
 

 وباء كورونا على عقود االستخدام تداعيات انتشار 
 

 بقلم المحامي حسام مرتضى
 

بإنكشاف عجز  لالمنصرم إنهيارًا اقتصاديًا تمث لقد شهد لبنان في القسم الثاني من العام
الدولة عن سداد ديونها وافتقاد قدرة المصارف عن تلبية سحوبات المودعين بالدوالر األميركي 

ضاًل عن وقف غير مسبوقة فمرتفعة و وافتقاد السيولة بتلك العموالت ونشوء سوق مواٍز لها بقيم 
لحق  ئلالتحاويل المصرفية للخارج وتضخم كبير في اسعار السلع، ما أدى الى ضرر ها

على  إنعكست تداعياتهاناعيين والتجار ومقدمي الخدمات، و بقطاعات اقتصادية كبيرة كالص
عموم المواطنين وأدت الى ازدياد حاالت إفالس المؤسسات وإقفالها وتدني الوظائف المعروضة 

 في ضوء اإلنكماش الحاصل وتضرر القطاعات اإلقتصادية المختلفة. 
 

فقد لحق بالحالة المعروضةة إنتشةار للوباء العالمي ال س سب ظ ظهور فيروس      ،لألسف 
Covid19  ما اسةةةةةةةةتدعى مجموعة من التدابير الحكومية القاسةةةةةةةةية وغير المسةةةةةةةةبوقة في إطار

وقد شةةةةةةةملت ه ب التدابير التي شةةةةةةةابهت  Covid19اإلسةةةةةةةتراتيجية الرسةةةةةةةمية لموا هة انتشةةةةةةةار 
العةالم، اعالن حةالة التعب ة العامة وإقفا  لمعمم القطاعات اإل راءات المتخة ة في معمم دو  

اإلقتصةةةةةةةةةةادية وتقييد لحركة التنقل وتجو  المواطنين فضةةةةةةةةةةاًل عن اقفا  الحدود البرية وال حرية 
ي فاًل في معمم القطاعات اإلقتصةةةةادية ال سةةةةيما ، وان كل تلك التدابير قد سةةةةببت شةةةةلوالمطار

ة والبيع والتجزئة للسةةةةةةةةةةلع غير الا ائية وقطاعات قطاع الطيران وشةةةةةةةةةةركات السةةةةةةةةةةفر والسةةةةةةةةةةياح
 الخدمات وغيرها. 

 
فقد اص حت استمرارية المؤسسات اإلقتصادية والحفاظ على الجزء القائم من الوظائف  وعليه،

 مهددًا أكثر من أس وقت قضى وأص ح  زء كبير من الشعب البناني مهددًا في لقمة عيشظ. 
 

حادس ات اإلقتصادية على تخفيض دمت الكثير من المؤسساالقائم، اق وفي ضوء ه ا الواقع
ات المؤسس سداد اال ور و اقفا   وقف وتعليقعلى  ت مؤسسات اخرى رواتب العما  واقدمل

نتيجة الصعوبات التي تعاني منها وتوقف الحركة اإلقتصادية، األمر ال س يطرح  ديًا مدى 
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لتي ااالزمة الراهنة قانونية اإل راءات األحادية التي يمكن ان تتخ ها المؤسسات في ضوء 
 .متؤثر على عقود اإلستخدام وتهدد العما  في لقمة عيشه

 
منمومة القوانين المرعية ل ،  االحادية الواقعيةاإل راءات تلك  لإل ابة على مدى استجابة

ان السلطات اللبنانية لم تعمد الى اصدار أس قواعد التأكيد على اإل راء ذات صلة، ال بد من 
 المستجدة ، اسوة بما قام بظ الكثير من دو  العالم . قانونية  ديدة لمواك ة الحالة اإلستثنائية

 
حالة / ال س قضى بإعالن 5رقم / القرار 51/3/0202بتاريخ نانية فقد أصدرت الحكومة اللب

وتعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحالت التجارية على التعبئة العامة 
 علمًا ان القرار الم كور قداختالفها ومكاتب اصحاب المهن الحّرة، )مع استثناءات معينة( 

 دون البحث في مصير عقود العمل القائمة في تلك، ةبعدة قرارات تعديلي الحكومة استت عتظ
المؤسسات ودون تحديد الجهة التي تتحمل التداعيات التي يمكن أن تنشأ نتيجة هذا القرار 

سواء لناحية تحمل الدولة مسؤولياتها في هذا اإلطار أو التأكيد على عدم المّس وملحقاته 
  بعقود اإلستخدام القائمة.

 
ان بتاريخ على اصدار مصرف لبنفقط دولة لمنع تالشي قدرة فريقي اإلنتاج لقد اقتصر تدخل ال

/ ال س يتيح للمصارف اإلقتراض منظ بالدوالر حصرًا وبفائدة 145التعميم رقم / 4/3/0202
 ساتوتمكين المؤسصفر مقابل استعما  الم الغ المقترضة من أ ل تأ يل قروض الزبائن 
لمّدة خمس  رفففففصمن تسديد األكالف التشايلية ودفع أ ور العاملين فيها بقروض فائدتها 

ا كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت، علمًا ان ه ا القرار لم ي اشر بتنفي ب سنوات مهم
  حتى تاريخظ .

 
وفي ضوء انكفاء الدولة عن التدخل القانوني في ه ب األزمة اإلستثنائية والطارئة، فإن عالقة 
اإلستخدام ترعاها المنمومة القانونية القائمة بالدر ة األولى أحكام قانون العمل فضاًل عن 

 بعض أحكام قانون المو  ات والعقود بدر ة ثانية. 
 

/ من قانون المو  ات والعقود التي تتحدث 404فإن بعض أصحاب العمل يتمسك بالمادة /
من / 043العمل وك لك المادة / العمل فال يمكن دفعظ إذا لم يؤدى عن أن األ ر هو مقابل

 التي تتحدث عن استحالة تنفي  المو ب يؤدس الى سقوط المو ب ال س يقابلها. القانون نفسظ و 
 

عما   تب وأ ور النعون عن تسديد رواوله ا شهدنا الكثير من المؤسسات وأصحاب العمل يمت
 ما فتح ال اب أمام كارثة إ تماعية كبيرة.  خال  فترة الحجر الصحي ،
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أن األحكام القانونية المو  ة التطبيق على عالقة اإلستخدام هي أحكام قانون العمل التي تتقدم 
ون العمل مًا وسابقًا لقانعلى أس قانون آخر ال سيما قانون المو  ات والعقود بإعت ارب قانونًا عا

نمام ال تط ع عالقة اإلستخدام المحاطة بما يسمىالخصوصية التي ال س يجسد دون سواب 
 العام اإل تماعي. 

 
السنوات،  دىوباإلستناد الى ه ا النمام العام اإل تماعي فإن مفهوم األ ر قد شهد تطّوراً على م

 فهوم تلبيتظم والمرت ط بقيمتظ الى لظ لموازس  زاء العمل ااال ر مفهوم ب فإنتقل من ما يعرف 
ا م توازس متطل ات الحياة الكريمة ، ومن ه ا المنطلق نشأ الحق الدستورس للعامل بلقمة عيش

 يعرف بالحّد األدنى لأل ور.
 

ر هو مسألة ، فإن تسديد األ بنيوياً فأص ح اإلرت اط بين تأدية العمل وتسديد األ ر ليس أمرًا 
عمل وليس عن تأدية الوناش ة عن عالقة االستخدام مستقلة تتعلق بالنمام العام اإل تماعي 

روطها قوة قاهرة بكل شظرفًا استثنائيًا طارئًا يشكل  اهمردّ عدم التأدية فعاًل  عندما تكون 
 ومقاييسها.

 
ر ترك  ين اإلمتناع عن سدادب يتيح لألفإذا كان مو ب صاحب العمل بتسديد األ ر قائمًا وإ

/ من قانون  51على مسؤولية صاحب العمل سندًا للمادة /   العمل واعت ار ذلك بمثابة صرف
فان تخفيض اصحاب العمل لرواتب اال راء بشكل آحادس يصطدم ايضًا بال طالن العمل، 

وق المكتس ة لال راء / من قانون العمل لمخالفتظ الحق15الحكمي المنصوص عنظ في المادة /
 المتعلقة بالنمام العام اال تماعي .

 
  .المنظومة القانونية القائمة تتضمن ما يمكن ان يعالج تداعيات األزمة الراهنة؟ ان فهل
 

/ من قانون العمل تتضمن حالة اإلنهاء الجماعي لعقود العمل 12ان الفقرة "و" من المادة /
 من قبل المؤسسات التي تعاني من ظروف إقتصادية صع ة، فتنص على أنظ: 

 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا 
تصادية أو فنية هذا اإلنهاء، كتلقيص حجم المؤسسة أو ظروف إق ةاقتضت قوة قاهر 

أو إستبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل وعلى صاحب العمل ان 
يبلغ وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من 

راعى معه اء تتنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك اإلنه
أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي واإلجتماعي 

 وأخيرًا الوسائل الالزمة إلعادة استخدامهم. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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 : ان ه ب المادة تثير المالحمات التالية
 

انها تتحدث عن إمكانية انهاء  ماعي لعقود عمل قائمة نتيجة األوضاع اإلقتصادية، وهي ال  -1
تتحدث عن أس آليات يمكن أن تسمح بالحفاظ على عقود اإلستخدام القائمة ومساعدة المؤسسة 

 على تجاوز تلك المروف. 
 

نهاء كن ان تبرر اإلالمادة تتضمن اإلشارة الى القوة القاهرة من ضمن المروف التي يمه ب ان  -2
الجماعي ل عض أو كل عقود اإلستخدام الجارية في المؤسسة وأن أزمة تفشي وباء كورونا 

 فتقاد الرييا لسبل حلها  في المدى المنمور يتيح إمكانية تطبيق الفقرة الم كورة. اإلواستطالتها و 
نفي  قبل فترة شهر من ت /  تشترط التنسيق المسبق مع وزارة العمل12ان الفقرة "و" من المادة / -3

 ه ا اإلنهاء. 
وان ا تهاد مجالس العمل التحكيمية في لبنان مستقر على اعت ار ان عدم مراعاة ه ا الشرط 

 الشكلي يجعل من اإلنهاء في حا  حصولظ انهاًء تعسفيًا وال يراعي أحكام الفقرة الم كورة. 
 

المتطل ات على المؤسسات الراغ ة بتطبيق تلك الى تعقيد عادًة علمًا ان وزارة العمل، تعمد 
عائدة لثالث سنوات سابقة وغيرها ن خال  اإلصرار على طلب ميزانيات المؤسسة الالفقرة م

تلك  اللجوء الى المؤسسات فكرة حرصًا منها على عدم استسها االضافية وذلك من الشروط 
  الفقرة.  

 
  ه، فففليففففوع

أن شرط التنسيق المسبق مع وزارة العمل )قبل شهر من اإلنهاء( وهو شرط غير متاح يتبين 
/ على 12اقتصار أحكام الفقرة "و" من المادة /ان الحاصل فضاًل عن القسرس في ظل اإلقفا  

 األزمة الراهنة،كافة  وانب إنهاء العقود، يجعل منها قاصرة عن معالجة 
   

يًا عمدت إليظ الكثير من الدو  التي يو د نقص من منمومتها األمر ال س يو ب تدخاًل تشريع
تفشي وباء كورونا وتداعياتها على عقود  مماثلة الزمة القانونية، من أ ل معالجة تداعيات أزمة

 اإلستخدام القائمة، 
 

د ان يتضمن التشريع المقترح القواع، اإلجراءات المتخذة في دول العالم  واننا نقترح من وحي
 التالية:
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التأكيد على إستمراية عقود اإلستخدام خال  فترة التعب ة العام وعدم امكانية فسخها أو  :   أوالً 
 إنهائها خال  ه ب الفترة وإعت ار اس إ راء به ا الخصوص باطل وغير منتج ألس مفاعيل. 

 
التأكيد على وضع األ راء أنفسهم بتصرف أصحاب العمل ومؤسساتهم خال  تلك الفترة مع  :  ثانياً 

يسمح  ،(محدد زمنيًا بفترة التعب ة العامة)إتاحة امكانية تعديل مؤقت لعقود اإلستخدام 
بمراعاة تعديل نظام العمل بما يؤمن إستمراية ويكون ذلك من خالل استحداث نظام العمل 

أو من خالل وسائل التواصل التقني من خالل وسائل التواصل التقنية  من المنزل والعمل
المناوبة أو نظام  تقليص ساعات العمل، وذلك بحسب مقتضيات العمل  أو من خالل نظام

ان و  التدابير المتخذة استثنائيًا  في كل مؤسسة على ان يتم تعديل في األجر متوازي مع
 ر حال انتهاء األزمة.ييعاد العمل وبالحقوق المكتسبة لكل أج

 
في حا  عدم إقدام المؤسسة على أس تعديل في نمام العمل ودخو  اإل راء نتيجة ذلك في  :  ثالثاً 

، تستمر المؤسسات بتسديد Chomage Technique بـــ نمام ال طالة التقنية اس ما يعرف 
السناا  التي  /% منظ كما حددتظ الكثير من الدو  منها52 زء من الراتب ال يقل عن /

امتناع األ راء مس قًا عن وضع يكون ان  ومًا اشتراعيًا به ا الخصوص علىأصدرت مرس
انفسهم بتصرف مؤسساتهم واختيارهم عدم العمل خال  فترة الحمر يؤدس ان خسارتهم ه ا 

 الجزء التعويض من ا رهم. 
 

ة ر تماعي والضرائب خال  فتاستحداث نمام يتعلق بتعليق دفع إشتراكات الضمان اإل  :  رابعاً 
تراكات ية استيفاء اشندوق الوطني للضمان اإل تماعي امكانالتعب ة العامة، أو اإلتاحة للص

انية تقسيطها وحتى امك (في حا  تم تخفيضها ت عاً لتخفيض دوام العمل)خفضة بقيم أ ور م
 وتأ يل دفع تلك اإلشتراكات خال  فترة التعب ة العامة.

 
 اخيرًا ،

ر لية  ماعية تتطلب المشاركة والتآز هي مسؤو ، ان الحفاظ على استمراية عقود اإلستخدام 
 القيام اس طرف عن او تلكؤ اإل تماعي بين الدولة والمستخدمين وأصحاب العمل وان تخلي
تداعياتها .لن يسلم احد من دورب  ووا  اتظ في ه ا الخصوص سيؤدس الى كارثة ا تماعية   

 
 
 
 
 
 
 


