال رضورة لتكــرار مناقشــتها هن الفــرع الث
126  األهواين وزهرة، مرجع سابق، ص 144.

127  حممد السعيد رشدي، اخلطأ اجلسيم الذي يربر فصل العامل: دراسة يف القانونن الكويتي واملري، دار النهضة العربية، 2013، ص 11.



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

العمــدي أن يكــون فعــال إجيابيــا، بــل قــد يكــون فعــال ســلبيا، كأن يقــوم العامــل باالمتنــاع عــن عمــل دون 
مــرر مــع إدراكــه للخطــر املحيــط بــه. فــإذا ختلــف أي مــن هذيــن العنرصيــن – إرادة الفعــل وإرادة النتيجــة 
– بــأن يرتكــب العامــل خطــأ ســهوا منــه، أو إمهــاال، أو قاصــدا دفــع خطــر أكــر فــإن هــذا ينفــي عــن الفعــل 

صفــة العمــد.

ــتجد،  ــا املس ــريوس كورون ــة بف ــد اإلصاب ــل إذا تعم ــأن العام ــول ب ــا الق ــدم، يمكنن ــا تق ــوء م ــى ض وع
بارتكابــه فعــاًل إجيابًيــا كاالختــالط بشــخص يعلــم يقينــا إصابتــه بالفــريوس، أو فعــل ســلبي كتعمــده خمالفــة 
ــدا  ــن قاص ــم اليدي ــدم تعقي ــة، أو ع ــس الكامم ــدم لب ــل ع ــريوس مث ــن الف ــة م ــة للوقاي ــراءات االحرازي اإلج
ــل، ألن  ــب العم ــن صاح ــؤولية ع ــزاح املس ــض وتن ــتحق التعوي ــة ال يس ــذه احلال ــي ه ــدوى، فف ــاط الع التق
ــب  ــى صاح ــى ع ــه يبق ــة128، إال أن ــل واإلصاب ــني العم ــببية ب ــة الس ــه الرابط ــع بفعل ــد قط ــرضور ق ــل امل العام

ــه.  ــن نفس ــؤولية ع ــي املس ــدي لنف ــل العم ــأ العام ــات خط ــل إثب العم

ثانيا: وقوع اإلصابة للعامل نتيجة خمالفته لقواعد السالمة املهنية
يضــع قانــون العمــل عــى عاتــق صاحــب العمــل التزامــا أصليــا باختــاذ كل مــا مــن شــأنه محايــة عاملــه مــن 
ــن  ــة م ــائل الوقاي ــر أدوات ووس ــأن يوف ــه ب ــل. فألزم ــم للعم ــاء أدائه ــا أثن ــون هل ــي يتعرض ــة الت ــار املهن أخط
إصابــات العمــل129، إضافــة إىل اإلعــالن عــن تعليــامت وإرشــادات الســالمة130، التــي جيــب أن تكــون مكتوبــة 
ــة يف مــكان ظاهــر يف مقــر العمــل؛ ويف املقابــل أوجــب املــرشع عــى العــامل، مراعــاة هــذه  وواضحــة ومعلن

التعليــامت والتقيــد بــام فيهــا131. 

ــامت  ــل املعق ــالمة مث ــري أدوات الس ــزم بتوف ــل مل ــب العم ــإن صاح ــا ف ــريوس كورون ــي ف ــل تف ويف ظ
ــة إىل التزامــه باإلعــالن عــن التعليــامت اخلاصــة يف هــذا  ــه اخلاصــة، إضاف والقفــازات والكاممــات عــى نفقت
الشــأن، كتوجيــه العــامل باتبــاع قواعــد التباعــد االجتامعــي، وال يعفــى صاحــب العمــل مــن هذيــن االلتزامــني 
وإن كانــت معلومــة للكافــة ونرشهتــا وســائل اإلعــالم. بــل أنــه ال يعفــى مــن املســؤولية حتــى يف حالــة قيــام 
ــراءات  ــاع إج ــراد اتب ــى األف ــب ع ــة توج ــية، أو فرعي ــات أساس ــن ترشيع ــة بس ــة يف الدول ــلطات املختص الس
ــامت  ــالن تعلي ــا إع ــن ضمنه ــه وم ــالمة عامل ــل بس ــب العم ــزام صاح ــك أن الت ــريوس. ذل ــن الف ــة م الوقاي

ــون العمــل. ــق نتيجــة مصــدره املبــارش قان ــزام بتحقي ــة، هــو الت الوقاي

وقــد نظــم املــرشع الكويتــي خمالفــة العامــل لتعليــامت الســالمة املهنيــة يف إطــار ســوء الســلوك الفاحــش 

ــازة، أو  ــى إج ــول ع ــا يف احلص ــه طمع ــذاء نفس ــل إي ــد العام ــد يتعم ــق فق ــتبعاده باملطل ــن اس ــه ال يمك ــه، إال أن ــدر وقوع ــرض، وإن ن ــذا الف 128  وه
ــض. تعوي

129  املواد )83( و)85( و)86( من قانون العمل الكويتي، واملواد )100(  و )102(  و) 104(  من قانون العمل القطري.

130  املادة )84( من قانون العمل الكويتي واملادة )99( من القانون القطري.

ــذه  ــف ه ــل إذا خال ــل العام ــل فص ــب العم ــري. وجيــوز لصاح ــون القط ــن القان ــني )5/42(  و )101(  م ــي واملادت ــون الكويت ــن القان ــادة )87( م 131  امل
التعليــامت. فبحســب املــادة )41/ب( مــن قانــون العمــل الكويتــي جيــوز لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــع احتفاظــه بمكافــأة هنايــة اخلدمــة. 
أمــا املــرشع القطــري فقــد اختــذ موقفــا أكثــر رصامــة وأجــاز لصاحــب العمــل فصــل العامــل دون إنــذار مــع حرمانــه مــن مكافــأة هنايــة اخلدمــة 

ــا بذلــك )املــادة 3/61(.  عنــد تكــرار خمالفــة العامــل لتعليــامت الســالمة رغــم إنــذاره كتابي
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واملقصــود132. فوضــع أوال معيــارا عامــا يتمثــل باشــراطه أال تكــون اإلصابــة قــد وقعــت للعامــل نتيجــة ســوء 
ســلوك فاحــش ومقصــود منــه، ثــم أورد صورتــني للســلوك الفاحــش عــى ســبيل املثــال ال احلــرص لتوضيــح 
معنــاه، ومهــا وقــوع اإلصابــة للعامــل وهــو حتــت تأثــري اخلمــور، أو املخــدرات، وخمالفتــه لتعليــامت الســالمة. 
ويتميــز الســلوك الفاحــش واملقصــود عــن اخلطــأ العمــدي يف أن العامــل يقصد إتيــان الفعــل فقــط دون النتيجة 
املرتبــة عليــه وهــي الــرضر، أمــا عــن كونــه مقصــودا أي أنــه يريــد الســلوك ذاتــه، وهــو قــد يتحقــق بعمــل، أو 
امتنــاع عــن عمــل. وملــا كان العمــد عنــرصا مــن عنــارص اخلطــأ الفاحــش فــإن عــبء إثبــات التعمــد يقــع عــى 

صاحــب العمــل133.

أمــا القانــون القطــري فقــد أورد أحــوال احلرمــان عــى ســبيل احلــرص يف املــادة )111(، ومــا هيمنــا يف هــذا 
الصــدد الفقــرة الثالثــة مــن هــذه املــادة، التــي تقــرر حرمــان العامــل مــن التعويــض إذا تعمــد خمالفــة تعليــامت 
الســالمة، أو عــى األقــل أمهــل إمهــاال جســيام يف تنفيذهــا. فنحــن هنــا بصــدد مفهومــني خمتلفــني، األول تعمــد 
املخالفــة والثــاين اإلمهــال اجلســيم. وال جيــب أن يفهــم أن املقصــود بالتعمــد هنــا هــو اخلطــأ العمــدي الــوارد 
يف الفقــرة األوىل مــن ذات املــادة. إذ إن املــرشع لــو عنــى ذلــك ألوردهــا يف هــذا املوضــع ولــكان إيرادهــا يف 
الفقــرة الثالثــة مــن قبيــل التزيــد واللغــو الترشيعــي غــري املــرر، ولكنــه آثــر النــص عليهــا يف مكاهنــا الصحيــح. 
ــي ســوء الســلوك الفاحــش واملقصــود وليــس اخلطــأ العمــدي،  ــة يعن ــراه أن العمــد يف هــذه اجلمل ــذي ن وال
وســندنا هــو أن املــرشع ذكــر لفــظ عمــد املخالفــة فقــط – أي إرادة الفعــل – وليــس عمــد وقــوع اإلصابــة، أو 
الــرضر أي إرادة النتيجــة. فالعامــل هنــا يريــد الفعــل اختيــارا وهــو خمالفــة التعليــامت، دون أن يقصــد حتقــق 
ــأ إىل  ــع باخلط ــة لريتف ــق النتيج ــى حتق ــص ع ــرشع الن ــو أراد امل ــرضر. ول ــدوث ال ــل يف ح ــي تتمث ــة الت النتيج
مرتبــة اخلطــأ العمــدي، ملــا أعجــزه ذلــك، لكنــه آثــر التوقــف عنــد اشــراط تعمــد الفعــل ذاتــه دون النتيجــة. 
ــاس تبــرصا،  ــذي ال يصــدر مــن أقــل الن ــه اخلطــأ اجلســيم وهــو اخلطــأ ال أمــا اإلمهــال اجلســيم فاملقصــود ب
فــال ينطــوي عــى تعمــد، أو ســوء نيــة، وإنــام عــى عــدم اكــراث وال مبــاالة بمــآالت أفعالــه، فهــو عــى هــذا 
صــورة مــن صــور اخلطــأ غــري العمــدي134. فالعامــل يف حالــة اإلمهــال اجلســيم مل يــرد الفعــل ومل يــرد النتيجــة 
ولكنــه قــرص يف مراعــاة التــزام جوهــري ال ينســاق إليــه أوســاط األفــراد135. وطاملــا أن صاحــب العمــل قــد 
قــام بتأديــة االلتزامــات التــي يفرضهــا القانــون ومــع هــذا خالــف العامــل قواعــد الســالمة والصحــة املهنيــة 
فــال مســؤولية إذن عــى صاحــب العمــل إن أصيــب العامــل بعــدوى الفــريوس مــا مل يثبــت العامــل أن العدوى 
أصابتــه رغــم اتباعــه لكافــة تعليــامت صاحــب العمــل136 فهنــا يبقــى التــزام صاحــب العمــل بالتعويــض قائــام 

ــادة  ــن اجل ــرط ع ــراف مف ــي "انح ــود يعن ــش واملقص ــلوك الفاح ــوء الس ــإن س ــة ف ــة الكويتي ــز العاملي ــة التميي ــاء حمكم ــه يف قض ــتقر علي ــن املس 132  وم
ــه عــن  ــه فاعل ــه، يرتكب ــاع ال مــرر ل ــل يف اإلقــدام عــى عمــل، أو امتن ــو عــى اخلطــأ اجلســيم دون أن يصــل إىل درجــة تعمــد النتيجــة، ويتمث يرب
قصــد وإرادة، ويكــون مــدركا خلطــره وتدخــل نتيجتــه يف حســبانه" وعــبء إثبــات هــذا الســلوك يقــع عــى عاتــق صاحــب العمــل، انظــر الطعــن 

ــة 2003/12/8. 2002/153، جلس
133  األهواين وزهرة، مرجع سابق، ص 145.

134  ملزيد من البيان حول فكرة اخلطأ اجلسيم انظر: رشدي، مرجع سابق، ص 42.

135  وعــى هــذا ال نؤيــد مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه يف قطــر يف تكييــف تعمــد خمالفــة تعليــامت الســالمة بأنــه خطــأ عمــدي وأن املقصــود باإلمهــال 
ــابق، ص 462-461. ــع س ــدة، مرج ــني نجي ــي حس ــرأي: ع ــذا ال ــر ه ــر. انظ ــري املغتف ــأ غ ــو اخلط ــيم ه اجلس

136  وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة فــإن لبــس الكاممــات والقفــازات وتعقيــم اليديــن وســائل وقائيــة فعالــة يف منــع انتقــال 
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ألن مسؤوليته قائمة عى فكرة الرضر.

ثالثا: األثر املرتتب عىل تعمد العامل اإلصابة وخمالفة تعليامت السالمة

إذا أصيــب العامــل نتيجــة لفعلــه العمــدي، أو بســبب ســوء ســلوكه الفاحــش واملقصــود املتمثــل بمخالفــة 
ــط، دون  ــدي فق ــض النق ــن التعوي ــه م ــو حرمان ــي ه ــون الكويت ــذا يف القان ــزاء ه ــإن ج ــالمة، ف ــامت الس تعلي
حقــه يف األجــر والرعايــة الطبيــة137. عــى أن قاعــدة حرمــان العامــل مــن التعويــض عنــد خمالفتــه لتعليــامت 
ــة عــن  ــة ليســت قاعــدة مطلقــة بــل حمــدودة التطبيــق، فقــد اشــرط املــرشع أال تســفر اإلصاب الســالمة املهني
وفــاة العامــل، أو ختلــف لديــه عجــزا مســتديام تزيــد نســبته عــى 25 يف املئــة. وهــذا االســتثناء يــكاد يســتغرق 
القاعــدة 138 ألن التعويــض ال ينتفــي إال إذا كان الــرضر بســيطا بحيــث ال جتــاوز نســبته 25 يف املئــة مــن العجــز 
ــش  ــلوكه الفاح ــوء س ــة لس ــة نتيج ــوع اإلصاب ــبب يف وق ــذي تس ــو ال ــل ه ــن أن العام ــم م ــى الرغ ــكي، ع ال

واملقصــود بــه عــدم مراعــاة قواعــد الســالمة.

أمــا يف القانــون القطــري فــإن اجلــزاء املقــرر بحســب مــا جــاء يف صــدر املــادة ) 111(، هــو حرمــان العامــل 
مــن مجيــع حقوقــه التــي تتضمــن الرعايــة الطبيــة واألجــر أثنــاء مــدة العــالج والتعويــض النقــدي. والواقــع 
ــوين  ــق القان ــع املنط ــا م ــر اتفاق ــض، أكث ــن التعوي ــل م ــان العام ــوال حرم ــر ألح ــي يف قط ــم الترشيع أن التنظي
الســليم، ويتســق مــع القواعــد العامــة يف املســؤولية املدنيــة، ذلــك أن خطــأ املــرضور يعــد صــورة مــن صــور 
الســبب األجنبــي التــي تنتفــي معــه املســؤولية، إذ إنــه بخطئــه الشــخيص قــد قطــع العالقــة الســببية بــني اخلطــأ 

والــرضر. ومــن ثــم ال نجــد مــا يــرر هــذه املعاملــة الســخية مــن املــرشع الكويتــي139.

وبتنزيــل هــذه األحــكام عــى حالــة إصابــة العامــل بفــريوس كورونــا املســتجد، يمكــن القــول بــأن العامــل 
ــه  ــه نتيجــة عــدم مراعات ــة نفســه بالفــريوس، أو إذا كانــت عــدوى الفــريوس قــد انتقلــت إلي إذا تعمــد إصاب
ــو  ــي ه ــون الكويت ــك يف القان ــى ذل ــب ع ــر املرت ــإن األث ــا، ف ــاه آنف ــذي بين ــو ال ــى النح ــالمة ع ــد الس قواع
ــة  ــؤدي اإلصاب ــرشط أال ت ــالج، ب ــر والع ــه يف األج ــط، دون حق ــدي فق ــض النق ــن التعوي ــل م ــان العام حرم
يف حالــة خمالفــة تعليــامت الســالمة إىل وفاتــه، أو ختلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــى 25 يف املئــة، فحينئــذ 
يســتحق كافــة احلقــوق املرتبــة عــى اإلصابــة بــام فيهــا التعويــض عــى األســاس الــذي بينــاه يف الفــرع الســابق. 

أمــا يف القانــون القطــري فإنــه حيــرم مــن كافــة حقوقــه جــزاء لــه عــى ســوء نيتــه، أو إمهالــه الشــديد.

العــدوى، لكنهــا ال حتــول عــى وجــه اليقــني دون التقــاط الفــريوس، وأن أفضــل وســيلة ملنــع انتقــال العــدوى هــي غســل اليديــن باســتمرار وجتنــب 
مالمســة الوجــه وتطبيــق قواعــد التباعــد االجتامعــي. للمزيــد مــن التفصيــل انظر:

World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks, https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-Coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?gclid=CjwKCA-
jw2uf2BRBpEiwA31VZj3E 8h_678SLIEb8A OtFwJl1T12vR-Bz1stj4Z9Sbxf1F4s1iJMnPDxoCbUYQAvD_BwE, accessed 30/5/2020.

137  وحرمــان العامــل مــن التعويــض دون األجــر والعــالج ظاهــر مــن قــراءة صــدر املــادة )95( التــي تقــرر: "يســقط حــق العامــل يف التعويــض عــن 
اإلصابــة إذا ثبــت... إلــخ".

138  عبد الباقي، مرجع سابق، ص 378. 

139  وقــد كان ذات احلكــم واردا يف نــص املــادة )65( مــن قانــون العمــل امللغــي 1964/38 وبــررت املذكــرة التفســريية وقتهــا هــذا احلكــم بالقــول أن  
"العدالــة االجتامعيــة تقتــي رعايــة هــذا العامــل وأرستــه مــن بعــده"، بــل إن املــرشع مــد حــق العامــل يف التعويــض حتــى يف حالــة تعمــده إصابــة 

نفســه إذا أدى احلــادث إىل وفاتــه، أو خلــف لديــه عجــزا تزيــد نســبته عــن 25 % مــن العجــز الــكي.
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الخاتمة
تناولنــا فيــام تقــدم أهــم املشــكالت القانونيــة التــي تثريهــا واقعــة إصابــة العامــل بفــريوس كورونا املســتجد 
وبينــا خصوصيتهــا يف دائــرة إصابــات العمــل. وإزاء هــذا األمــر، تعــني البحــث عــام إذا كان قانــون العمــل يف 
ــلطة  ــاذ الس ــن اخت ــم م ــى الرغ ــريوس. فع ــة بالف ــد اإلصاب ــامل ض ــة للع ــة الكافي ــر احلامي ــر يوف ــت وقط الكوي
ــزام  ــل الت ــون العم ــرض قان ــريوس، وف ــار الف ــع انتش ــة ملن ــري احرازي ــدة تداب ــر ع ــت وقط ــة يف الكوي التنفيذي

الســالمة املهنيــة عــى صاحــب العمــل، إال أن خطــر إصابــة العــامل بالعــدوى ال يــزال قائــام.

ــا  ــريوس مرض ــدوى الف ــة بع ــار اإلصاب ــول دون اعتب ــي حت ــات الت ــن الصعوب ــة ع ــفت الدراس ــد كش وق
مهنيــا، وذلــك لعــدم ورود هــذا املــرض يف جــدول األمــراض املهنيــة ســواء يف الكويــت، أو قطــر. ذلــك أن كال 
القانونــني تبنــى طريقــة اجلــدول املغلــق يف حتديــد األمــراض املهنيــة، والتــي تتطلــب إدراج املــرض املهنــي يف 
اجلــدول، إضافــة إىل النــص عــى طبيعــة املهنــة التــي يزاوهلــا العامــل يف اجلهــة املقابلــة مــن اجلــدول. إال أننــا ال 
نــرى مــا حيــول دون خــروج الفقــه والقضــاء عــى هــذه القاعــدة واعتبــار املــرض الــذي أصــاب العامــل مرضــا 

مهنيــا إذا أمكــن للعامــل إقامــة العالقــة الســببية بــني العمــل واملــرض توفــريا ملزيــد مــن احلاميــة للعامــل. 

ــت  ــإن كان ــل. ف ــادث عم ــه ح ــريوس بأن ــدوى الف ــل بع ــة العام ــف إصاب ــة إىل تكيي ــت الدراس ــام خلص ك
ــل يف  ــة يف حــادث العمــل، تتمث ــر عنــارص معين ــة حلــادث العمــل، تقــوم عــى اشــراط تواف ــة التقليدي النظري
ــر  ــا ننتهــي إىل تواف ــة، فإنن ــة واملفاجئ رضورة مســاس احلــادث بجســم العامــل، عــالوة عــى الصفــة اخلارجي
كافــة هــذه العنــارص عنــد إصابــة العامــل بعــدوى الفــريوس، ومــن ثــم ال نــرى مــا حيــول دون التوصــل إىل 

هــذا التكييــف خاصــة مــن قبــل القضــاء.

وقــد بــرزت لنــا أثنــاء الدراســة إشــكالية إثبــات العالقــة الســببية بــني واقعــة اإلصابــة بعــدوى الفــريوس 
ــاء  ــن للقض ــرشع. ويمك ــه امل ــذي افرض ــة ال ــل واإلصاب ــني العم ــالزم ب ــام الت ــرا النفص ــل نظ ــة العام ومهن
ــن  ــا يطمئ ــن بحســب م ــام الرابطــة الســببية بعــدة قرائ ــة، مــن خــالل االســتدالل عــى قي ــل هــذه العقب تذلي
إليــه وجدانــه، ســيام وقــد الحظنــا أن املحاكــم تتســاهل يف بعــض األحيــان، يف تقريــر االرتبــاط الســببي بــني 
اإلصابــة والعمــل، رعايــة منهــا للعامــل كونــه الطــرف األضعــف يف العالقــة العامليــة. واتضــح مــن الدراســة 
أن قانــون العمــل يف كل مــن الكويــت وقطــر، يســري يف ركاب ترشيعــات الــدول املتقدمــة بتوفــريه محايــة فعالــة 
للعامــل مــن أخطــار املهنــة، وذلــك بكفالتــه عــدة مزايــا تضمــن للعامــل العيــش الكريــم، ســواء عنــد عجــزه 

عــن العمــل، أو ألرستــه مــن بعــده عنــد وفاتــه.

ــة  ــد اإلصاب ــل، عن ــون العم ــه قان ــا ل ــي كفله ــا الت ــل للمزاي ــتحقاق العام ــة إىل اس ــت الدراس ــد توصل وق
بعــدوى الفــريوس ســواء مــن حيــث حقــه يف األجــر، أو الرعايــة الطبيــة، أو التعويــض النقــدي لورثتــه عــن 
الوفــاة. إال أنــه ال يمكــن اجلــزم يف الوقــت الراهــن بحــق العامــل يف التعويــض عــن العجــز املســتديم ســواء 
ــريوس ال  ــة بالف ــا اإلصاب ــي ختلفه ــات الت ــأن العاه ــة يف ش ــات الطبي ــك أن الدراس ــا، ذل ــا، أو جزئي كان كلي
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تــزال جاريــة، ويف مجيــع األحــوال يتعــني عــى العامــل املطالبــة بالتعويــض خــالل امليعــاد الــذي حــدده قانــون 
العمــل يف الكويــت وقطــر.

ــي  ــريوس ال يعن ــدوى الف ــة بع ــى اإلصاب ــل ع ــادث العم ــف ح ــاق وص ــة أن انطب ــفت الدراس ــام كش ك
بالــرضورة اســتحقاق العامــل للحاميــة التــي كفلهــا املــرشع. فقــد يســقط حــق العامــل يف التعويــض إذا ثبــت 
أن اإلصابــة حلقتــه نتيجــة ارتكابــه خلطئــه العمــدي، أو خطئــه الفاحــش. وبينــا مــدى جمافــاة القانــون الكويتــي 
للقواعــد العامــة يف املســؤولية املدنيــة، بتقريــر اســتحقاق العامــل للتعويــض عنــد وقــوع اإلصابــة نتيجــة ســوء 
ــا أن  ــه، ورأين ــى 25 %، أو وفات ــد ع ــبة تزي ــزه بنس ــادث عج ــن احل ــج ع ــود، إذا نت ــش واملقص ــلوكه الفاح س
ــاس  ــرضور كأس ــأ امل ــرة خط ــه لفك ــؤولية، بتبني ــد املس ــع قواع ــجاما م ــر انس ــر كان أكث ــرشع يف قط ــلك امل مس
ملنــع قيــام مســؤولية صاحــب العامــل عــن تعويــض العامــل يف األحــوال الــواردة يف املــادة )111( مــن قانــون 

العمــل القطــري.

ويمكن لنا يف هناية املطاف أن نلّخص أهم التوصيات بام يي:

1- ندعــو الفقــه والقضــاء إىل نبــذ النظريــة التقليديــة حلــادث العمــل التــي درجــا عــى ترديدهــا ردحــا مــن 
الزمــن وعــى وجــه اخلصــوص رشط الصفــة اخلارجيــة للفعــل الــذي مــا فتــئ يثــري العديــد من املشــكالت 
يف الواقــع العمــي عنــد تطبيقــه. إذ إن املــرشع مل يشــرط توافــر رشوط معينــة يف حــادث العمــل لالعــراف 
بوجــود رابطــة ســببية بــني احلــادث والعمــل، وال يوجــد ثمــة مــا يــرر تضييــق نطــاق النــص باســتلزام 
ــي أفرزهتــا جائحــة  ــة الت ــا إلرادة املــرشع. ويف املشــكالت العملي ــة يف حــادث العمــل خالف ــارص معين عن

كورونــا، خصوصــا يف جمــال اإلثبــات، مســوغ كاف هلجــر هــذه الــرشوط.

2- ندعــو املــرشع القطــري إىل إضفــاء مزيــد مــن احلاميــة عــى حقــوق العــامل بفــرض نظــام التأمــني اإلجبــاري 
ــري  ــم وتيس ــة عنه ــات املالي ــاء التعويض ــع أعب ــة، لرف ــدول املتقدم ــرار ال ــى غ ــامل ع ــاب األع ــى أصح ع
اقتضــاء العــامل هلــذا التعويــض، دون حاجــة إىل إرهــاق القضــاء بكثــرة املنازعــات العامليــة، ومــا تتطلبــه 

مــن رسعــة الفصــل فيهــا والتــي يمكــن املســامهة يف حلهــا بفــرض نظــام التأمــني وتقنــني رشوطــه.

3- نأمــل مــن املــرشع الكويتــي تعديــل نــص املــادة )88( مــن قانــون العمــل لضبــط عقــود التأمني عــى العامل، 
مــن الناحيتــني الشــكلية واملوضوعيــة، وعــى وجــه التحديــد، رشوط ســقوط التعويــض، واإلعفــاء مــن 

املســؤولية، لصــد أي حماولــة مــن رشكات التأمــني لاللتفــاف عــى حقــوق العــامل. 

4-هنيــب باملــرشع الكويتــي تعديــل نــص املــادة )95( مــن قانــون العمــل الكويتــي، بتقريــر حرمــان العامــل من 
التعويــض يف حالــة اخلطــأ الفاحــش، لتنســجم مــع القواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة. فطاملــا أن العامــل 

قــد قطــع بخطئــه الشــخيص العالقــة الســببية بــني العمــل واإلصابــة فعليــه حتمــل مغبــة هــذا الفعــل.

5-نــويص بــأن يقــوم املرشعــان الكويتــي والقطــري بتعديــل جــدول األمــراض املهنيــة، وإدراج معيــار عــام 
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يتضمــن اعتبــار اإلصابــة بعــدوى العوامــل البيولوجيــة كمــرض مهنــة بالنســبة للعاملــني يف املجــال الطبــي 
عــى غــرار التجربــة اإليطاليــة والفرنســية.

ــدول  ــواردة يف ج ــراض ال ــى األم ــرصه ع ــدم ق ــة وع ــرض املهن ــع مل ــوم واس ــي مفه ــاء إىل تبن ــو القض 6-ندع
األمــراض املهنيــة، بــل اعتبــار كل مــرض يلــم بالعامــل مرضــا مهنيــا طاملــا أثبــت العامــل العالقــة الســببية 

بــني العمــل الــذي يزاولــه واملــرض.
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