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المعركة العّمالية: حق األجير في ظل األوضاع 

 الراهنة التي يشهدها لبنان

لبنان يشهد أزمة إقتصادية استمرت في التفاقم الى يومنا هذا دون أن تتمّكن و، 8991منذ مطلع العام 

الحكومات المتعاقبة مَن الحدّ مْن وطأتها. كان من أبرز أسباب األزمة، الديون الهائلة التي ترتّبت على 

. إنعكست هذه األزمة 8991ينة اللبنانية بسبب المشاريع اإلنمائية التي باشرتها الحكومة اعتباراً من عام الخز

سلباً على جميع القطاعات و المرافق الحيوية السيّما على العالقة التي تنّظم أرباب العمل بعّمالهم في تلك 

 المرافق والقطاعات.

السياسات اإلقتصادية الّسيئة التي اتّبعها النظام اللبناني، وال النّتائج اإلجتماعية المدّمرة التي يتحّملها  تكنلم 

 ثرإحياتنا. على  للقضاء على ما تبقى من قدرة معيشية بل أتى وباء الكورونا ليهددكافية الشعب اللبناني، 

ّصرف العشوائية بغالبيتها، حيث كان يحتّج رب نسبة البطالة بشكل جذري بعد بروز أعمال ال ، ازدادتذلك

 العمل بأوضاع البلد السيئة لصرف أجيره.

ال شّك أن لبنان يعيش مرحلة صعبة حيث يواِجه األجير، بجانب صاحب العمل، تحدّيات كبرى على كافة 

ام أنها تمّكنت من  األصعدة اإلجتماعية واإلقتصادية.  فهل يقفان معاً بصفتهما مواطنين لتخّطي تلك المرحلة ؟

 خلق هّوة بينهما ال يمكن التخلص منها إاّل بالدعاوى القضائية؟

في جميع األحوال، ال بدّ من اللجوء الى قانون العمل الذي أتى لتنظيم العالقة بينهم بهدف حماية األجراء من 

تنظيم شروط العمل الفردية  توازن الالزم في عالقة العمل. تطّورت هذه الحماية لتتناولالاإلستغالل و إيجاد 

 تاّرةً، ثم شروط العمل الجماعية تاّرةً أخرى.
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التعبير عن رفضه لممارسات معيّنة بطرق سلمية  في معرضما هي القواعد التي تنّظم تصرفات األجير 

هل يحق لرب العمل صرفه؟ واستطراداً، هل األخير ملزم بتعويضات  اإلضراب؟التظاهر أو  سواء عبر

محددة؟ ما هي األحكام التي ترعى عالقة األجير برب العمل في حال قام األخير بتعديل العقد من خالل 

تخفيض أجورعّماله أو إنهائه عبر صرف أجرائه احتجاجاً بالوضع اإلقتصادي الّرديء، أو بتفشي وباء 

لألجير تعويضات معينة في هذه الحالة؟ الكورونا، هل  

أوالً : حقوق األجير في التعبير عن رفضه للممارسات السيئة التي تؤثر به 

 سواء من الدولة )عبر التظاهر( أو من رب العمل )عبر اإلضراب(

 أ - حق األجير بالتظاهر

الى ساحات التظاهر مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية ، ، منهم العّمال، وثر حضور آالف األشخاصأعلى 

إنذارات أو رسائل من أرباب العمل يطلبون منهم اإللتحاق بمؤسساتهم تحت طائلة  تلقّى العمال واألجراء

بالفصل.  بتهديد أجرائهم صحاب العملأمدى  الذي يطرح التساؤل حول مدى أحقيةاألمر الفصل من العمل. 

؟ هؤالء العملقانون  ل يحميوه  

التي قد يلجأ إليها البعض للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على  الديمقراطيةيُعتبر التظاهر من الوسائل 

تصرفات أو سياسات معينة، و ذلك من خالل حراك مدني سلمي.على أو  الحكم، أنظمة  

سته المادة وهذا ما  فالتظاهر حق دستوري، ة إبداء الرأي قواًل وكتابةً حري»من الدستور اللبناني  81كرَّ

مع أنه ال «. كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون»وهذه الحريات «. وحرية الطباعة وحرية تأليف الجمعيات

يوجد نص قانوني صريح يكّرس حرية التظاهر في القانون اللبناني، فإن هذه الحرية تتّصل بشكل مباشر بحق 

هو من الحقوق األساسية والطبيعية التي ال يمكن فصله عن الحريات إبداء الرأي والتعبير عنه. وحق التظاهر 
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العامة لإلنسان. ولهذا يعتبر التظاهر حقًا دستوريًا يجب حمايته وتنظيمه ضمن القوانين واألنظمة المرعية 

 اإلجراء.

ت الفقرة و باألخص، نصّ  الخدمة،منه لتنظيم حاالت الصرف من  05وبالعودة الى قانون العمل، أتت المادة 

منها، تماشياً مع الدستور، على أن صرف صاحب العمل لألجير أي فسخ عقد العمل، "لممارسته  0-"دال" 

حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية اإلجراء" يُعتبر من قبيل اإلساءة أو التجاوز في 

طالبة بتعويضاته القانونية.استعمال الحق و بالتالي تعّسفي، أي دون سبب، فيحق لألجير الم  

 ب -  حق األجير باإلضراب 

أباح القانون لألجراء في المؤسسات الخاصة حرية التوقف عن العمل أي اإلضراب. فهو يشّكل وسيلة ضغط 

جماعية من قبل األجراء على رب العمل بهدف الدفاع عن مصالحهم و إكراههم على تلبية مطالبهم المحقّة 

دخول األجراء، بدون جدوى، بمفاوضات مع أرباب العمل. على أنه يجب أن يبقى ضمن  وذلك ال سيّما بعد

الحدود القانونية وعدم إساءة استعماله. لمعرفة حقوق األجراء عند اإلضراب ، من المهّم التوقف أوالً عند 

 أنواع اإلضراب.

توقف عن العمل، من قبل " يكون غير شرعي كل  8فقرة  - 51/59/8931من قانون  31استناداً للمادة 

األجراء أو أرباب العمل، بسبب نزاع عمل جماعي، قبل و اثناء مرحلة الوساطة و أثناء مرحلة التحكيم..." 

 نستنتج أن لإلضراب نوعان، مشروع و غير مشروع. 

ريكون اإلضراب مشروعاً عندما تتوافر فيه ثالث شروط. أّوالً،  حصول ، أي أن تكون غايته الأن يكون مبرًّ

 على مطالب محقّة و مشروعة أو للدفاع عن مصالح مهنية بمعزل عن أي إعتبار اّخر. 

  يجب أن يحصل بين فترة انتهاء الوساطة و قبل بداية التحكيم.ثانياً،  
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إن الوساطة هي وسيلة لحّل جميع النزاعات العمل الجماعية المتعلقة بالفرقاء و محاولة توفيق بين طرفي 

. وفي 8931ما نصَّ عليه قانون " العقود الجماعية و الوساطة و التحكيم " الذي صدر عام النزاع، حسب 

حال فشل الوساطة كلياً أو جزئياً بين رب العمل و األجراء، يجب أن يسّوى النزاع الجماعي بواسطة لجنة 

منه(. 14تحكيمية معيّنة )المادة   

 8931من قانون  14ن حيث المدّة، إذ أنه إستناداً للمادة هكذا، أراد المشّرع عدم ترك باب اإلضراب مفتوح م

يوم، شرط فشل الوساطة و قبل بدء التحكيم . " بعد إنقضاء خمسة  80فقرة ج اعتبر أن اإلضراب يستمر مدّة 

عشر يوماً على األقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب نزاع، بناءاً لطلب أحد الطرفين المتنازعين 

مرحلة التحكيم في هذه الحالة..." و أي إضراب يعلَن مخالفاً لهذا الشرط يكون غير مشروع.تبتدئ   

. ال مانع من ورود بند في عقود الجماعية ينّظم اإلضراب، كأن ينص يجب أاّل يخالف العقود الجماعيةثالثاً، 

خالفاً لهذا البند، يُعتبر غير على اللجوء اإللزامي الى التحكيم عند حصول نزاع و عندها أي إضراب يُعلن 

مشروع. على أنه اذا ورد بند في العقود الجماعية ينّص على حظر اإلضراب، يُعتبر باطل ومخالف للنظام 

 العام اإلجتماعي ألنه من الواجب دائماً حماية الطرف الضعيف في العقد وهو األجير.

ا اإلضراب غير المشروع، هو كل تلك هي الشروط الواجب توافرها كي يكون اإلضراب مشروع. أم

إضراب ال يتّفق و شروط اإلضراب المشروع أو كل إضراب ذات الّطابع السياسي أو ذلك المصحوب 

بالخطأ الفادح، و يدخل في هذا اإلطارمثالً، إرتكاب األجراء المضربين أخطاء فادحة كأعمال العنف، 

لعّمال غير المضربين، ...استخدام وسائل التخويف، أو االحتيال والتعرض لحرية ا  
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 وهنا، يُطَرح التساؤل عن أثر اإلضراب على عقود العمل و األجر.

 فيما خّص اإلضراب غير المشروع:

اعتبرت أنه "... في حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل  1الفقرة  8931من قانون  31المادة 

 عن العمل. " بالتالي، اإلضراب غير المشروع األجراء يفقدون كل حق في قبض أجورهم عن مدة التوقف

ليس من شأنه فسخ عقد األجراء المضربين على مسؤوليتهم، إذ أنه إكتفى بحرمانهم من أجورهم عن مدة 

كما يتوقف العمل كذلك يتوقف األجر. اللهّم إاّل إذا ثَبُت أن هؤالء األجراء ارتكبوا أخطاء توقفهم عن العمل ف

، عندها يُفسخ عقد اإلستخدام.جسيمة اثناء اإلضراب  

المذكورة في قرار له بتاريخ  31وقد ذهب مجلس العمل التحكيمي في بيروت إلى تكريس القراءة للمادة 

فإن اإلضراب الذي  8931ايلول سنة  1من قانون  31، جاء فيه : " أنه عمال بأحكام المادة 83/51/8931

روع، إال أن المدعى عليها ال يحق لها فصل المدعي عن أعلنه المدعي مع رفاقه وإن كان يعتبر غير مش

 عمله وجّل ما بإمكانها أن تفعل كان حرمانه من رواتبه اثناء مدة اإلضراب"

و في حال أقدم رب العمل على فسخ العقد، يُعتبر هذا الفعل بمثابة صرف تعّسفي يسمح لألجير بالحصول 

 على تعويضات قانونية سنتكلم عنها الحقاً.

 فيما خص اإلضراب المشروع:

طالما أن اإلضراب غير المشروع ال يؤدي الى خسارة العامل لعمله فمن باب أولى أن اإلضراب المشروع ال 

من القانون المذكور فال يؤدي إذاً الى فسخ العقود. 31يمكن أن يكون لديه اثار تتجاوز المادة   

ألجراء المضربين من قبض أجورهم، فهل هذا في هذا المجال، إذا كان اإلضراب غير المشروع  يحرم ا

يعني أن التوقف المشروع يؤدي الى نتائج معاكسة أي هل يسمح لألجراء بقبض أجورهم ؟ إن الواقع يختلف 



                                                                   زعتر                                المعركة العّمالية: حق األجير في ظل األوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان                              

                                            0202المراجعة القانونية اللبنانية  –جميع الحقوق محفوظة  ©

8 

عن ذلك وفي ظّل عدم وجود قاعدة قانونية في هذا الشأن، هناك كثير من اإلجتهادات لم تعِط األجراء أجورهم 

ع. بالرغم من إضرابهم المشرو  

باعتباره  –الى مفهوم اجتماعي  -أي كونه مقابل للعمل  –نتيجة لتطّور مفهوم األجر من مفهوم مدني وإال أنه 

نجد اتّجاه حديث للمجلس العمل التحكيمي في   -ذي وظيفة اجتماعية تتمثل بتأمين نفقة العامل و عائلته 

يحفظ  1/9/8931من قانون  31من المادة  1( الذي اعتبر أن " اإلضراب القانوني في الفقرة 8) بيروت

لألجراء بحقهم في تقاضي رواتبهم عن فترة اإلضراب ". ال شك أنه من شأن هذا االجتهاد أن يحقّق مصلحة 

كبرى للعّمال ولكن ال ندري إذا سيتم االستمرارعلى نهج هذا االجتهاد أم ال، المنطق اإلجتماعي يمّهد الطريق 

 لإلجابة.

ب إذاً، يتوقّف تنفيذ عقد العمل و يحتفظ األجير بحقه باستئناف عمله و لكن اذا رفض رب في حالة اإلضرا

العمل إعادة األجراء الى عملهم فنكون أزاء صرف تعسفي و يمكن لألجير بالتالي مطالبة رب عمله 

رب العمل هو  بالتعويضات القانونية انما ال يمكن الزامه بإعادة األجراء الذين اضربوا عن العمل ألن موجب

 موجب أداء حيث ال يلزم بالتنفيذ العيني أي إعادة األجير.

لألجراء غير المضربين ضمن المؤسسة الواحدة التي تشهد اإلضراب، يبقى تجدر اإلشارة الى أنه بالنسبة  

أن صاحب العمل ملزماً تجاههم بدفع األجور ولو لم يحضروا مركز عملهم طالما المؤسسة مقفلة، انما يكفي 

 يضعوا أنفسهم بتصرف صاحب العمل.

وتالياً األجراء  –أخيراً، نظراً ألبعاد اإلضراب الوطنية ، يمكن قراءته أيضاً ضمن إطار ممارسة المواطنين 

لحقوقهم وواجباتهم المواطنية والمدنية، وهي أفعال محمية على حدة في قانون العقوبات اللبناني،  –والعّمال 

منه كل فعل من شأنه أن يعّوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية بالحبس  119إذ تعاقب المادة 

 حتى السنة، إذا إقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل اإلكراه الجسدي أو المعنوي.
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ثانياً : حقوق األجير عند تعديل، تعليق أو إنتهاء عقد العمل من قبل أرباب 

ضاع التي يمر بها لبنان.العمل بسبب األو  

 أ – حق األجير في حال الّصرف لظروٍف اقتصاديٍة.

ما اذا كان العقد محدّد المدة أو غير محدّد المدة. في الحالة األولى، ينتهي بين نميّز في حالة انتهاء عقد العمل 

بإرادة أطرافه المشتركة ألن العقد بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل المبرم من أجله. إنما يمكن أن ينتهي أيضاً 

اإلتفاق سيّد العقود. في األصل، هذا النوع من العقود ينتهي تلقائّياً كما ذكرنا دون الحاجة الى ارسال انذار من 

قِبل الطرف المنوي إنهاء عقده الى الطرف االّخر. إن العقد شرعة المتعاقدين و كل إخالل يترتب عليه 

عمل أم األجير لجزاء يتمثل بالتعويض بمقدار الضرر الحاصل.يعّرض المخّل سواء أكان رب ال  

ق. عمل "  05وفي الحالة الثانية، ينتهي العقد بإرادة الطرفين او بإرادة المنفردة ألحد أطرافه استناداّ للمادة  

عيّنة" ... يحق لكل من صاحب العمل و العامل أن يفسخ في كّل حين عقد االستخدام المعقود بينهما لمدة غير م

 . يُعتبر هذا الحق من متعلّقات النظام العام و بالتالي ال يجوز التنازل عنه أو تقييده.

 إنما فرض المشّرع اللبناني قيدين على هذا اإلنهاء : سبق اإلنذار و عدم التعسف باستعمال الحق.

بصورة قاطعة في إنهاء فيما خّص اإلنذار : اإلنذار هو إعالن صادر عن أحد أطراف العقد يعبّر عن رغبته 

عقد العمل غير المحدد المدّة. فهو اذاً، تصرف قانوني صادر عن مشيئة منفردة ال لبس فيها. الهدف منه 

تجنيب المتعاقد االّخر عنصر المفاجأة في اإلنهاء. واشترط القانون أن يكون اإلنذار خّطي، واضح و معلّل 

لقانونية له إنما يجب التنبّه الى حاالت اإلعفاء من توجيه اإلنذار على أن يتقيد الطرف الراغب بالفسخ بالمهلة ا

ق.عمل أو الى احدى حاالت التي يمتنع فيها رب العمل من  40و  41المنصوص عنها حصراّ في المادة 

 توجيه إنذار )مثالً، ال يجوز ارسال انذار الى اجير اثناء إجازته العادية أو المرضية(.
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مال الحق : إذا كان يحق لكل متعاقد الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المهلة فيما خص التعسف باستع

بإرادته المنفردة ألسباب معينة، عليه أاّل يتعّسف باستعمال حقه في اإلنهاء. إن قانون الموجبات و العقود أقّر 

بها و ذلك في المادة الى حين أقرار قانون العمل  303 -111  -811نظرية تعّسف باستعمال الحق في المادة 

منه. يُعتبر الصرف تعسفياً، إذا كان غير مبني على سبٍب مقبول، كأن يكون سلوك العامل وتدبيره َكفّياً  05

وال يستدعي الصرف. وكذلك يكون الصرف تعسفياً في حال كان الصرف بسبب ممارسة العامل حقوقه 

انونية عن حسن نية ضد صاحب العمل إلى وزارة النقابية أو السياسية المشروعة أو بسبب تقديمه شكوى ق

 العمل أو صندوق الضمان االجتماعي.

من قانون العمل،  05في هذا اإلطار، أجاز المشّرع اللبناني لصاحب العمل بموجب الفقرة " و" من المادة 

أو فنية  حق إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية

 هذا اإلنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.

هنا، على صاحب العمل أن يبلّغ وزارة العمل رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن  

ية العّمال في المؤسسة واختصاصهم يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لهذا اإلنهاء، تراعى معه أقدم

 وأعمارهم ووضعهم العائلي واالجتماعي، وأخيراً الوسائل الالزمة إلعادة استخدامهم. 

ويعتبر اإلخالل بشرط تبليغ وزارة العمل من قبيل اإلخالل بشرط جوهري ويجعل الصرف غير مقبول 

تاريخ  01قرار  -1غ -) تمييزمدني( و 19/53/8991تاريخ  880قرار رقم  – 1غ-وتعّسفي )تمييز مدني

( و يرتّب عليه تعويضات لألجير.53/51/8999  

عالوةً على ذلك، يحق لألجير الذي لم يقتنع بسبب صرفه والذي يعتبر أن صاحب العمل قد تعّسف باستعمال 

ص خالل حقه و أقدم على صرفه من الخدمة ألسباب غير اقتصادية مثالً، أن يتقدم بدعوى أمام القضاء المخت

مهلة شهر من تاريخ إبالغه قرار الصرف من العمل و له أن يثبت صحة إدعاءاته بجميع طرق اإلثبات وأن 
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تاريخ  01قرار رقم  -1غ -يطالب بالتعويضات المناسبة السيما تلك المتعلقة بالّصرف التعّسفي. ) تمييز مدني

عادته الى العمل. (. إنما ال يمكنه المطالبة بإلزام صاحب عمله بإ 11/53/8991  

مما يطرح التساؤل حول إجراءات و نتائج الصرف التعسفي:   

يحق لألجير أن يطالب بتعويض يقدّر على أساس نوع العمل، ومدته، ووضع العامل العائلي والصحي،  

ومقدار الضرر، ومدى اإلساءة في استعمال الحق، على أاّل ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة 

شهراً، ذلك باإلضافة إلى ما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية  81وأن ال يزيد عن بدل أجرة  شهرين

و  نتيجة فصله من الخدمة، كتعويض االنذار، الذي يكون قد أَغفل توجيهه إلى العامل حسب األصول القانونية

ل، شرط العمل بالمؤسسة منذ يوم بأجر كام 80تعويض حرمانه من اإلجازة المدفوعة كاإلجازة السنوية ) 

 سنة على األقل( ، المرضية )شرط تقديم تقرير من الطبيب الذي عاين األجير(،... 

وفضالً عن ذلك، يستحق لألجير تعويض نهاية الخدمة الذي يقبضه من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

راتب مّصرح به كامالً في الضمان على العامل التأكد من أن ال بما يعادل شهر عن كل سنة خدمة. وهنا،

 اإلجتماعي.

اذاً، للمطالبة بالتعويضات القانونية الالزمة، يقتضي إقامة دعوى الصرف التعسفي أمام  مجلس العمل 

التحكيمي خالل مهلة شهر من تاريخ إبالغ المتضّرر )العامل أو صاحب العمل( بالفسخ، بمقتضى أحكام 

ذكرنا اّنفاً. وهنا، يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى إثبات الصرف التعسفي من دون كما  05الفقرة "ب" من المادة 

أن يكون ملزماً بتوكيل محاٍم سواء لتقديم الدعوى أو المثول أمام المجلس ولكن هذا األمر غير محبّذ ومن 

يحسن  المستحسن توكيل محاٍم من أجل فاعلية اإلجراءات وزيادة حظوظ كسب الدعوى إذ أن األجير قد ال

عرض دعواه بشكل جيّد. كما أن الدعوى أمام مجلس العمل التحكيمي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم 

 الطابع المالي، وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
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لمجلس العمل التحكيمي أن يحيل إلى وزارة العمل دعاوى بغية التحقيق فيها كما له أن يُجري التحقيق خارج 

الرسمي بواسطة رئيسه. وإذا رفض المحكوم عليه أو أرجأ من دون سبب تنفيذ الحكم الصادر في حقه  الدوام

بعد عشرة أيام من تاريخ تبلّغه إنذاراً من دائرة اإلجراء يتعّرض لغرامة إكراهية تسري حكماً في حقه 

ر أن يطلب حبسه، ذلك في مقدارها واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها كما يُمكن للفريق اآلخ

 حاالت محددة حصراً.

تجدر اإلشارة الى أنه على العامل التأكد من نيله كامل الحقوق المذكورة أعاله قبل التوقيع على أي مستند 

 يبرئ ذمة صاحب العمل.

 ب - حق األجراء عند تخفيض أجورهم أحتجاجاً بالوضع اإلقتصادي.

لذي يعتمد عليه العامل أو المستخدم و على أساسه يختار الدخول أو إن األجر هو العنصر األول و األخير ا

 عدم الدخول في العقد. تخفيض األجر يعني تعديل جوهري في عقد العمل.

م.ع " أن العقود المنشأة على وجه القانون  118دة لماالمدنية كافة كما نصت د العقوامية اإللزأ امبدد يسو 

مخالً ره عتبااائلة طتحت دة منفررادة لعقد تعديله بإامن فريقي ي ألز حيث ال يجويلزم المتعاقدين..." 

إذ أن العقد شرعة المتعاقدين.لتعاقدية ابموجباته   

من جهة أخرى، لمؤسسة اخل دالعمل احسن سير د من جهة ولعقون ايفرضه قانوي لذامي اإللزه اإلتجاابين و 

وط لشراعلى ت تعديالدة لمنفراته راديدخل بإ نلعمل بأالمتاحة لصاحب اإلمكانية البحث في تحديد ايقتضي 

األجير في رفض هذه التعديالت و فسخ عقده على مسؤولية صاحب حق ى مد، ولعملاجة في عقد رلمدا

   (A) العمل.
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وط في شرت لتعديالن ابأ (2)لتحكيمي": العمل األمر حيث قضى مجلس ا اذهلى إللبناني د اإلجتهاق اتطرّ 

ألجر ال تخالف الك تخفيض ذئها بما في اجروألمؤسسة التعاقدية بين العمل ابطة م راقياء ثناأحتى ولعمل ا

ة لجديدوط ايقبل بالشرأن مرين فإما م أماأألجير ايصبح ه نه في حالة كهذإذ أمية اإللزالعمل ن اقانوم حكاأ

يقاضيه ولية صاحب عمله ومه على مسؤاستخداعقد  يفسخوط ولشره اذهيرفض أو أن يبقى في عمله و

 بتعويضاته."

لمتفق ابأنه": من ( 3)وت لتحكيمي في بيرالعمل امجلس فقضى للبنانيّة المحاكم دات اجتهاوأّكدت هذا األمر ا 

ام إلستخداعقد وط لعمل من تغيير شرانص يمنع صاحب أي نه ال يوجد ألعمل افي قضايا داً جتهاوإعليه علماً 

يقبل أن ألمرين فإما احد م أماأألجير التغيير يصبح ا اذل هنه عند حصوأال إلألجير ة قل فائدألها جعو

لعقد على اال فسخ أويطلب أن يحق له عندئذ وط ولشره اذهيرفض أو أن يبقى بالعمل ة ولجديدوط ابالشر

لألجير عمال اذن حق لحكم له بالتعويض.فال ياثانياً ، هوطفقته شراموون غير بدي لذالعمل الية صاحب ومسؤ

ل."ه بالعمظحتفاوالقديمة وط الشراعلى ء لعمل بالبقااصاحب ام لز، التطبيقاجب الوالعمل ن ابقانو  

مّما يطرح التساؤل حول طبيعة الموافقة، هل يجب أن تكون صريحة أو ممكن أن تكون ضمنية، أي يرضخ 

موقف ي أي يبده دون أن على عقدأت رطلتي ة الجديدت التعديالاغم رفي تنفيذ عمله ار الستمراألجير في ا

؟يجابي منهاأو اصريح سلبي   

أو تحفظ ع أو نقطادون العمل األجير في ار استمرامن د لضمني يستفال القبوأن الى وره إبد( 4)لفقه ايشير 

ه، جاإلتا ابهذاإللتزامات العقدية بعد التعديل على نحو ما كان يقوم به األجير قبل التعديل. وفي تنفيذ ج حتجاإ

ات بذولعمل ا اذهحجم دة يازعلى متابعة عملها بعد ة ألجيرافقة امون بأ( 5)للبنانيّة التمييز اقضت محكمة 

ي يدفع لها ينطون كاي لذاألجر اال على ولعمل اتحفّظ ال على حجم اض أو عتري أي اتبددون أن تب من الرا

لعمل.الك وط ذعلى شروعملها وف رظفقة ضمنية على اعلى مو  
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ن لفرنسية بأالتمييز افي مرحلة متقدمة قضت محكمة اعتمدت محاكم الفرنسية قاعدة أكثر مرونة، و بيد أنه

لمتمثّل الصريح اضه اعترأو األجير ابرفض ز لمعزّالمعدلة غير وط افقاً للشرولعمل افي ار ستمرد اإلمجر

(6)بالتعديل ية لضمنالموافقة امنه د ال يستفاداً ألجير يعتبر سكوتاً مجرت ابسكو  

ج -  حق األجيرعند تعليق عقد العمل اثناء تدابير الحجر المنزلي لمكافحة 

 الكورونا.

قانون العمل أورد مفهوم تعليق عقد العمل كمفهوم مستقّل و خاص به، هذه الفكرة تجد أساسها في مبدأ  

بمعناه التّوقف المؤقت  -ضرورة المحافظة على استقرار الروابط العمالية وعلى حماية األجراء. إن التعليق 

القتصادية نظراً لطبيعة اإلنسانية التي يهدف إذاً الى تأقلم القانون مع الظروف االجتماعية و ا -عن العمل 

 يتمتع بها قانون العمل.

هكذا، يحقّق هذا المفهوم مصلحة األجير من جهة، يهدف الى اإلبقاء على الرابطة العقدية من جهة ثانية و 

يعّزز النظام العام االجتماعي من جهة اخرى. ويكون من مفاعيله استمرارعالقة العمل بالرغم من عدم قيام 

حد الفرقاء العقد بموجباته. يمكن أن يكون هذا التعليق نتيجة لظروف استثنائية ال عالقة للمؤسسة  أو لألجير أ

 به كحالة القوة القاهرة.

القوة القاهرة هي ظرف حدًث بفعل مستقّل عن أطراف العالقة و لم يكن بمقدورهم توقّعه أو دفعه. و حالة 

ق عليها حالة قوة القاهرة إذ أن الفيروس لم يكن متوقّعا، و هو خارج تفشي الفيروس في لبنان يمكن أن ينطب

 عن إرادة الفرقاء و حتى االّن ال يمكن دفعه. هذا الوباء اذاً، يسبّب استحالة في تنفيذ الموجب.
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أو هذه اإلستحالة هي ظرفية وقتية، حيث يكون العقد معلّقاُ و تتوقّف اإللتزامات المترتّبة على الفرقاء كليا 

جزئياُ لحين زوال القوة القاهرة. وال يجب أن تكون نهائية، ألن اإلستحالة النهائية هي تلك التي تكون سبباُ 

ق. عمل. 05إلنهاء عقود العمل بشكل كامل و بقوة القانون كما ورد في الفقرة " و" من المادة   

اجاً بتفشي وباء الكورونا مع العلم عندها، في حال أقدم رب العمل على صرف أجرائه بإرادته المنفردة احتج

أن هذه الحالة هي حالة ظرفية تؤدي الى تعليق العقد ال الى انهائه، يتحمل مسؤولية الفسخ و يلزم بالتعويض 

 عليهم.

من ناحية أخرى، يُمنع على أرباب العمل مخالفة التدابير الحجر المنزلي لمكافحة الكورونا وإجبار العّمال 

من قانون العقوبات " يعاقب  353ل و ذلك تحت طائلة الحبس و الغرامة استناداُ للمادة بالذهاب الى العم

بالحبس حتى ستة أشهر و بالغرامة حتى مائتي الف ليرة من ال يراعي األنظمة الخاصة لمكافحة األوبئة و 

 السواف و أمراض النبات و الجراد و سائر الحيوانات الضارة."

 

كون هذا التعليق نتيجة ظرف استثنائي يمر به لبنان ال عالقة لرب العمل أو للعامل به ، من الطبيعي أن 

تتحّمل الدولة أو المؤسسات اإلجتماعية المختّصة كامل أو جزء من التعويض لتمكين األجير و صاحب العمل 

هل التالي: ل. إال أنه يبقى السؤال من مواجهة متطلّبات حياتهم اليومية خالل فترة توقف المؤسسة عن العم

الصحية التي -بإمكان الدولة، أو باألحرى هل لديها اإلرادة لمساعدة مواطنيها في ظّل األزمة االقتصادية

 نعاني منها؟
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 المراجع :

 قانون العمل 

 قانون الموجبات و العقود اللبناني

 قانون العقوبات

العمل الجماعية و الوساطة والتحكيم" "عقود 51/59/8931صادر في  84119مرسوم رقم   

، 8991، مجلة العدل،  91/ 814، قرار رقم 1( مجلس العمل التحكيمي في بيروت، الرئيس الشخيبي، غ8)

181ص   

  111ص . 8د لعدا 8991ل لعد، ا80/3/8991يخ رتا 851قم ار رقروت، بيرم.ع.ت (  1)

91ص . 01ج / حاتم 3/8931 13يخ رتاوت، بير( م.ع.ت 1)  

لنهضة ، دار الثانيء الجزدي، الفرالعمل اعقد ح شر، إلجتماعين القانوالوسيط في ا ،لبرعياحمد حسن ( أ1)

013، ص .1559ة، رهلقا، العربيةا  

11، ص .1د لعد، ا1551ر كساند، 80/1/1551يخ رتا 35قم ار رقر، لمدنيةالتمييز ا(محكمة 0)  

19  . l  84 .l1u 8991.  ,oo. 71 c. ..198 (3)  

(A)F.Bousez et M. Moreau, A propos des changements apportés par 

l’employeur aux conditions de travail, J.C.P 1997 n.45 p. 705 
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الحيدري، د. ربى، الزامية تنفيذ عقد العمل دون تعديله بإرادة منفردة، مركز األبحاث و الدراسات في 

 الجامعة اللبنانية.

بيروت لبنان، الطبعة االولى -مد علي، عقد العمل الفردي ، مؤسسة عبدالحفيظ البساط الشخيبي، القاضي مح

1555 

قانون العمل و كافة المراسيم و القرارات و التعديالت مع دراسات -الناشف، أنطوان ، الوافي في قضايا العمل

1559/1585واجتهادات حديثة ، الغزال للنشر، الطبعة االولى،   

الطبعة الثانية 1551حمدان، القاضي حسين عبداللطيف، قانون العمل اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية،   

8991زين، نبيلة ، قضايا عمل، اجتهادات و نصوص قانونية، مؤسسة بحسون   

 -نطوبيا، بيار اميل ، الدليل العملي في قضايا الصرف التعسفي، الجزء االول : صرف العمال و المستخدمي

 المؤسسة الحديثة للكتاب 

1554عبدو، د. محمد علي، قانون العمل اللبناني )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية،   

1553غياض، د. وسام حسين، الوجيز في القانون العمل اللبناني، دار المواسم، الطبعة االولى،   

 

 

 

 

 


