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إضراب املوظف العام عن العمل
( دراسة حتليلية مقارنة )
د.إسماعيل نجم الدين زنطنة

م.م ئاسو حمه شين عبد الكريم
جامعة جيهان  /السميمانية

جامعة جيهان  /السميمانية

المقدمة
مما يعد أم اًر واضحاً ىو إف الفرد يتمتع بمجموعة مف الحقوؽ والحريات

ت قرىا الدساتير وتحمييا القوانيف  ،مما يعني إف اإلنساف يمكف لو أف يتمتع
بحقوقو وحرياتو في الحدود والسياقات القانونية المرسومة لممارستيا ،ومتى ما

مارس حقاً مف حقوقو فإنو ال يتعرض لممسائمة القانونية كونو يقوـ بفعؿ مباح.

ومع ىذا فيناؾ مف الحقوؽ إذا ما مورست يمكف لو أف تتعارض

والصالح العاـ ،مثاؿ عمى ذلؾ الحؽ في اإلضراب فممارسة ىذا الحؽ مف قبؿ

الموظفيف العاميف والذيف وكؿ إلييـ ميمة تمبية الحاجات والمستمزمات الحياتية
لممجتمع أو أنيط إلييـ الحفاظ عمى النظاـ العاـ بعناصره المختمفة يمكف أف

يحدث آثا اًر خطي اًر تيدد المصمحة العامة مف خالؿ عرقمة المرافؽ العامة مف
أداء واجباتيا األساسية التي يعوؿ عمييا المجتمع.
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لذا فإضراب الموظؼ العاـ عف العمؿ واف أباحتو النظـ القانونية لمدوؿ

المتقدمة والمتخمفة، 1مع ذلؾ فإف اإلباحة لـ تأت مطمقة بؿ مقيدة بقيود تحفظ
بواسطتيا التوازف بيف مصمحتيف ،مصمحة الموظؼ في التعبير عف رأيو بشتى

الطرؽ ومف ضمنيا االمتناع المؤقت عف أداء العمؿ  ،ومصمحة الجماعة
المتمثمة بدواـ واستم اررية المرافؽ العامة في تقديـ خدماتيا إلى المستفيديف

منيا.

مشكمة البحث :
إف إشكالية البحث في موضوع إضراب الموظؼ العػاـ عػف العمػؿ يمكػف

اإلشارة إلييا بطرح مجموعة مف التساؤالت :

ىؿ أف النظـ القانونية لمدوؿ محؿ دراستنا متفقة حوؿ إباحة اإلضرابمف عدمو  ،أـ ىناؾ معالجات قانونية متباينة ليذا الموضوع ؟

ىؿ النصوص القانونيػة المقارنػة كفمػت ونظمػت ممارسػة ىػذا الحػؽ ،أـجاءت قاصرة ولـ تساير ما ىو موجود عمى أرض الواقع ؟

-ىؿ المعالجة الجنائية إلضراب الموظؼ العاـ في القػوانيف العقابيػة فػي

مصر والعراؽ مازالت سارية ونافذة بحؽ المػوظفيف ،أـ يمكػف أف يسػتنتم موقفػاً

مغاي اًر إزاء اإلضراب الذي يقوـ بو الموظفيف العاميف نحو إباحتو ؟

 -مػػا ىػػو دور التش ػريع والقضػػاء فيمػػا يتعمػػؽ بتنظػػيـ ممارسػػة الحػػؽ فػػي

اإلضػ ػراب ع ػػف العم ػػؿ كوس ػػيمة م ػػف وس ػػائؿ التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأي ف ػػي األنظمػػػة
القانونية المقارنة محؿ دراستنا .

 -1حيػث إف إباحػة اإلضػراب ال يقتصػر فقػط عمػى الػدوؿ المتقدمػة كػانجمت ار وايطاليػا ،بػؿ

تعت ػػرؼ بػ ػو ال ػػدوؿ المتخمف ػػة أيضػ ػاً ك ػػالمغرب والص ػػوماؿ والس ػػنغاؿ .لممزي ػػد ينظ ػػر  :د.ماج ػػد
راغب الحمو  ،القانوف اإلداري  ،ط (بال)  ،مصر ، 2006 ،ص. 356
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أهمية البحث
الشؾ إف اإلجابة عمى التسػاؤالت السػابقة تجمػب معيػا أىميػة الد ارسػة ،

حيػػث مػػف الميػػـ بمكػػاف أف يػػتـ إلقػػاء الضػػوء عمػػى موقػػؼ التشػريعات واألقضػػية
اإلداري ػػة المقارنػػػة إزاء إج ػػازة الموظػػػؼ الع ػػاـ ب ػػالتعبير ع ػػف مطالب ػػو وتطمعاتػػػو
المينية عف طريؽ الكؼ المؤقػت عػف أداء عممػو أـ تحريمػو عميػو .وكػذا د ارسػة
كيفيػػة تضػػميف وتنظػػيـ ممارسػػة ىػػذا الحػػؽ فػػي األنظمػػة القانونيػػة التػػي تبيحيػػا

والتطور التأريخي ليذا الحؽ .
كما إف الحؽ في اإلضراب بالنسبة لمموظؼ العاـ واف كاف يعتبر وسيمة

مف وسائؿ التعبيػر عػف رغباتػو المينيػة وتجسػد مصػمحة فرديػة لػو إال انػو يمكػف

أف يعرض ممارستو مصمحة المجتمع إلى الخطر متى ما كاف جماعيػاً ويشػمؿ
غالبي ػػة الم ارف ػػؽ العام ػػة أو يش ػػمؿ الم ارف ػػؽ الحساس ػػة  ،ل ػػذا ف ػػإف د ارس ػػة وتحمي ػػؿ

الموازنػة بػيف المصػػمحتيف ال تخمػو مػػف األىميػة الكبيػرة ألجػػؿ أال تيػدر مصػػمحة
عمى حساب اآلخر .
منهجية البحث :
المنيجية العممية المعتمدة في دراستنا ىذه تتجسد في األسموب التحميمي

،لتحمي ػػؿ جزئي ػػات وتفريع ػػات الموض ػػوع  ،وك ػػذلؾ ت ػػـ االس ػػتناد عم ػػى األس ػػموب

المقػػارف أيض ػاً مػػف خػػالؿ مقارن ػة التش ػريعات واالتجاى ػات القضػػائية إزاء موقفيػػا

مػػف اإلض ػراب الػػوظيفي وكيفيػػة تنظيمػػو وممارسػػتو  ،وجػػاءت المقارنػػة مقتص ػرة
عمى األنظمة القانونية الفرنسية والمصرية والعراقية .
خطة البحث :
سوؼ يتـ دراسة موضوع بحثنا مف خالؿ تقسيمو إلى محوريف أساسيف
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يخصص ألي منيما مبحثاً مسػتقالً فػالمحور األوؿ يكػوف مخصصػاً لمتعريػؼ

باإلض ػراب الػػوظيفي عػػف العمػػؿ وصػػوره المختمفػػة  ،بينمػػا المحػػور الثػػاني يػػتـ

التناوؿ فيو المعالجة القانونية ليذا الحؽ في إطار النظـ القانونية محؿ المقارنة
ومراحؿ تمؾ المعالجة مػف تجريمػو إلػى إباحتػو ،وكيفيػة تنظيمػو ووضػع ضػوابط

ممارستو بالنسبة لمرحمة اإلباحة .وذلؾ كما يأتي :

المبحث األوؿ  :ماىية إضراب الموظؼ العاـ عف العمؿ

المبحث الثاني  :المعالجة القانونية إلضراب الموظؼ العاـ عف العمؿ

المبحث األول

ماهية إضراب الموظف العام عن العمل
المطمب األول

تعريف إضراب الموظف العام عن العمل
الفرع األول  :مفهوم اإلضراب عن العمل
تعنػػي كممػػة اإلض ػراب مػػف حيػػث المغػػة الكػػؼ أو اإلع ػراض  ،واإلض ػراب
مصػػدر الفعػػؿ أضػػرب الػػذي يعن ػي اإلع ػراض عػػف القيػػاـ بعمػػؿ معػػيف  ،فيقػػاؿ
أضرب عف الشيء أي كؼ وأعرض عنو ،ويقاؿ أضرب العماؿ أي كفوا عف

العمؿ حتى تجاب مطالبيـ .1

ىػػذا وقػػد عػػرؼ الفقػػو إضػراب الموظػػؼ العػػاـ تعريفػػات شػػتى  ،مػػنيـ مػػف

ي ػػرأ بأن ػػو توق ػػؼ الم ػػوظفيف ع ػػف القي ػػاـ بأعم ػػاليـ دوف أف توج ػػد رغب ػػة ل ػػدييـ

بإنيػػاء الخدمػػة بصػػورة جماعيػػة متفػػؽ عمييػػا وذلػػؾ بقصػػد الضػػغط عمػػى اإلدارة
 -1مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الوسػيط ،ج،1ط،4مكتبػة الشػروؽ الدوليػة ،القػاىرة
 ، 2004،ص. 556
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م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ االض ػ ػػطراب ال ػ ػػذي يحدث ػ ػػو اإلضػ ػ ػراب ،لتحقي ػ ػػؽ مص ػ ػػمحة خاص ػ ػػة
لممضػ ػربيف أو رف ػػع ض ػػرر يرون ػػو واقعػ ػاً عم ػػييـ ،أو لالحتج ػػاج عم ػػى أم ػػر م ػػف

األمور

1

.

وآخػر عرفػو بكونػػو اتفػاؽ بعػػض المػوظفيف أو كميػـ عمػػى االمتنػاع عػػف

العمػؿ مػػدة مػػف الػػزمف دوف أف تنصػػرؼ نيػػتيـ إلػػى التخمػػي عػػف وظػػائفيـ نيائيػاً
،وذلػػؾ بقصػػد إظيػػار اسػػتيائيـ مػػف أمػػر مػػف األمػػور  ،أو الوصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ
بعض المطالب

2

 ،ويعرفو د.ماجد راغب الحمو بأف إضػراب المػوظفيف ىػو

امتنػػاعيـ عػػف تأديػػة أعمػػاؿ وظػػائفيـ بصػػفة مؤقتػػة تعبيػ اًر عػػف عػػدـ الرضػػا عػػف

أمر معيف

3

ومف التعريفات الفقيية تمؾ يبدو لنا أف التعريؼ الذي أورده د.ماج ػ ػد
الحم ػػو تعريػػػؼ مػػػوجز ووافػ ػػي لحالػػػة إضػ ػراب الم ػػوظفيف وأقػ ػػرب إلػػػى التعريػػػؼ
الق ػػانوني ال ػػذي يظي ػػر ماىي ػػة الش ػػيء ول ػػيس وص ػػفو كم ػػا فع ػػؿ التع ػػاريؼ الت ػػي

سبقتو.
الفرع الثاني  :أركان اإلضراب عن العمل
ومػػف التعريػػؼ الػػذي رجحنػػاه يمكػػف أف نسػػتنتم ركنػػيف أساسػػيف لمنشػػاط
اإلضرابي لمموظؼ العاـ .وىما ،الركف المػادي الػذي يتمثػؿ فػي النشػاط السػمبي
لممػػوظفيف حػػاؿ تػػوقفيـ عػػف القيػػاـ بأعمػػاليـ بصػػورة مؤقتػػة .والػػركف الثػػاني ىػػو
 -1د.محمد عبد الحميد أبو زيد،دواـ سير المرافؽ العامة ،أطروحة دكتوراه  ،كميػة الحقػوؽ
 ،جامعة القاىرة ، 1976،ص. 15
-2د.عبػد الػرحيـ الصػفدي  ،الم ارفػؽ العامػة  ،ط(بػال) ،جامعػة دمشػؽ ، 1999-1998 ،
ص 36د .عػػدناف عمػػرو  ،القػػانوف اإلداري ط ،2منش ػػأة المع ػػارؼ باإلسػػكندرية ،2004 ،
ص. 150

 -3د.ماجد راغب الحمو  ،المرجع السابؽ ،ص. 350
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الػػركف المعنػػوي ومحت ػواه ىػػو إف المػػوظفيف المض ػربيف ال يقصػػدوف تػػرؾ العمػػؿ
بصورة نيائية ،أي ال تنصرؼ نيتيـ إلى التخمي عف الوظيفة العامة نيائياً .
وفيما يتعمؽ بالركف المادي فػإف المػوظفيف يمتنعػوف عػف أداء واجبػاتيـ ،

وىذا االمتناع قد يكوف مػف قبػؿ جميػع المػوظفيف المنتسػبيف إلػى مرفػؽ حكػومي

أو م ػػف مجموع ػػة م ػػنيـ  ،أي ال يش ػػترط ف ػػي تحقي ػػؽ ال ػػركف الم ػػادي لإضػ ػراب
ال ػػوظيفي أف يك ػػوف النش ػػاط اإلضػ ػرابي كميػ ػاً وتش ػػمؿ كاف ػػة الم ػػوظفيف ف ػػي دائػ ػرة
معينػػة مػػف دوائػػر الدولػػة ،بػػؿ يمكػػف أف يكػػوف النشػػاط صػػادر عػػف مجموعػػة مػػف

الموظفيف فحسب  .كما يتجسد الركف المادي مف خالؿ تحقؽ شروط عدة :
.1

أف يكػػوف توقػػؼ المػػوظفيف عػػف العمػػؿ توقفػاً كػػامالً وصػريحاً وال يػػدع أي

.2

أف يكػػوف التوقػػؼ أو االمتنػػاع عػػف عمػػؿ ممػػزـ قانونػاً ،وقػػد يكػػوف مصػػدر

مجاؿ لمشؾ.1

االلتػزاـ نصػػوص التشػريعات النافػػذة والمتعمقػػة بتنظػػيـ الحيػػاة الوظيفيػػة أو

عق ػػداً مبرمػ ػاً ب ػػيف الموظ ػػؼ المض ػػرب واإلدارة .ويعن ػػي أساسػ ػاً م ػػف ى ػػذا

الشػ ػػرط أف ال يكػ ػػوف إض ػ ػراب الموظػ ػػؼ ع ػػف العمػ ػػؿ يفتقػ ػػر إلػ ػػى الصػ ػػفة

اإللزاميػػة كػػأف تكػػوف عم ػالً إضػػافياً أو فػػي أيػػاـ األعيػػاد والعطػػؿ الرسػػمية
عندئذ ال يمكػف أف يعػد إضػراباً إال إذا مػا ارتػبط بمرفػؽ حيػوي وضػروري
وعممو يدوـ ويستمر حتػى فػي أيػاـ العطػؿ واألعيػاد أو بعػد أوقػات الػدواـ

الرسمي .2
.3

أف يكػوف االمتنػاع عػف العمػؿ جماعيػاً  ،يعػد ىػذا الشػرط شػرطاً ضػرورياً

لتحقػػؽ اإلض ػراب الػػوظيفي  ،ويعنػػى بػػو امتنػػاع عػػدد مػػف المػػوظفيف عػػف
أداء العم ػػؿ والواج ػػب امتناعػ ػاً م ػػدب اًر وجماعيػ ػاً  ،بمعن ػػى إف امتن ػػاع أح ػػد

 -1ينظر  :مصطفى أحمد أبو عمرو  ،التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب  ،ص. 23
 -2ينظر:عبد المحسف عبد الباسط  ،اإلضراب في قانوف العمؿ  ،ص. 43
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الم ػػوظفيف أو الع ػػامميف ع ػػف العم ػػؿ ال يع ػػد إضػ ػراباً لع ػػدـ تػ ػوافر الص ػػفة

الجماعية فيو  ،ومع ذلؾ فإف اإلضراب قد تتحقؽ في حاالت ولو لـ يقـ
بيػػا إال موظف ػاً واحػػداً ش ػريطة أف يترتػػب عمػػى إض ػرابو الفػػردي ذلػػؾ آثػػار

خطيػ ػرة بالنس ػػبة لممرف ػػؽ ال ػػذي يعم ػػؿ ب ػػو وي ػػؤثر ت ػػأثي اًر خطيػ ػ اًر ف ػػي أدائ ػػو

المعتاد والمرضي .

وىنػ ػػاؾ معيػ ػػاراف بصػ ػػدد تحديػ ػػد اإلض ػ ػراب الجمػ ػػاعي معيػ ػػار عضػ ػػوي

بمقتضاه يكوف اإلضراب جماعياً إذا ما نظـ وأعمف عنو بواسػطة النقابػات التػي

ادر مف العماؿ أو الموظف ػيػ ػف
يتب ػ ػع الع ػ ػماؿ أو المػ ػوظفي ػ ػف إلييا وال يكػ ػوف ص ػ اً

أنفسيـ.

والمعيار اآلخر ىو المعيار العددي محتواه أف يتبنى المشرع نسبة مئوية

مف عدد العماؿ أو المػوظفيف العتبػار اإلضػراب إضػراباً جماعيػاً .وىػذا يختمػؼ

باختالؼ المنشأة فيناؾ مف التشريعات يشترط ( )%75مف عدد العماؿ وىناؾ
آخر يشترط ( )%40وىكذا .
ومثاؿ عمى المعيار األوؿ مف التشػريعات  ،التشػريع المصػري والتشػريع

التونسي ،كما يأخذ التشريع الفرنسي بو في إطػار اإلضػراب فػي الم ارفػؽ العامػة
 .أما األمثمة عمى النموذج الثاني كالتشريع العمػؿ السػوري الػذي اشػترط موافقػة

( )%75مػػف عمػػاؿ المنشػػأة والقػػانوف الميبػػي الػػذي حػػدد ( )%40مػػف العمػػاؿ ،

والقضػػاء اإلداري الفرنسػػي اشػػترط أف يتوقػػؼ عػػدد مػػف العمػػاؿ عػػف أداء العمػػؿ
ولو لـ يتحقؽ فييـ صفة األغمبية . 1

 -1عمػػي محمػػد الجبػػالي  ،أحقيػػة المػػوظفيف العػػاميف فػػي اإلض ػراب فػػي القػػانوف األردنػػي

،جامعػة الشػرؽ األوسػط  ،بحػث ماجسػتير منشػور عمػى اإلنترنيػتhttp//meu.edu.jo ،
،ص. 32
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ومػ ػػع إف االتجػ ػػاىيف حػ ػػددا اآلليػ ػػة التػ ػػي يتحقػ ػػؽ بيػ ػػا الصػ ػػفة الجماعيػ ػػة
إلضػ ػراب العم ػػاؿ والم ػػوظفيف م ػػف منظ ػػور تشػ ػريعي مع ػػيف َ
،إال إنن ػػا ن ػػرأ ب ػػأف
المعيػػار العػػددي يكػػوف أجػػدأ وأنسػػب لممشػػرع فػػي إقمػػيـ كوردسػػتاف أف يأخػػذ بػػو
متى ما أراد إطالؽ وتنظيـ حرية الموظفيف في اإلضراب الوظيفي وذلؾ بسبب

ضػػعؼ التنظػػيـ المؤسس ػػاتي داخػػؿ الم ارف ػػؽ العامػػة واالرتب ػػاط الحزبػػي المص ػػيؽ
ألكثرية النقاب ػ ػ ػات التي ينتػ ػمي إلييا ال ػم ػوظؼ العاـ في اإلقميػ ػـ  ،األمػ ػر الذي

يحوؿ دوف أف تكوف تمؾ النقابات مناب اًر لتحقيؽ أىداؼ ومتطمبات أعضائيا .
.4

التبميػ أو اإلخطػار :تشػترط أغمبيػة التشػريعات عمػى ضػرورة تبميػ مػػدير
المؤسسة أو صاحب العمؿ عمى اإلضراب مف قبؿ الموظفيف أو العمػاؿ
أو مػػف ينػػوب عػػنيـ قبػػؿ القيػػاـ والبػػدء باإلض ػراب قبػػؿ مػػدة محػػددة وذلػػؾ

درءاً لإض ػ ػراب الفجػ ػػائي ودرءاً لإض ػ ػرار الفجػ ػػائي لمعمػ ػػؿ أو المؤسسػ ػػة
نتيجة لإضػراب غيػر المبمػ بػو .وكػذا ألجػؿ إفسػاح المجػاؿ أمػاـ اإلدارة

باتخ ػ ػػاذ إجػ ػ ػراءات مح ػ ػػددة وكفيم ػ ػػة بحف ػ ػػظ النظ ػ ػػاـ وت ػ ػػوفير المس ػ ػػتمزمات
الضرورية لممواطنيف وتخفيؼ آثار اإلضراب .1

 .5وحػ ػ ػػدة موضػ ػ ػػوع اإلض ػ ػ ػراب  :مػ ػ ػػف الضػ ػ ػػروري أف تتوافػ ػ ػػؽ إرادة العػ ػ ػػامميف
باإلضراب فيما يتصؿ بالموضوع أو المطالبات التي أضرب العامميف أو

المػػوظفيف عػػف العمػػؿ مػػف أجػػؿ تحقيقيػػا .ومػػف ذلػػؾ فػػإف ت ػزامف امتنػػاع
المػػوظفيف عػػف العمػػؿ ألسػػباب تتفػػاوت لػػدأ كػػؿ موظػػؼ ممتنػػع ال يمكػػف

اعتباره إضراباً وظيفياً وجماعياً .
ونفس األمػر مػع الػركف المعنػوي لإضػراب الػوظيفي الػذي يتطمػب تحقػؽ

جممة مف الشروط لتوافره  ،وىي :
 -1المرجع نفسو  ،ص. 33
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توجػػو النيػػة لػػدأ العمػػاؿ أو المػػوظفيف صػػوب االمتنػػاع الػػوقتي عػػف أداء
متطمبات العمؿ الممزميف بو بيدؼ تحقيؽ بعػض مػف المطالبػات المينيػة

الممكنػػة والمشػػروعة مػػف قبػػؿ صػػاحب العمػػؿ أو مػػدير المؤسسػػة  ،وقػػد
يتعػدأ اليػدؼ الجانػػب المينػي ويمػػارس اإلضػراب كورقػػة ضػغط سياسػػية
عمى الحكومة كي تجبرىا عمى اتخاذ موقػؼ سياسػي معػيف أو كفيػا عػف

السير في اتجاه تبني موقؼ سياسي محدد.1

ويستخمص مف ىذا الشرط إف إضػراب المػوظفيف أو العمػاؿ عػف العمػؿ
دوف أف ينصرؼ القصد إلى تحقيؽ مطالبػات مينيػة أو حتػى سياسػية مشػروعة

،أو أف ينحصػػر القصػػد فقػػط بػػالمرفؽ أو المؤسسػػة مػػف خػػالؿ خمػػؽ جػػو مخػػؿ
بسير العمؿ عندئذ ال نكوف أماـ اإلضراب كحؽ مف حقوؽ الموظػؼ بػؿ نكػوف

أماـ حالة التجاوز في استعماؿ حؽ اإلضراب .
.2

.3

يتعمؽ بوجود اتفاؽ جماعي بيف العماؿ بشأف التوقؼ المؤقت عف العمؿ

اء أكػػاف االتفػػاؽ سػػابقاً عمػػى اإلضػراب أـ الحق ػاً لػػو وذلػػؾ ش ػريطة أف
س ػو ً
يكػػوف ىنػػاؾ وحػػدة فػػي اليػػدؼ مػػف اإلض ػراب ووحػػدة فػػي المطالػػب مثممػػا
تطرقنا إلييا عند دراسة الركف المادي.

يتعمػػؽ بالمطالػػب التػػي يسػػعى المض ػربوف إلػػى تحقيقيػػا ،فيػػذه يسػػتمزـ أف
تك ػػوف قابم ػػة لمتحقي ػػؽ وممكن ػػة وأف تك ػػوف مش ػػروعة .بمعن ػػى إف العم ػػاؿ

والموظفيف العػامييف ال يمكػف ليػـ أف يضػربوا عػف العمػؿ لحمػؿ صػاحب
العمؿ أو اإلدارة عمى تنفيذ وتحقيػؽ مطالػب غيػر ممكنػة وغيػر مشػروعة

،كػػأف تكػػوف المطالػػب تتمحػػور فػػي تقميػػؿ سػػاعات العمػػؿ تقمػػيالً كبي ػ اًر أو

زيػ ػػادة األجػ ػػور وارتفاعيػ ػػا إلػ ػػى حػ ػػد فػ ػػاحش ال يكػ ػػوف بمقػ ػػدور المؤسسػ ػػة

 -1السيد عيػد نايػؿ  ،مػدأ مشػروعية اإلضػراب وأثػره عمػى العالقػات العقديػة ،مكتبػة سػيد
عبد اهلل وىبة ، 1988،ص. 40
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وصػػاحب العمػػؿ الرضػػوخ ليػػا بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ  .بينمػػا المطالػػب
الممكن ػػة والمش ػػروعة تمتث ػػؿ ب( تحس ػػيف األجور،القي ػػاـ بواج ػػب الرعاي ػػة

الص ػػحية واالجتماعي ػػة  ،وتحس ػػيف ظ ػػروؼ العم ػػؿ )..م ػػف قب ػػؿ ص ػػاحب
العمؿ أو اإلدارة المعنية .1

ومع ذلؾ فإف الحسـ والتقرير بأف المطالب المطموبة مػف قبػؿ المضػربيف
ممكنػػة ومشػػروعة مػػف عدمػػو لػػيس أم ػ اًر سػػيالً بػػؿ يكتنفػػو الغمػػوض فػػي بعػػض
األحياف ويؤوؿ إلى غيػر معنػى فػي أوقػات كثيػرة  ،األمػر الػذي بػرزت اتجػاىيف
بصدد الحكـ في ممكنية ومشروعية مطالب المضربيف .
مفيػػوـ ضػػيؽ يضػػيؽ مػػف دائػرة المطالػػب إلػػى حػػد المطالبػػة بتنفيػػذ شػػروط

العقد الفردي الذي يربط العامؿ أو الموظؼ بعممو  ،أو المطالبة بزيادة األجػور

 ،أو تحسػػيف ظػػروؼ العمػػؿ  ،ومفيػػوـ واسػػع يمكػػف لممطالػػب أف تػرتبط بشػػؤوف
العمػػاؿ وشػػروط العمػػؿ وظروفػػو  ،ويتفػػرع عػػف ذلػػؾ إنػػو مػػف الممكػػف أف ت ػرتبط

المطال ػ ػػب ب ػ ػػالظروؼ السياس ػ ػػية واالقتص ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة ويمك ػ ػػف أف تتغي ػ ػػر
الظروؼ تمؾ مف وقت آلخر .2

المطمب الثاني
صور اإلضراب عن العمل
تتعدد إضراب الموظفيف والعماؿ إلى صور عدة  ،وذلؾ تبعاً إلى اليدؼ

م ػػف المجػ ػوء إلي ػػو والمطال ػػب الت ػػي يس ػػعوف لمحص ػػوؿ عميي ػػا م ػػف قب ػػؿ اإلدارة أو
صاحب العمؿ  .وسوؼ نقوـ بدراسة أبرز صور اإلضراب  ،وىي:
 -1سامر أحمد موسػى  ،إضػراب العػامميف فػي الم ارفػؽ العامػة .بحػث منشػور عمػى الموقػع

اإللكتروني .htpp://www.eastlaws.com :

 -2السيد عيد نايؿ  ،المرجع السابؽ  ،ص. 47
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الفرع األول  :اإلضراب المهني
يعنى باإلضراب الميني امتناع الموظفيف أو العماؿ عػف العمػؿ بصػورة

جماعيػػة أو فئويػػة أو قطاعيػػة لمػػدة محػػددة لممطالبػػة بمكاسػػب مينيػػة معينػػة مػػف
خالؿ خمؽ ضػغوطات عمػى صػاحب المؤسسػة أو اإلدارة المعنيػة وحمػؿ الجيػة

المسؤولة عمى تمبيتيا  ،ويتفرع اإلضراب الميني إلى أشكاؿ عدة  ،ىي :

( )1اإلض ػراب التقميػػدي العػػادي  :يقصػػد بيػػذا النػػوع مػػف اإلض ػراب امتنػػاع
العمػ ػػاؿ أو المػ ػػوظفيف عػ ػػف العمػ ػػؿ بصػ ػػورة جماعيػ ػػة ومػ ػػدبرة ومدروسػ ػػة
مسػػبقاً.وعادةً مػػا يقػػوـ العمػػاؿ أو المػػوظفيف المضػربيف باختيػػار لجنػػة مػػف
بينيـ لمتابعة تنفيػذ اإلضػراب وألمػر القيػاـ بالتفػاوض مػع صػاحب العمػؿ
أو اإلدارة المعني ػ ػػة .ويع ػ ػػد اإلضػ ػ ػراب التقمي ػ ػػدي ى ػ ػػذا م ػ ػػف أكث ػ ػػر أش ػ ػػكاؿ

اإلضراب شيوعاً و ممارسةً .1

( )2اإلضػ ػراب ال ػػدائري  :ي ػػأتي ى ػػذا الن ػػوع م ػػف اإلضػ ػراب بمعن ػػى إف جمي ػػع
موظفي أو عماؿ مرفؽ أو منشأة معينػة ال يقومػوف باإلضػراب الجمػاعي

وفػػي نفػػس الوقػػت كمػػا فػػي الصػػورة السػػابقة  ،بػػؿ اإلضػراب يكػػوف بشػػكؿ
دائ ػػري بالنس ػػبة لم ػػوظفي مؤسس ػػة معين ػػة ب ػػدءاً يق ػػوـ م ػػوظفي قس ػػـ مع ػػيف
باإلضػراب لوقػػت محػػدد وبانتيػػاء الوقػػت يرجعػػوف إلػػى عمميػػـ ويمارسػػوف
واجباتيـ ،بينما قسـ آخر يقوـ باإلضراب لمدة محػددة وىكػذا تسػمـ الػدور

في النشاط اإلضرابي مف قسـ إلى آخر داخؿ المؤسسة الواحدة .

( )3اإلض ػراب البطػػيء (المقنػػع) :ليػػذا النػػوع مػػف اإلض ػراب تسػػميات أخ ػػرأ
أيضػ ػاً كاإلضػ ػراب المس ػػتتر أو اإلضػ ػراب الجزئ ػػي أو إضػ ػراب المردودي ػػة
..ومضمونو يتجسد في التقميؿ والتحجيـ مف وتيرة إنتاج السمع والخدمات

تبعاً لطبيعة المؤسسة .

 -1سامر أحمد موسى  ،المرجع السابؽ ،ص15
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أي بمعنػػى الموظفػػوف أو العػػامموف يباشػػروف وظػػائفيـ وال ينقطعػػوف عنيػػا
بصورة كمية ،بؿ كؿ ما في األمر ىؤالء يبطئوف في عمميـ مقارنةً بما قاموا بو

سابقاً بصورة يؤثر سمباً عمى الجانب اإلنتاجي لمشركة أو المؤسسة المعنية .

كما إف بدء اإلضػراب البطػيء يكػوف فػي المحظػة التػي يقممػوف العمػاؿ أو

الم ػػوظفيف م ػػف عممي ػػـ وجي ػػدىـ بص ػػورة متفق ػػة عميي ػػا وم ػػدبرة مس ػػبقاً ،وبالت ػػالي
يصعب التعرؼ عمى ىذا النوع مف اإلضراب لكونو مخفياً ومسػتت اًر وغيػر مبػوح

بو عمناً مف قبؿ المضربيف.1

( )4اإلض ػراب المتقطػػع أو المتكػػرر  :يقصػػد بػػو توقػػؼ المػػوظفيف أو العمػػاؿ
عػػف العمػػؿ بصػػورة قصػػيرة ومتكػػررة مػػع البقػػاء فػػي مكػػاف العمػػؿ ،أي إف

اإلض ػ ػ ػراب يكػ ػ ػػوف بصػ ػ ػػورة متقطع ػ ػ ػػة .فالعمػ ػ ػػاؿ أو المػ ػ ػػوظفيف يقوم ػ ػ ػػوف
باإلضراب عف العمػؿ لفتػرة قصػيرة ويسػتأنفوف عمميػـ بعػد ذلػؾ ،ومػف ثػـ
يتوقفػػوف مػػف جديػػد وىكػػذا يتوقفػػوف عػػف العمػػؿ بصػػورة متقطعػػة ومتكػػررة

.وكػػذلؾ يحتػػاج اإلض ػراب المتكػػرر إلػػى د ارسػػة ودقػػة فػػي تحديػػد األوقػػات
والمدد والمطالب مف قبؿ المضربيف عػف العمػؿ ليػأتي بنتيجػة ليػـ ويػؤثر

عمى اإلدارة أو صاحب العمؿ . 2

( )5اإلضػػراب مػػع احػػتالؿ المكػػاف  :يكػػوف ىػػذا النػػوع مػػف النشػػاط اإلض ػرابي
أشػػد أشػػكاؿ اإلضػراب المينػػي ألنػػو ال يقتصػػر النشػػاط اإلضػرابي عمػػى
االمتناع عف أداء العمؿ والقياـ بالواجب الممقاة عمى كاىؿ المػوظفيف أو
العمػػاؿ ،بػػؿ يقومػػوف ى ػؤالء بالمبالغػػة فػػي نشػػاطيـ مػػف خػػالؿ احػػتالليـ

لمكػػاف العم ػؿ ومنػػع العمػػاؿ اآلخ ػريف غيػػر المض ػربيف مػػف الػػدخوؿ إلػػى
 -1ثامر أحمد موسا  ،المرجع السابؽ  ،ص. 17

 -2ينظر :مصطفى أحمد أبو عمػرو  ،التنظػيـ القػانوني لحػؽ اإلضػراب ،ط ،1دار الكتػب

القانونية ،مصر ، 2009،ص. 78
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أم ػػاكف عممي ػػـ  ،وق ػػد يك ػػوف التجم ػػع واح ػػتالؿ المك ػػاف ف ػػي أجػ ػزاء ميم ػػة
ومؤثرة في اإلنتاج  ،كأف تكوف وحدة اإلنتػاج  ،أو يكػوف فػي مكػاف غيػر

مؤثر إلى ذلؾ الحد كأف تكوف صػاالت االسػتراحة و المكػاف المخصػص

لألكؿ .1

( )6اإلضػ ػ ػراب المباغ ػ ػػت  :وى ػ ػػذه الص ػ ػػورة تعن ػ ػػي أف العم ػ ػػاؿ أو الم ػ ػػوظفيف
يمتنعوف عف أداء واجباتيـ بشكؿ مفاجئ ودوف أي إنذار مسبؽ يعزموف

خمػؽ ضػغوط عمػى اإلدارة أو صػاحب العمػؿ لالرتضػاء بمطػالبيـ بسػػبب
إف اإلضػػ ػ ػراب الفج ػ ػ ػػائي يح ػ ػ ػػوؿ دوف ق ػ ػ ػػدرة اإلدارة المعني ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى تبن ػ ػ ػػي

احتياطات الزمة لتالفي آثاره أو حتى تخفيفيا .
()7

إضراب التنبيو  :يقصد بو توقػؼ المػوظفيف أو العمػاؿ عػف أداء عمميػـ

لم ػػدة وجي ػ ػزة يصػػػاحبو إطػػػالؽ أص ػ ػوات معين ػػة لج ػػذب انتبػ ػػاه المػػػدير أو
صاحب العمؿ مف الرضوخ لمطالبيـ واال يحولوف تػوقفيـ إلػى اإلضػراب

التقميدي .

( )8اإلض ػ ػراب التضػ ػػامني  :يتجسػ ػػد ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف اإلض ػ ػراب فػ ػػي توقػ ػػؼ
مجموعة مف العمػاؿ أو المػوظفيف عػف عمميػـ لػيس لمطالبػات ذاتيػة ليػـ
ب ػػؿ كس ػػخط أو معارض ػػة لقػ ػ اررات وممارس ػػات اإلدارة أو ص ػػاحب العم ػػؿ
تجاه عماؿ آخروف يعمموف في نفس المنشأة أو في غيرىا .

( )9اإلض ػراب اإلداري  :يعنػػي أف يضػػرب العمػػاؿ أو الموظفػػوف عػػف العمػػؿ

اإلداري المكمف ػػيف ب ػػو ول ػػيس ك ػػؿ م ػػا يقدمون ػػو م ػػف عم ػػؿ ،مث ػػؿ إضػ ػراب
األطباء عف مميء األوراؽ اإلدارية المطموبة عف معالجتيـ لممرضى.2

( )10اإلضػ ػراب التع ػػويقي  :يك ػػوف م ػػف خ ػػالؿ إضػ ػراب قس ػػـ أو ج ػػزء أساس ػػي
لممؤسسػػة عػػف العمػػؿ ممػػا يعػػوؽ ويعرقػػؿ عمػػؿ بػػاقي األقسػػاـ ،وبالتػػالي
 -1مصطفى أحمد أبو عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 89
 -2سامر أحمد موسى  ،المرجع السابؽ  ،ص. 35
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يوق ػ ػؼ عمميػ ػػة اإلنتػ ػػاج فػ ػػي المؤسسػ ػػة تمػ ػػؾ  ،ويمػ ػػارس ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف
اإلضراب في المؤسسات اإلنتاجية الحديثػة التػي تتبنػى خطػة التخصػص
ألي قسـ مف أقساميا المختمفة .1

إذف مػ ػػف خػ ػػالؿ مػ ػػا تقػ ػػدـ يتضػ ػػح بػ ػػأف اإلض ػ ػراب المينػ ػػي ىػ ػػو امتنػ ػػاع

الم ػػوظفيف أو العم ػػاؿ ع ػػف العم ػػؿ بص ػػورة جماعي ػػة أو فئوي ػػة أو قطاعي ػػة لم ػػدة
محددة لممطالبة بمكاسب مينية معينة مف خالؿ خمؽ ضغوطات عمى صاحب

المؤسسة أو اإلدارة المعنية وحمؿ الجية المسؤولة عمى تمبيتيا .
الفرع الثاني  :اإلضراب السياسي

يقصػػد باإلضػراب السياسػػي توقػػؼ العمػػاؿ أو المػػوظفيف عػػف العمػػؿ لػػيس

لتحقيػػؽ مصػػالح مينيػػة ،بػػؿ بيػػدؼ ممارسػػة الضػػغط عمػػى السػػمطة السياسػػية أو
الحكوم ػػة إلجبارى ػػا عم ػػى اتخ ػػاذ موق ػػؼ سياس ػػي مع ػػيف أو إعاقتي ػػا ع ػػف تحقي ػػؽ
غايات سياسية معينة ،أو االحتجػاج عمػى عمػؿ معػيف قامػت بػو الحكومػة عمػى

الصعيد الداخمي أو الخارجي أو لتأييد الحكومة في مسألة معينة.2

إذاً وفق ػاً لػػذلؾ فامتنػػاع المػػوظفيف عػػف العمػػؿ فػػي اإلض ػراب السياسػػي ال

يك ػػوف غايت ػػو تحقي ػػؽ مطالػ ػب ومط ػػامح ذاتي ػػة وفئوي ػػة تػ ػرتبط بحق ػػوقيـ الميني ػػة

مباشرةً ،بػؿ تكػوف بيػدؼ خمػؽ ضػغوطات عمػى الحكومػة وحمميػا عمػى معالجػة
قضايا تكوف ذات اىتماـ عاـ أو قضايا رأي عاـ .
كم ػا واف اإلضراب السياسػ ػي تختمؼ عف اإلضراب الميني فيما يتعمػ ػؽ
 -1المرجع نفسو ،ص. 37

 -2ينظر :أشرؼ عبد القادر قنديؿ  ،اإلضراب بيف اإلباحة والتجريـ ،دار الجامعػة الجديػدة
 ، 2007،ص. 94
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بالجية التي تمارس اإلضراب في وجييا ،ففي اإلضػراب المينػي تكػوف النشػاط
موجو إلى صاحب العمؿ أو الجية اإلداريػة المسػؤولة عػف المؤسسػة أو المرفػؽ
العاـ ،بينما اإلضراب السياسي يوجو ضد الدولة أو السمطات العامػة لػيس ضػد
صاحب العمؿ أو الجية اإلدارية المسؤولة التي يعمموف لدييا المضربوف .

باإلضافة فإف المطالب واألىداؼ التي يسعى المضربوف إلى تحقيقيػا ال
يمكف تمبيتيا مف قبؿ صاحب العمؿ الذي يعمموف لديو ،بؿ تمبية تمػؾ المطالػب

السياسية تحقؽ فقط مف قبؿ السمطة العميا في الدولة .

ىػػذا فػػي حػػيف إف اإلضػراب فػػي القطػػاع العػػاـ غالبػاً مػػا يكػػوف ذات طػػابع

سياسػػي لكونػػو موجػػو إلػػى السػػمطة اإلداريػػة فػػي الدولػػة ،وخاص ػةً إذا مػػا اقتػػرف
بمطالػب عامػػة وتشػمؿ جميػػع المػػوظفيف وال تقتصػر عمػػى تحقيػؽ مكاسػب ذاتيػػة

وفئويػػة لممض ػربيف فحسػػب  ،ويمكػػف أف نسػػأؿ ىػػؿ اإلض ػراب السياسػػي مشػػروع
آخذاً بنظر االعتبار األثر الكبير الذي يخمقو عمى السمطة العامة ؟
لإجابػػة عمػػى ىػػذا الس ػؤاؿ فقػػد انقسػػمت اآلراء الفقيي ػة عمػػى اتجػػاىيف :

االتجػاه األوؿ يسػمكو الػبعض مػػف الفقػو ويػروف بػػأف اإلضػراب السياسػي مشػػروع
متػى مػػا كػػاف اإلضػراب المينػػي مجػػا اًز وذلػؾ بسػػبب صػػعوبة التمييػز بػػيف نػػوعي

اإلضراب.

إذف وفقػاً ليػػذا الػرأي فػػإف اإلضػراب السياسػػي يكػػوف مشػػروعاً مػػا لػػـ يكػػف

ىناؾ نص تشريعي يحرمػو  ،وبالتػالي سػوؼ يكػوف أي نشػاط إضػرابي يقػوـ بػو

الموظفوف العاموف مباحاً .1

أمػ ػا االت ػ ػجاه الث ػ ػاني  :يذىب بو بعػ ػض آخر مػ ػف الفػ ػقو باعت ػبػ ػار عػ ػدـ
 -1ينظر  :السيد عيد النايؿ  ،المرجع السابؽ  ،ص. 69
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مشروعية اإلضراب السياسي كيدؼ لحمؿ السمطة العميا في الدولة عمػى اتخػاذ
موقػػؼ سياسػػي معػػيف أو تػػرؾ أو عػػدـ االسػػتمرار فػػي موقػػؼ سياسػػي سػػبؽ واف
تبنتػػػو  ،وذلػػػؾ ألف السػػػمطة العميػ ػػا فػ ػػي الدول ػػة تم ػػارس اختصاصػ ػػاتيا بموجػ ػػب

الدس ػػتور وف ػػي إط ػػار مبادئي ػػا األساس ػػية ومت ػػى م ػػا انعرج ػػت ع ػػف تم ػػؾ المب ػػادئ
وص ػػالحياتيا الدس ػػتورية ف ػػإف الدس ػػتور نفس ػػو يح ػػدد الجي ػػات المعني ػػة واآللي ػػات

الرقابيػ ػػة لتقويميػ ػػا وارجاعي ػ ػا لجػ ػػادة الص ػ ػواب  ،وبالتػ ػػالي ال يمكػ ػػف أف تمػ ػػارس
اإلضػراب السياسػي كوسػيمة رقابيػة دوف أف تػدعـ مػف قبػؿ الدسػتور ،واال سػػوؼ
يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى إىػػدار القيمػػة الدسػػتورية والقانونيػػة لمسػػمطات المخولػػة لمحكومػػة

.ومػػع كػػؿ ذلػػؾ فػػإذا كػػاف اإلض ػراب السياسػػي مجػػا اًز بص ػراحة الدسػػتور عندئػػذ
يمكػ ػػف أف تم ػ ػارس وفق ػ ػاً ل ليػ ػػات واألطػ ػػر الدسػ ػػتورية ،ويكػ ػػوف بطبيعػ ػػة الحػ ػػاؿ

مشروعاً .1

وفيمػا يتعمػؽ بترجيحنػا ألحػػد الػرأييف ،فإننػا نػرأ بػػأف الػرأي األوؿ فيػو مػػف
الوجاىػ ػػة وخاص ػ ػةً فػ ػػي المجتمعػ ػػات المتقدمػ ػػة والتػ ػػي قطعػ ػػت شػ ػػوطاً كبي ػ ػ اًر فػ ػػي
الديمقراطيػة حيػث يكػوف فييػػا الفػرد بصػورة عامػة والموظػػؼ العػاـ بشػكؿ خػػاص

عم ػػى درج ػػة عالي ػػة م ػػف ال ػػوعي والثقاف ػػة يمكن ػػو ف ػػي ممارس ػػتو لح ػػؽ اإلضػ ػراب

السياسي كمواطف دوف أف يقترف ذلؾ بمطالبات وتناحرات حزبية ضيقة .
إال إننػػا نػػرجح ال ػرأي القائػػؿ بػػأف اإلض ػراب السياسػػي ال يمكػػف أف يكػػوف

مش ػػروعاً عم ػػى ط ػػوؿ الخ ػػط م ػػا ل ػػـ يبيح ػػو الدس ػػتور صػ ػراحةً  .وب ػػاألخص فػ ػي

المجتمػػع الع ارقػػي واقمػػيـ كوردسػػتاف وذلػػؾ بسػػبب إف االنتمػػاء الحزبػػي أقػػوأ مػػف
االنتمػػاء الػػوطني والنقػػابي والقػػوؿ بإباحػػة اإلض ػراب السياسػػي يػػؤدي إلػػى خمػػؽ

اض ػػطرابات ف ػػي المجتم ػػع نتيجػ ػةً إلضػ ػرابات وظيفي ػػة متتالي ػػة ومتك ػػررة كوس ػػيمة
لمتنافس الحزبي الضيؽ ولتصفيات في المواقؼ السياسية .

 -1ينظر :مصطفى أحمد أبو عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 103
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المبحث الثاني
المعالجة القانونية إلضراب الموظف العام عن العمل
لق ػػد تط ػػورت مواق ػػؼ المش ػػرعيف إزاء تنظ ػػيـ النش ػػاط اإلضػ ػرابي لمموظ ػػؼ
العػػاـ  ،حيػػث كػػاف ىنػػاؾ مػػف يحرمػػو ويجرمػػو فػػي نظامػػو القػػانوني ،أي ال يقػػر

لمموظػػؼ الح ػػؽ ف ػػي اإلضػ ػراب ع ػػف العم ػػؿ .ف ػػي ح ػػيف اتج ػػو الحقػ ػاً إل ػػى إباح ػػة

النشاط اإلضرابي ووضع معالجة قانونية لتنظيمو .

األمر الذي حري بنا أف نقوـ بدراسة ىذا المبحث مف خالؿ التطرؽ إلػى

المػػرحمتيف المػػذكورتيف مػػف خػػالؿ تخصػػيص مطمػػب مسػػتقؿ ألي منيمػػا مثممػػا
يأتي :

المطمب األول
مرحمة تجريم النشاط اإلضرابي
ومثممػا سػػبقنا باإلشػػارة إليػو ىنػػاؾ مػػف الػدوؿ مػػف تبنػػت موقفػاً متشػػدداً فػػي

نظاميػػا القػػانوني إزاء إض ػراب المػػوظفيف عػػف العمػػؿ إلػػى حػػد اعتبرنػػو جريم ػػة

اء أكان ػػت جريم ػػة جنائي ػػة وتع ػػالم ف ػػي س ػػياؽ المػ ػواد
يعاق ػػب عميي ػػا الق ػػانوف سػ ػو ً
العقابية أـ جريمة تأديبيػة تػتـ معالجتيػا وفقػاً لمتشػريعات االنضػباطية فػي مجػاؿ

الوظيفة العامة.

وم ػػف ذل ػػؾ س ػػوؼ نقس ػػـ ى ػػذا المطم ػػب إل ػػى ف ػػروع  ،نخص ػػص فرعػ ػاً إل ػػى

التج ػريـ الجنػػائي لمنشػػاط اإلض ػرابي  ،وفرع ػاً آخ ػ اًر نتنػػاوؿ فيػػو التج ػريـ التػػأديبي

لإضراب الوظيفي  .كما ونسبؽ بالدراسة في فػرع أوؿ المبػررات أو المسػوغات

التي دفعت بالسمطة إلى تبني ىكذا موقؼ متشدد مف الموضوع محؿ دراستنا :
الفرع األول  :مسوغات التجريم وعالقتها بمبدأ استمرارية المرفق العام
بعد أف أصبحت الدولة تميؿ إلى التدخؿ في شتى العالقات االجتماعية
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واالقتصادية داخؿ المجتمػع بتػأثير الفكػر االشػتراكي الػذي تبنػاه عػدد غيػر قميػؿ
م ػػف ال ػػدوؿ ،فق ػػد ك ػػاف م ػػف أول ػػى نتائج ػػو تغمي ػػب المص ػػمحة العام ػػة أو مص ػػمحة
المجتمػػع عمػػى المصػػالح الفرديػػة ،وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف مصػػمحة الم ارفػػؽ العامػػة

التػػي تضػػطمع بميػػاـ واختصاصػػات تخػػدـ المجتمػػع تكػػوف ومػػف بػػاب أولػػى أكثػػر
ػار واحت ارمػاً وحمايػةً مقارنػةً بمصػػمحة العػػامميف أو المػػوظفيف فييػػا  ،وترتيبػاً
اعتبػ اً
عمػػى ذلػػؾ فػػإف الػػدوؿ ذات الفكػػر االشػػتراكي خاص ػةً تبنػػت موقف ػاً متشػػدداً إزاء
التعبير عف الرأي مف قبؿ الموظفيف في المصالح الحكومية ومف ضمنيا القياـ

باإلضػ ػ ارب ع ػػف العم ػػؿ ،بص ػػورة ل ػػـ تقتص ػػر اإلجػ ػراء عم ػػى المس ػػاءلة التأديبي ػػة

فحسب  ،بؿ وصمت إلى حد إيراد نصوص جنائيػة تجػرـ عمميػة اإلضػراب عػف

العمؿ في المرافؽ العامة وتعاقب مرتكبي تمؾ الجريمة .1

ومما ىػو محػؿ اتفػاؽ فقيػي وقضػائي يتمثػؿ فػي ارتبػاط تجػريـ الحػؽ فػي

المرفػ ػػؽ العامػ ػػة
اإلض ػ ػراب الػ ػػوظيفي بمسػ ػػوغ أساسػ ػػي وىػ ػػو ضػ ػػرورة دواـ سػ ػػير ا
بانتظاـ واطراد  ،والذي يعني أف تقوـ المصالح الحكومية بصػورة مسػتمرة بػأداء
واجبيا المتمثمة بتػأميف األمػف لمنػاس ،أو تقػديـ الخػدمات األساسػية ليػـ وذلػؾ
ألف النػػاس يػػأمنوف عمػػى أنفسػػيـ وأمػواليـ وأع ارضػػيـ عمػػى الخػػدمات التػػي تقػػوـ

بيػ ػػا الم ارفػ ػػؽ األمنيػ ػػة ،كمػ ػػا يعتمػ ػػدوف عمػ ػػى وسػ ػػائؿ النقػ ػػؿ العامػ ػػة فػ ػػي سػ ػػفرىـ

وت ػ ػػنقالتيـ  ،وال يحت ػ ػػاطوف لتزوي ػ ػػد أنفس ػ ػػيـ بالم ػ ػػاء الص ػ ػػالح لمش ػ ػػرب وتسػ ػ ػريب
فض ػػالتيـ  ،وال إلض ػػاءة مك ػػاف س ػػكنيـ وتش ػػغيؿ أجيػ ػزتيـ ومس ػػتمزماتيـ البيتي ػػة

الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى التي ػػار الكيرب ػػائي  ،كمػ ػا إني ػػـ يحت ػػاجوف الخ ػػدمات البريدي ػػة
والصحية والقضائية والتعميمية التي تقدميا مختمؼ المرافؽ العامة .2

 -1ينظر :د.عبد الفتاح حسف  ،التأديب في الوظيفة العامػة ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة

 ،1964 ،ص. 121

 -2ينظر :د.عدناف عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 149
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لكػػؿ ذلػػؾ فمػػف السػػيؿ أف يتصػػور المػػرء مػػدأ االرتبػػاؾ الػػذي يػػنجـ عػػف
تعطػػؿ مرفػػؽ مػػف الم ارفػػؽ العامػػة حتػػى ولػػو كػػاف التوقػػؼ لمػػدة زمنيػػة محػػدودة
وقصيرة ،ذلػؾ التصػور أدأ إلػى اتفػاؽ الفقػو بصػدد اعتبػار دواـ سػير الم ارفػؽ

العامة بانتظاـ واطراد أولى القواعػد التػي تحكػـ عمػؿ الم ارفػؽ العامػة حتػى ولػو
لـ ينص المشرع عمييا صراحةً .1

وقد برر الفقو مبدأ استم اررية المرفؽ العاـ باعتباره يرتكز عمى أساسيف:
 -1مب ػػدأ دس ػػتوري وسياس ػػي يتجس ػػد ف ػػي ثب ػػات الدول ػػة واس ػػتق ارره إزاء قيامي ػػا
بالواجب ػػات الممق ػػاة عم ػػى عاتقي ػػا م ػػف خ ػػالؿ عم ػػؿ المؤسس ػػات الدس ػػتورية
والسياسية بصورة منتظمة وغير منقطعة .

 -2ىػػدؼ اجتمػػاعي  ،يتمثػػؿ فػػي ض ػرورة تفػػادي الفوضػػى فػػي المجتمػػع مػػف
خالؿ ديمومػة الخػدمات التػي تقػدميا الم ارفػؽ العامػة إلػى المػواطنيف دوف

انقطاع أو تمكؤ .
وقد تـ التأكيد عمػى أىميػة ىػذا المبػدأ وضػرورتو لممرفػؽ العػاـ مػف خػالؿ

االجتيادات القضائية  ،إلى حد أعتبر منذ قرار(  ) winkellفي 1909/8/7

جوىر المرفؽ العاـ .2

إذف وفقاً لما تقدـ يمكف أف نعتبر مبػدأ دواـ سػير الم ارفػؽ العامػة المسػوغ

األساسػػي والتبريػػر المعػػوؿ عميػػو مػػف قبػػؿ الػػبعض مػػف المشػػرعيف فػػي اعتبػػار
 -1ينظػػر :د.سػػميماف محمػػد الطمػػاوي  ،الػػوجيز فػػي القػػانوف اإلداري ،ط(بػػال) ،دار الفكػػر

العربي  ، 1974 ،ص. 398

 -2ينظ ػػر :د.ىي ػػاـ مروة،الق ػػانوف اإلداري الخػػػاص،ط ،1مج ػػد المؤسس ػػة الجامعي ػػة،بيروت،
 ،2003ص.50
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إضراب الموظؼ العػاـ عػف العمػؿ جريمػة ،جنائيػة كانػت أـ انضػباطية ،يعاقػب
مػػف يرتكبػػو مػػف طائفػػة المػػوظفيف ،ألنػػو يػػؤدي إلػػى خمػػؽ اضػػطراب يمػػس سػػوءاً
بالبيئة الدستورية والسياسية واالجتماعية داخؿ المجتمع .

وبدورنا نرأ بأف ىذا التوجو واف لػو مػا يبػرره ومػع ذلػؾ يمكػف أف يػؤدي

في أوقات كثيرة إلى تضيؽ دائرة المطالبة بالحقوؽ الوظيفية مف قبؿ المػوظفيف
وحرمػػانيـ منيػػا بػػدواعي حمايػػة اسػػتم اررية المرفػػؽ العػػاـ ممػػا يشػػكؿ تعارضػاً مػػع

األطر واألسس الدستورية والقانونية المعتمدة لدأ الدوؿ .
الفرع الثاني  :التجريم الجنائي لإلضراب الوظيفي

يعد تجريـ النشاط اإلضرابي لمموظفيف أشد المعالجات القانونية لو ،
حيػػث يقػػوـ المشػػرع فػػي الػػدوؿ التػػي تتبنػػى ىػػذه الطريقػػة إلػػى وضػػع نصػػوص
عقابية تتضمف التجريـ لإضراب الوظيفي ويعيف لتمؾ الجريمة عقوبػة معينػة .
وألجؿ بياف تفاصيؿ ذلؾ سوؼ نقوـ بالتطرؽ إلى نمػاذج بعػض الػدوؿ فػي ىػذا

المنواؿ بقدر ما يتعمؽ بالدوؿ محؿ المقارنة في دراستنا،كما يأتي :
أوالً  :النموذج المصري :

اإلض ػراب الوظ ػيفػي لـ ي ػكف في النظ ػاـ القانػ ػوني المػ ػص ػري مجرم ػاً حتى

سػػنة  ،1923فقػػد كػػاف اإلج ػراء الوحيػػد الػػذي يػػتـ اتخػػاذه ضػػد المض ػربيف عػػف
العمؿ مف الموظفيف يتمثؿ بالعقوبات التأديبية التي تستطيع اإلدارة أف تفرضػيا

عمى أي نوع مف أنواع االنقطاع عف العمؿ بدوف ترخيص .1

ومنذ التأريخ الػ ػمذكور آنفاً ونتيػ ػ ػجةً لشعور المشرع الم ػ ػصري بػ ػخطػ ػورة
 -1ينظر :د.سميماف محمد الطماوي  ،المرجع السابؽ  ،ص. 400
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التجمعػػات العماليػػة وازديػػاد حػػاالت اإلضػراب فػػي المصػػالح الحكوميػػة ووصػػولو
إلى قناعة تفيد بأف العقوبات التأديبية غير كافية وغير رادعة لطائفة الموظفيف
المضػربيف ،فقػػد قػػاـ بإصػػدار قػػانوف تحػػت رقػػـ ( )38الػػذي عػػدؿ بموجبػػو قػػانوف

العقوبات المصري ليعد اإلضراب في المصالح والمرافؽ العامػة جريمػة جنائيػة

1

 ،وقػػد أخػػذ قػػانوف العقوبػػات المصػػري رقػػـ  58لسػػنة  1937بػػذلؾ التعػػديؿ فػػي
نصوص ػػو  ،وبع ػػد ذل ػػؾ اض ػػطر المش ػػرع أعق ػػاب الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة إل ػػى

التدخؿ والتشديد في عقوبػ ػ ػ ػة اإلض ػ ػراب والتوسي ػ ػع في نطاؽ جريػ ػمة اإلض ػراب
الوظيفي وقد صدر قوانيف عدة تخدـ توجو ىذا .2

ووفق ػاً لمنص ػػوص الجنائي ػػة المعم ػػوؿ بي ػػا ف ػػي مص ػػر فيم ػػا يتعم ػػؽ بتجػ ػريـ

العمػػؿ اإلض ػرابي لمموظػػؼ العمػػومي ،فإنػػو يعػػد اإلض ػراب ترك ػاً لمعمػػؿ ولػػو فػػي
صػػورة اسػػتقالة أو االمتن ػػاع عمػػداً ع ػػف تأديػػة واج ػػب مػػف واجب ػػات الوظيفػػة ك ػػـ

س ػػاوأ المش ػػرع ب ػػيف الموظ ػػؼ والمس ػػتخدميف ف ػػي المس ػػالح الحكومي ػػة ف ػػي ى ػػذا

الشأف.3

 -1حيث جاء في القانوف المذكور بالنص في ذلؾ الشأف :

( )1إذا اتفؽ ثالثة عمى األقؿ مف الموظفيف أو المستخدميف العمومييف وتركػوا عمميػـ بػدوف
مسوغ شرعي يعاقبوف بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشير أو بغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو.
( )2وتطبؽ نفس العقوبات عمػى كػؿ موظػؼ أو مسػتخدـ عػاـ امتنػع عمػداً عػف تأديػة واجػب
مػف واجبػػات وظيفتػو إذا كػػاف امتناعػو يجعػػؿ أو مػػف شػأنو أف يجعػػؿ حيػاة النػػاس أو صػػحتيـ
أو أمنيـ فػي خطػر ،وكػذلؾ إذا نشػأت عنػو فتنػة أو كػاف مػف شػأنو أف تنشػأ عنػو فتنػة أو إذا

أضر بمصمحة عامة  .ينظر:د.سميماف محمد الطماوي ،المرجع السابؽ ،ص. 401
 -2مػف تمػؾ القػوانيف :المرسػوـ بقػانوف رقػـ  116لسػنة  ، 1946والقػانوف رقػـ  318لسػنة
 ، 1952والقػػانوف رقػػـ  91لسػػنة .1959ينظػػر :د.ماجػػد ارغػػب الحمػػو  ،المرجػػع السػػابؽ ،
ص. 352

 -3ينظر :المواد ( 374 ، 124مكرر )375،مف قانوف العقوبات المصري رقػـ  58لسػنة

 1937المعدؿ .
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ويمكف لنا تفصيؿ أركاف جريمة إضراب الموظفيف عف العمؿ فػي مصػر
إلػػى ركػػف مػػادي وركػػف معنػػوي :فػػالركف المػػادي يتمثػػؿ بإض ػراب ثالثػػة مػػوظفيف
عمى األقؿ عػف القيػاـ بػأداء عمميػـ واالنقطػاع عنػو ،لػذلؾ فػإف إضػراب موظػؼ

واحػػد أو مػػوظفيف ال يتحقػػؽ عندئػػذ ىػػذا الػػركف إال إذا كػػاف التػػرؾ بقصػػد عرقمػػة
سير العمؿ في المرفؽ أو اإلخالؿ بانتظامو .
والػػركف الثػػاني فيػػو الػػركف المعنػػوي والػػذي يتمظيػػر فػػي اتفػػاؽ المػػوظفيف

المضػ ػربيف ع ػػف العم ػػؿ مس ػػبقاً ،أو إتح ػػادىـ ف ػػي الي ػػدؼ من ػػو رغ ػػـ ع ػػدـ س ػػبؽ

االتفاؽ بينيـ .

كم ػػا إف النص ػػوص المش ػػار إليي ػػا أوردت ظ ػػروؼ مش ػػددة تشػ ػدد العقوب ػػة

وتضاعؼ الحد األقصى بموجبيا بالنسبة لممػوظفيف المضػربيف عػف العمػؿ ،إذا

كاف الترؾ أو االمتناع مف شأنو أف يجعؿ حياة الناس أو صحتيـ أو أمنيـ في
خطػػر ،أو كػػاف مػػف شػػأنو أف يحػػدث اضػػطراباً أو فتنػػة بػػيف النػػاس أو إذا أضػػر

بمصمحة عامة .

ويمكف أف يستخمص مف إف جريمة انقطاع الموظؼ عػف العمػؿ أخػذ بػو
المشػ ػػرع المصػ ػػري فػ ػػي إطػ ػػاره األوسػ ػػع عنػ ػػدما أشػ ػػمؿ جميػ ػػع صػ ػػور اإلض ػ ػراب

اء مػػف قبػػؿ موظػػؼ واحػػد أو أكثػػر عمػػى الػػرغـ مػػف ربطيػػا بشػػروط
الػػوظيفي س ػو ً
أقؿ ما يقاؿ عنيا إنيا شػروط مطاطيػة تسػتطيع القضػاء الجنػائي أف يجػد منفػذاً

لتطبيقيػػا  ،والسػػيما مػػا يتعمػػؽ بػػالجزء األخيػػر مػػف الشػػروط والمتمثػػؿ باإلض ػرار
بمصمحة عامة دوف التسمية والتحديد .

ويجدر اإلشػارة بػأف دائػرة التجػريـ والعقػاب فػي القػانوف الجنػائي المصػري
ال يقتصػر عمػى الموظػؼ المضػرب فحسػب ،وانمػا يمتػد ليشػمؿ كػؿ مػف اشػترؾ
بطريؽ التحريض في ارتكابو  ،بصورة ضاعؼ عقوبة كؿ مف حرض أو شػجع
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موظف ػاً أو مسػػتخدماً عمومي ػاً أو بأيػػة طريقػػة كانػػت عمػػى تػػرؾ العمػػؿ أو امتنػػاع
عػػف تأديػػة واجػػب مػػف واجبػػات الوظيفػػة حتػػى إذا لػػـ يترتػػب عمػػى تحريضػػو أو

تشجيعو أية نتيجة .

ويذىب د.ماجػد ارغػب الحمػو  ،بحػؽ ،بػالقوؿ فيمػا يتعمػؽ بتشػديد العقوبػة

عمى تحػريض الموظػؼ العمػومي لإضػراب بأنػو يخػرج عػف القواعػد العامػة فػي
القانوف الجنائي في أمريف  :أوليما أنو يقيـ جريمة الشريؾ ولػو لػـ تترتػب عمػى

تحريضػػو أو تشػػجيعو أيػػة نتيجػػة  ،وثانييمػػا أنػػو يجعػػؿ عقوبػػة الش ػريؾ ضػػعؼ

عقوبة الفاعؿ األصمي . 1

وىن ػػاؾ ج ػػدؿ فقي ػػي ح ػػوؿ بق ػػاء النص ػػوص الجنائيػ ػة إلضػػراب الم ػػوظفيف

سالفة الػذكر نافػذة المفعػوؿ مػف عػدميا  ،بعػد انضػماـ مصػر إلػى اتفاقيػة دوليػة
تعت ػػرؼ لمع ػػامميف ب ػػالحؽ ف ػػي اإلضػ ػراب  ،وس ػػوؼ نحي ػػؿ د ارس ػػة ى ػػذه الجزئي ػػة

المتعمقة بالنقاش الفقيي إلى المطمب الثاني مف ىذا المبحث .
ثانياً  :النموذج العراقي :
عمػػى الػػرغـ مػػف إف الفكػػر السياسػػي السػػائد فػػي العيػػد الممكػػي فػػي الع ػراؽ

كاف فك اًر فردياً ونيجاً أرسػمالياً إال إنػو فيمػا يتعمػؽ بإضػراب الموظػؼ العػاـ عػف

العم ػػؿ حرم ػػو وجرم ػػو  ،ويعاق ػػب الموظ ػػؼ إذا م ػػا ارتك ػػب م ػػا يخ ػػالؼ واجب ػػات
وظيفتػػو أو امتنػػع عػػف أداء عمػػؿ مػػف أعماليػػا بقصػػد اإلض ػرار بمصػػمحة أحػػد

األفػراد أو محابػػاة شػػخص عمػػى حسػػاب آخػػر أو عمػػى حسػػاب المصػػمحة العامػػة

 -1د.ماجد راغب الحمو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 353
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،وكػػذلؾ عاقػػب الموظػػؼ الػػذي يمتنػػع عػػف القيػػاـ بػػأداء واجباتػػو الوظيفيػػة إذا مػػا

ترتب عف امتناعو ضرر بحياة أحد األفراد أو صحتو أو أحث ىياجاً.1

وفكػرة التجػريـ لإضػراب الػػوظيفي تمػػؾ ورثيػػا قػػانوف العقوبػػات رقػػـ 111

لسنة  1969الذي يتضمف نصوص قانونية فيما يتعمؽ بإيقاع العقوبة عمى كؿ

موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة ترؾ عممو ولو بصورة االستقالة ،أو امتنع عمداً
عف واجب مف واجبات وظيفتو أو عممو متػى كػاف مػف شػأف التػرؾ أو االمتنػاع

أف يجعػؿ حيػػاة النػػاس أو صػػحتيـ أو أمػػنيـ فػي خطػػر وكػػاف مػػف شػػأف ذلػػؾ أف

يحدث اضطراباً أو فتنة بيف الناس أو إذا عطؿ مرفقاً عاماً ،ويعػد ظرفػاً مشػدداً

متػػى مػػا كػػاف اإلض ػراب عػػف العمػػؿ وقػػع مػػف ثالثػػة أشػػخاص أو أكثػػر وكػػانوا
متفقيف أو مبتغيف منو تحقيؽ غرض مشترؾ .2

والمالحػ ػػظ لمنصػ ػػوص القانونيػ ػػة فػ ػػي القػ ػػانوف الع ارقػ ػػي يػ ػػرأ بػ ػػأف جنحػ ػػة
إضػراب الموظػػؼ العػػاـ عػػف العمػػؿ ليػػا ركنػػاف :الػػركف األوؿ ىػػو الػػركف المػػادي
المتمثؿ بفعؿ الترؾ لموظيفة العامػة مػف قبػؿ الموظػؼ أو المكمػؼ بخدمػة عامػة

 ،وال يشترط أف يكوف التػرؾ مػف ثالثػة مػوظفيف مثممػا اشػترط المشػرع المصػري
،بؿ يكفي أف يكوف الترؾ مف قبؿ موظؼ واحد فقػط .ويتحقػؽ ىػذا الشػطر مػف

الػػركف المػػادي حتػػى واف امتنػػع الموظػػؼ عػػف أداء واجػػب مػػف ضػػمف واجباتػػو
الوظيفية .أما الشطر الثاني مف ىػذا الػركف يتجسػد فػي إمكانيػة أف يترتػب عمػى

فعػػؿ التػػرؾ أو االمتنػػاع تع ػريض حيػػاة النػػاس أو صػػحتيـ أو أمػػنيـ فػػي خطػػر
وكاف مف شأف ذلؾ أف يحدث اضطراباً أو فتنة بيف النػاس ،أو إذا عطػؿ مرفقػاً

عاماً .

 -1المواد  )110-109( :مف قانوف العقوبات البغدادي .
 -2المادة ( )364فؽ ( )1،2مف القانوف المذكور أعاله .
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أما الركف الثاني فيو الركف المعنوي ويكمف في نيػة الموظػؼ تػرؾ عممػو
،أو امتناع ػو عػػف القيػػاـ بواجػػب مػػف واجباتػػو الوظيفيػػة ،أي إف التػػرؾ واالمتنػػاع
يكوناف بصورة عمدية وليست عرضية ناتجة عف سبب خارج إرادتو.

كمػ ػا إف المش ػػرع الع ارق ػػي ل ػػـ يح ػػذو ح ػػذو المش ػػرع المص ػػري ف ػػي تجػ ػريـ

ومعاقب ػػة التحػ ػريض والتش ػػجيع عم ػػى اإلضػ ػراب،أي ل ػػـ يخص ػػص م ػػادة جنائي ػػة
إليقػػاع عقوبػػة أكثػػر تشػػدداً عمػػى المحػػرض والمشػػجع بالنسػػبة إلػػى العقوبػػة التػػي
تفػػرض الفاعػػؿ األصػػمي بجنحػػة اإلض ػراب ،بػػؿ أحػػاؿ ذلػػؾ إلػػى القواعػػد العامػػة

المتعمقة بالمساىمة الجنائية في إطار المبادئ العامة لقانوف العقوبات .
ونفػػس األمػػر فقػػد طرحػػت آراء حػػوؿ بقػػاء تمػػؾ النصػػوص العقابيػػة نافػػذةً
المفعػػوؿ مػػف عػػدميا بسػػبب مصػػادقة الع ػراؽ عمػػى اتفاقيػػات دوليػػة تتضػػمف فػػي
تفصػػيميا إباحػػة اإلض ػراب واعتبػػاره حق ػاً متجزئ ػاً مػػف حريػػة التعبيػػر عػػف ال ػرأي،

األمر الذي سوؼ نتطرؽ إليو فيما يأتي مف الدراسة في المبحث الثاني .
الفرع الثالث  :التجريم التأديبي لمنشاط اإلضرابي

إف الموقػػؼ المتشػػدد تجػػاه النشػػاط اإلض ػرابي لمموظػػؼ العػػاـ لػػـ يقتصػػر

عمى دائػرة التجػريـ الجنػائي  ،بػؿ اعتبػر أيضػاً جريمػة تأديبيػة يسػتحؽ الموظػؼ
المض ػػرب ع ػػف العم ػػؿ عن ػػد القي ػػاـ بي ػػا عقوب ػػة تأديبي ػػة تف ػػرض م ػػف قب ػػؿ اإلدارة

المعنية .
فقػ ػػد أعتبػ ػػر مجمػ ػػس الدولػ ػػة الفرنسػ ػػي بداي ػ ػةً اإلض ػ ػراب الػ ػػذي يقػ ػػوـ بػ ػػو

الموظفيف العاميف خطأً تأديبياً يستحقوف عنيا فػرض عقوبػات وظيفيػة بحقيػـ ،
وقػػد اعتمػػد المجمػػس أساس ػاً لموقفػػو ىػػذا يتمثػػؿ فػػي كػػوف اإلض ػراب ىػػو العػػائؽ
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الرئيسػػي أمػػاـ مبػػدأ دواـ سػػير الم ارفػػؽ العامػػة والػذي يعنػػي فػػي نظػره بأنػػو ينبغػػي
أف يستمر المرفؽ بأي ثمف.1

وق ػػد ب ػػرز موقف ػػو ى ػػذا ف ػػي حكم ػػو الش ػػيير ف ػػي قض ػػية ونك ػػؿ ()winkle

بتػ ػ ػػأريخ  1909 / 8 / 27والػ ػ ػػذي يقضػ ػ ػػي فيػ ػ ػػو ب أف إض ػ ػ ػراب المػ ػ ػػوظفيف
واألشػػخاص الػػذيف يشػػتركوف فػػي تيسػػيير مرفػػؽ عػػاـ ،ولػػو كػػاف يػػدار بأسػػموب

االمتياز ىو عمػؿ غيػر مشػروع وأنػو ال يعػد خطػأً شخصػياً فحسػب  ،بػؿ يعتبػر
خروج ػاً مػػنيـ عػػف الق ػوانيف والم ػوائح ،ونقض ػاً لعقػػد القػػانوف العػػاـ الػػذي ي ػربطيـ
بالدول ػػة ،ويب ػػرر فص ػػميـ ف ػػي الح ػػاؿ ب ػػدوف م ارع ػػاة الض ػػمانات المق ػػررة لي ػػـ ف ػػي

األصؿ باستثناء سؤاليـ ىؿ شاركوا في اإلضراب أـ ال ؟

2

.

وممػػا يالحػػظ مػػف الحكػػـ المػػذكور لمجمػػس الدولػػة الفرنسػػي كػػاف موقف ػاً

متشدداً في اتجاىيف :

االتجاه األوؿ يذىب مع الموظؼ المضرب عف العمػؿ بالعقوبػة إلػى حػد

الفصػػؿ مػػف الوظيفػػة ،أي إنيػػاء الرابطػػة التػػي ت ػربط الموظػػؼ بػػالمرفؽ نيائي ػاً ،
واالتجػػاه الثػػاني يتمثػػؿ فػػي حرمػػاف الموظػػؼ مػػف الضػػمانات القانونيػػة المق ػرة لػػو

عند المساءلة التأديبية وحصرىا في توجيو سؤاؿ واحد فقط .
يػ ػػذىب الػػػبعض بػ ػػالقوؿ بػ ػػأف ىػػػذا الموق ػػؼ الػ ػػذي تبنػػػاه القضػ ػػاء اإلداري

الفرنسي كاف مستنداً عمى الفكرة التعاقدية لعالقة الموظؼ العاـ باإلدارة  ،ومما
 -1ينظػػر  :جػػورج فوديػػؿ وبيػػار دلفولفيػػو  ،القػػانوف اإلداري ،ج ،2ط ،1مجػػد المؤسسػػة
الجامعيػ ػ ػػة  ،بيػ ػ ػػروت  ، 2008 ،ص 549 -548د.طػ ػ ػػالؿ عػ ػ ػػامر الميتػ ػ ػػار  ،مسػ ػ ػػؤولية
الم ػػوظفيف و مس ػػؤولية الدول ػػة ف ػػي الق ػػانوف المق ػػارف  ،دار اقػ ػ أر  ،بي ػػروت  ،لبن ػػاف ،1982 ،

ص. 98

 -2ينظر  :د.عدناف عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 150
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يدعـ ىذا القوؿ ىو أف مفوض الحكومة في القضية المػذكورة السػيد tardieu
دعا بأف يعامػؿ الموظػؼ العػاـ معاممػة العامػؿ فػي المشػاريع الخاصػة ،ويفػرض
ذلؾ أ ف ينتيم القضاء اإلداري المنيم الذي تبناه محكمة النقض في إنياء عقد
العمؿ لمعماؿ إزاء إضرابيـ عف العمؿ .1

وقػػد اسػػتمر مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي لفت ػرة مػػف الػػزمف عمػػى موقفػػو سػػالؼ
الذكر  ،بيد إف التبرير الذي اعتمده قد تغير بعد ىجر النظرية التعاقديػة لتبريػر
عالقػػة الموظػػؼ العػػاـ بػػاإلدارة بصػػورة بػػرر المجمػػس ق ار ارتػػو فيمػػا يخػػص بفصػػؿ

الموظؼ عف الوظيفة بسبب إضرابو عػف العمػؿ عمػى أسػاس العالقػة التنظيميػة
بػػيف الموظػػؼ واإلدارة .قػػائالً فػػي حكػػـ لػػو فػػي قضػػية Demiselle minair

فػػي عػػاـ  1973بػػأف العػػامميف فػػي القطػػاع العػػاـ الػػذيف يمجئػػوف إلػػى اإلض ػراب
يض ػ ػػعوف أنفس ػ ػػيـ وبم ػ ػػؿء إرادتي ػ ػػـ خ ػ ػػارج نط ػ ػػاؽ تطبي ػ ػػؽ القػ ػ ػوانيف واألنظم ػ ػػة

الموضوعة لمصمحتيـ  ،فاإلضراب يفقدىـ كؿ حؽ يتصؿ بيا .2

كمػػا يجػػدر اإلشػػارة ىنػػا أف مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي مسػػتمر فػػي اعتبػػار
اإلضراب جريمة تأديبية ويستحؽ عنيا الموظؼ القائـ بػو عقوبػة مػف العقوبػات
الوظيفي ػ ػػة  ،ولك ػ ػػف بع ػ ػػد ع ػ ػػاـ  1946أص ػ ػػبح يم ػ ػػارس دوره ى ػ ػػذا فيم ػ ػػا يخ ػ ػػص
مجموعات الموظفيف الذيف ال يشمميـ اإلباحة القانونيػة لمنشػاط اإلضػرابي .كمػا

سنأتي إلى دراستيا في المطمب الالحؽ مف البحث .

 -1د.عمى عبد الفتاح محمد  ،حرية الممارسة السياسية لمموظؼ العاـ  ،ص. 476
 -2المرجع نفسو  ،ص. 477
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المطمب الثاني
مرحمة إباحة النشاط اإلضرابي
بعد أف تطرقنا في المطمب السابؽ إلػى المعالجػة التحريميػة والتجريميػة ،
اء مػػا كانػػت جنائيػػة أـ تأديبيػػة  ،لمنشػػاط اإلض ػرابي لمموظػػؼ العػػاـ  ،يجػػدر
س ػو ً
اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف أكثريػػة الػػدوؿ وخاصػةً الػػدوؿ محػػؿ المقارنػػة فػػي د ارسػػتنا قػػد

غيرت وجيتيا نحو إباحة إضراب الموظؼ العاـ عف العمؿ بصورة مقيدة بقيود
قانونية و تنظيمية وقضائية .
ذلػػؾ التغييػػر الػػذي وجينػػا إلػػى د ارسػػتو فػػي إطػػار مطمػػب مسػػتقؿ ،نقسػػمو

إلى فروع  ،يخصص الفرع األوؿ إلى تنػاوؿ مبػررات إباحػة اإلضػراب الػوظيفي
 ،وفػػي الفػػرع الثػػاني يػػتـ د ارسػػة نمػػاذج مقارنػػة إلجػػازة إضػػراب الموظػػؼ العػػاـ ،
أما الفرع الثالث واألخير سػوؼ يػتـ فيػو البحػث فػي ضػوابط وقيػود إجػازة العمػؿ

اإلضرابي لمموظؼ العاـ  ،كما يأتي :

الفرع األول  :مبررات إباحة اإلضراب الوظيفي
مػػف األمػػور البديييػػة أف نقػػر بػػأف اإلضػػراب عػػف العمػػؿ ىػػو شػػكؿ م ػػف
اء مػػا يتعمػػؽ بالعامػػؿ تجػػاه صػػاحب العمػػؿ  ،أو
أشػػكاؿ التعبيػػر عػػف ال ػرأي س ػو ً
بالنسبة لمموظؼ إزاء اإلدارة المعنية أو حتى الحكومة ككؿ  ،ويعد التعبير عف

اإلرادة و الرأي نتاجاً ميماً لمفكر الفردي الذي يعتبر الفػرد محػور النشػاط داخػؿ
الدولػػة وبالتػػالي يػػدور حولػػو المجتمػػع والجماعػػة  ،كمػػا إف الدولػػة تمتنػػع عمييػػا

التػػدخؿ فػػي العالقػػات الفرديػػة إال بقػػدر مػػا يتعمػػؽ بوظائفيػػا األساسػػية ،بعكػػس
الدوؿ التي تتبنى الفكر االشتراكي التي تذوب فييا الفرد لمصمحة المجتمع .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القاهون للعلوم القاهوهية والس ياس ية

087

إذف فإف ما قد يفسر لنا  ،بدايةً ،التحوؿ مف تحريـ اإلضراب إلى إباحتو

ىو شيوع الفكر الفردي وتوسيع مجاالت التعبير عف الرأي بأشكاليا المختمفػة ،

إلػػى حػػد نػػرأ بػػأف الػػدوؿ التػػي انتيجػػت الفكػػر الفػػردي سػػرعاف مػػا تبنػػت فك ػرة
التحػوؿ تمػؾ ومراحميػا باتػت واضػحة المعػالـ وثابتػة المواقػؼ  ،كمػا فػي التجربػة

الفرنسية التي نتناوليا في الفرع التالي .
بيػػد إف الػػدوؿ االشػػتراكية وبعػػض دوؿ العػػالـ الثالػػث  ،كمصػػر والعػراؽ ،

انحػػازت لقاعػػدة سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ واط ػراد انحيػػا اًز كػػامالً و تمسػػكت

بتحػريـ وتجػريـ اإلض ػراب الػػوظيفي فػػي نصوصػػيا القانونيػػة بصػػورة واضػػحة، 1
وتعاممػػت فػػي سػػياؽ تمػػؾ النصػػوص مػػع المضػػرب عػػف العمػػؿ بصػػورة متشػػددة

مثمما سبقنا باإلشارة إلييا سابقاً  ،وبالتالي فإف التحوؿ بدوره جاء مرتبكػاً وخفيػةً
دوف أف تواكبو إرادة صريحة وجريئة مف المشرعيف  ،بؿ يمكف استنتاج التحوؿ

المراد مف خالؿ قراءة فقيية  ،يمكف ليذه القراءة أف تواجو قػراءات أخػرأ يمكػف
أف تصؿ إلى حدود اإلنكار .
واضػػافةً إلػػى المبػػرر المػػذىبي أعػػال  ،يمكػػف اإلشػػارة إلػػى مبػػررات أخػػرأ

لفكػ ػرة التح ػػوؿ ف ػػي وجي ػػات النظ ػػر الدس ػػتورية والتشػ ػريعية إزاء الموق ػػؼ المب ػػيح

لإضراب الوظيفي :

أوالً  :انتشػػار الحركػػة الدسػػتورية وتبنػػي الػػدوؿ المختمفػػة لدسػػاتير مكتوبػػة

تكوف ضمف مضامينيا إقػرار وحمايػة الحقػوؽ والحريػات العامػة لألفػراد  ،ومنيػا

حرية إبداء الرأي والتعبير عنو بشتى الوسائؿ المشروعة ،وبالمقابؿ ضماف تمؾ
الحرية مف قبؿ سمطات الدولة وعدـ التجاوز عمييا .ومف وسائؿ التعبير عف
 -1ينظػر :د.سػعيد السػيد عمػي  ،أسػس وقواعػد القػانوف اإلداري  ،بػدوف رقػـ طبعػة ومكػاف
نشر  ، 2008- 2007 ،ص. 282
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حرية الرأي ىي حؽ التظاىر واإلضراب السممي لألفراد .
ومف الدساتير التي احتوت عمى الحؽ فػي اإلضػراب عػف العمػؿ كوسػيمة
م ػػف وسػػػائؿ التعبيػ ػػر عػ ػػف ال ػ ػرأي ى ػػو الدس ػػتور الفرنسػ ػػي لس ػػنة  1946دسػػػتور
الجميوري ػػة الرابع ػػة  ،حي ػػث ج ػػاء ض ػػمف مقدمت ػػو أو ديباجت ػػو م ػػا نص ػػو ح ػػؽ

اإلضراب يمارس في نطاؽ القوانيف التي تنظمو .

ورغػ ػػـ الخػ ػػالؼ الفقيػ ػػي الػ ػػدائر حػ ػػوؿ مػ ػػا إذا كانػ ػػت لمضػ ػػاميف ديباجػ ػػة
الدساتير نفس قوة موادىا أـ ال ؟ فإف النص المذكور يعػد فاصػالً ميمػاً لمتحػوؿ
مف تحريـ اإلضراب الوظيفي في النظػاـ القػانوني الفرنسػي إلػى إباحتػو  ،األمػر
الذي حسمو مجمس الدولة الفرنسػي باجتيػاده فػي قضػية دىػائف dahaene
بتأريخ . 1 1950 /1/7

ثانيػ ػاً  :كم ػػا إف ال ػػدوؿ ف ػػي عالقاتيػ ػػا الدولي ػػة التعاىدي ػػة وجي ػػت إرادتيػػػا

اء عمػ ػػى المسػ ػػتوأ الػ ػػداخمي أو عمػ ػػى المسػ ػػتوأ
وألزمتيػ ػػا بالت ازم ػ ػات شػ ػػتى س ػ ػو ً
الخارجي وخاصةً ما يتعمؽ بإقرار وحماية حقوؽ وحريات األفراد  ،األمر الذي

حتـ عمييا أف تقوـ بترجمة مضاميف اتفاقاتيا في نظاميا القػانوني واالقتصػادي

والسياسي..إلخ .
ومف ذلؾ فقد اعترفػت العديػد مػف االتفاقيػات والمواثيػؽ الدوليػة واإلقميميػة

التػػي انبثق ػػت منيػػا بح ػػؽ اإلنسػػاف ف ػػي اإلض ػراب  ،وعدت ػػو مػػف ض ػػمف الحق ػػوؽ
األساسػػية  .حيػػث ىنػػاؾ مػػف المواثيػػؽ مػػا يستشػػؼ مػػف نصوصػػيا ذلػػؾ اإلق ػرار

،ومثاليػػا البػػارز ىػػو اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف

فيػػذا واف لػػـ يتضػػمف

نصوصاً صريحاً تتناوؿ الحؽ في اإلضراب فقػد أشػار ضػمف مػواده إلػى حقػوؽ

ع ػػدة ذات صػ ػػمة باإلض ػ ػراب  ،منيػ ػػا الحػ ػػؽ فػػػي اختي ػػار العمػ ػػؿ بص ػػورة عادلػػػة
 -1ينظر :د.عدناف عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 150
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ومرضػػية وبػػأجر عػػادؿ  ،والحػػؽ ف ػػي إنشػػاء النقابػػات العماليػػة واالنضػػماـ لي ػػا

حمايةً لمصالحو . 1

بيد إف ىناؾ مف المواثيؽ ما أشار بصػورة صػريحة ليػذا الحػؽ  ،ومثاليػا

العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والػػذي أقرتػػو

الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة س ػ ػػنة  ، 1966حيػ ػػث ألػ ػػزـ ىػ ػػذا العي ػ ػػد دوؿ
األطػراؼ عمػى كفالػة الحػػؽ فػي اإلضػراب عمػى أف يكػػوف ممارسػتو وفقػاً لقػوانيف

الدولة المختصة.2

ووفقػ ػاً لم ػػنص المش ػػار إلي ػػو ف ػػإف اإلضػ ػراب يك ػػوف حقػ ػاً مش ػػروعاً لألفػ ػراد

يسػ ػػتطيعوف االتكػ ػػاؿ عميػ ػػو كوسػ ػػيمة لمتعبيػ ػػر عػ ػػف آراءىػ ػػـ إزاء صػ ػػاحب العمػ ػػؿ
بالنسبة لمعماؿ  ،وتجاه اإلدارة المعنية أو الحكومة بالنسبة لمموظفيف العامييف.

ومع ذلؾ  ،االعتراؼ بيذا الحؽ في العيد المذكور ال يعني بو أف يكوف
حقاً مطمقاً ،بؿ يمكف أف يقيد مف قبؿ الحكومػات ووفقػاً لتشػريعات وطنيػة بقيػود

عدة بغية الحفاظ عمى الصالح العاـ ،أي إف النص المذكور واف أعطى لألفراد

التعويؿ عمى اإلضراب بيدؼ الوصػوؿ إلػى تحقيػؽ مطػالبيـ  ،إال إنػو بالمقابػؿ

أعطػػى الحػػؽ أيضػاً لمدولػػة أف تقػػوـ بوضػػع ض ػوابط وقيػػود لممارسػػة ذلػػؾ الحػػؽ

لكي ال يؤدي اإلضراب عف العمؿ إلى عرقمة وىدـ االقتصػاد الػوطني ،واخفػاؽ
الحكومة في إيصاؿ الخدمات األساسية إلى األفراد المستفيديف منيا .
ويثار ىنا سؤاؿ ميـ  ،ىؿ يمكف لمدولة أف تصؿ بتقيدىا لحؽ اإلضراب

إلى حد منعو ؟

 -1ينظر المواد ( )22،23مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر في عاـ .1948
 -2ينظر  :المادة ( )8الفقرة ( )1البند (د) مف العيد الدولي المشار إليو أعاله .
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وجواب ىذا التساؤؿ ىو موضع اتفاؽ فػي األنظمػة القانونيػة المختمفػة ،1
ومفػػاده أف الدولػػة ال تسػػتطيع أف تيػػدر الحػػؽ فػػي اإلض ػراب واالنتسػػاب النقػػابي
تحت غط ػاء تنظيمو وتقييػ ػده  ،كما إف وض ػ ػع الضوابط والتقي ػ ػيدات الب ػ ػ ػ ػ ػد وأف

تكوف في إطار المبادئ المتعارؼ عمييا بيف األمـ  ،ويكوف ىدفو الوحيد تعزيز
الرفاه العاـ في مجتمع ديمقراطي .2

ونفيػػـ ممػػا سػػبؽ بػػأف توجػػو أكثريػػة الػػدوؿ  ،وبػػاألخص الػػدوؿ التػػي تػػؤمف

بػػالمفيوـ الفػػردي والميب ارلػػي تصػػب فػػي صػػالح إباحػػة ممارسػػة النشػػاط اإلضػرابي

لألفػ ػراد عم ػػاالً ك ػػانوا أـ م ػػوظفيف  ،وى ػػذه اإلباح ػػة ال تك ػػوف مطمق ػػة ب ػػؿ مقيػػػدة
بمجموعة قيود تختمؼ في نوعيا ودرجتيا باختالؼ الدوؿ .
الفرع الثاني  :نماذج حول إباحة اإلضراب الوظيفي

اختمفػػت الػػدوؿ المبيحػػة لإضػراب فػػي موقفيػػا إزاء ممارسػػة الحػػؽ  ،منيػػا

ما تمسكت بيػذا التوجػو بصػورة صػريحة وواضػحة مػف خػالؿ تضػميف دسػاتيرىا
وتشريعاتيا نصوصاً تفيد ىذا المعنى ،أو حتى قامت بإصدار تشريعات خاصة
ألجؿ تنظيـ ممارستو .ومثاليا النموذج الفرنسي .

 -1فقػد أشػار دسػاتير دوؿ عػدة إلػى أف الدولػة فػي تنظيميػا لممارسػة الحقػوؽ والحريػات ال

يمكنيػا أف تيػدر أصػػؿ الحػؽ .مثاليػػا مػا جػػاءت فػي المػػادة  46مػف دسػػتور جميوريػة العػراؽ
لسنة  2005ال يكوف تقييد ممارسة أي مػف الحقػوؽ والحريػات الػواردة فػي ىػذا الدسػتور أو
ػاء عميػػو ،عمػػى أف ال يمػػس ذلػػؾ التحديػػد والتقييػػد جػػوىر الحػػؽ أو
تحديػػدىا إال بقػػانوف أو بنػ ً
الحرية .
 -2ينظر  :إبراىيـ الصرايرة  ،أحقية الموظفيف العػاميف فػي اإلضػراب فػي القػانوف األردنػي

 ،مق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ منش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز األردن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
 http://www.nchr.org.jo/arabicبتأريخ . 2014 / 4 / 24

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القاهون للعلوم القاهوهية والس ياس ية

111

ومنيا ما يمكف أف يستنتم موقفيػا المبػيح لإضػراب بصػورة غيػر مباشػرة
 ،ويرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى إف المشػػرع لػػـ يصػػرح صػراحةً بإجػػازة اإلض ػراب
الوظيفي ،وانما يستشؼ ذلؾ بموجػب ارتباطيػا بالعيػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي تمت اإلشارة إليو فيما سػبؽ مػف الد ارسػة
.ومػف أمثمتيػػا النمػػوذج المصػري والع ارقػػي  .وسػػوؼ نتنػاوؿ بالد ارسػػة النمػػوذجيف

تباعاً :

أوالً  :النموذج الفرنسي :
لقػػد تمػػت اإلشػػارة فيمػػا سػػبؽ مػػف الد ارسػػة بػػأف احت ػواء مقدمػػة الدسػػتور
الفرنسػي لسػػنة  1946عمػى االعتػراؼ بحػؽ العػػامميف فػي اإلضػراب عػف العمػػؿ

كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ التعبيػػر عػػف ال ػرأي كػػاف تح ػوالً ميم ػاً نحػػو إباحػػة اإلض ػراب
بعدما كاف يعد خروجػاً صػارخاً عػف الواجبػات الوظيفيػة ويسػتحؽ عنػو القػائـ بػو

العزؿ عف العمؿ.

ى ػ ػذا بػ ػػرغـ إف مضػ ػػموف الديباجػ ػػة ومػ ػػدأ إلزاميتػ ػػو أصػ ػػبح مػ ػػدار جػ ػػدؿ

ومناقشػػات فقييػػة واسػػعة ،بػػيف مػػف يػػرأ بػػأف ىػػذا الػػنص قابػػؿ لمتطبيػػؽ المباشػػر
دوف أف يحتػػاج إلػػى تػػدخؿ مػػف المشػػرع  ،وبػػيف مػػف يػػذىب ب أريػػو صػػوب إلزاميػػة
التػدخؿ التشػريعي وضػرورة ترجمػػة الػػنص المػذكور فػػي نصػوص تشػريعية تػػنظـ
بيا كيفية ممارسة الحؽ في اإلضراب  ،1والسيما إف اإلضػراب كوسػيمة لمتعبيػر

عف الرأي والتعبير عف المصالح الفردية يصادـ فػي أحيػاف كثيػرة مػع المصػمحة

العامة لممجتمع األمر الذي يتحػتـ تػدخالً تشػريعياً ألجػؿ خمػؽ نوعػاً مػف التػوازف
بػ ػػيف المصػ ػػمحتيف مػ ػػف خػ ػػالؿ تنظػ ػػيـ السػ ػػبؿ والمحػ ػػددات لممارسػ ػػة الحػ ػػؽ فػ ػػي

اإلضراب .

 -1ينظر  :د.عبد الباسط عبد المحسف  ،المرجع السابؽ  ،ص. 221
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ومػع ذلػؾ فقػد احػػؿ القضػاء اإلداري الفرنسػي ىػذا المغػػز عنػدما قػاـ بػػدوره
اإلنشائي المعيود لو  ،حيػث أقػر إباحػة اإلضػراب الػوظيفي مػف خػالؿ تضػميف
أحكامػو بوضػػع قواعػػد ومبػادئ تػػنظـ بيػػا كيفيػػة ممارسػتو وتحديػػد األطػػر الكفيمػػة
بخمؽ نوعاً مف التوازف بيف المصمحتيف .1

ونقطة االنطالؽ في موقؼ القضاء الفرنسي ىذا كاف مف خالؿ اجتياده
في قضية  dehaeneبتأريخ  ، 1950 /1 / 7والػذي اتجػو فيػو بػالقوؿ (..

إف دس ػػتور  1946/10/27ق ػػد أق ػػر ف ػػي الفقػ ػرة الس ػػابعة م ػػف مقدمت ػػو ب ػػأف ح ػػؽ
اإلض ػراب يمػػارس فػػي إطػػار الق ػوانيف التػػي تنظمػػو ،فػػإف الجمعيػػة التأسيسػػية قػػد
قصػػدت مػػف ذلػػؾ دعػػوة المشػػرع إلػػى القيػػاـ بػػالتوفيؽ الضػػروري بػػيف الػػدفاع عػػف

المصػػالح المينيػػة الػػذي يمثػػؿ اإلض ػراب أحػػد وسػػائمو وتػػأميف المصػػمحة العامػػة
التػػي قػػد يترتػػب عمػػى اإلض ػراب المسػػاس بيػػا  ،كمػػا إنػػو فػػي ظػػؿ غيػػاب ىػػذا
التنظػػيـ التش ػريعي فػػإف االعت ػراؼ بحػػؽ اإلضػراب ال يعنػػي اسػػتبعاد القيػػود التػػي
يتعيف أف ترد عمى ىذا الحؽ شأنو شأف أي حؽ آخر ،بقصد منع التعسػؼ فػي

اسػػتعمالو أو أف يكػػوف متعارض ػاً مػػع ضػػرورات ومقتضػػيات النظػػاـ العػػاـ ،وانػػو
لذلؾ وفي الحالة الراىنػة لمتشػريع يػدخؿ فػي اختصػاص الحكومػة المسػؤولة عػف
حسف سير المرافؽ العامة ،أف تحدد ىي نفسيا تحت رقابػة القضػاء فيمػا يتعمػؽ

بيذه المرافؽ  ،طبيعة ونطاؽ ىذه القيود ) .2

 -1د.جػػورج سػػعد  ،القػػانوف اإلداري العػػاـ والمنازعػػات اإلداريػػة ،ط ،1منشػػورات الحمبػػي
الحقوقية  ،بيروت  ، 2006 ،ص219
 -2تػػتمخص وقػػائع القضػػية بأنػػو بتػػأريخ  1949 /7 / 13صػػدرت دعػػوة لإض ػراب فػػي
ص ػػفوؼ م ػػوظفي المحافظ ػػات الفرنس ػػية لتحقي ػػؽ مطال ػػب لي ػػـ ذات ط ػػابع مين ػػي ،فق ػػاـ وزي ػػر
الداخمي ػػة ف ػػي نف ػػس الي ػػوـ إل ػػى إعالمي ػػـ ب ػػأف ك ػػؿ الم ػػوظفيف القي ػػادييف ال ػػذيف يش ػػتركوف ف ػػي

اإلضراب يتعيف إيقافيـ عف العمؿ عمى الفػور ،ومػع ذلػؾ معظػـ ىػؤالء اسػتجابوا الػدعوة إلػى
بناء عمى أمر مف نقاباتيـ .وقػرر المحػافظوف
اإلضراب أسبوعاً واحداً عادوا بعده إلى العمؿ ً
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والمالحػػظ يجػػد بػػأف حكػػـ مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي القضػػية المػػذكورة
جػػاء منظمػاً لمنشػػاط اإلضػرابي لمموظػػؼ العػػاـ فػػي الم ارفػػؽ العامػػة وفقػاً
لمنقاط التالية:1

 -1إباحة إضراب الموظفيف في المرافؽ العامػة والييئػات المحميػة والمقػاوالت
العامة .

 -2يجػ ػػوز لممشػ ػػرع تح ػ ػريـ اإلض ػ ػراب عمػ ػػى المػ ػػوظفيف فػ ػػي الم ارفػ ػػؽ العامػ ػػة
الحساسة .

 -3تحريـ اإلضرابات السياسية واإلضرابات الدائرية .
إذف وفقاً لذلؾ أصبح قياـ الموظؼ العاـ باإلضراب عف العمؿ فعالً
كؿ حسب اختصاصو وقؼ ىؤالء عف العمؿ بسػبب اشػتراكيـ باإلضػراب ،ومػع إف اسػتبدلت
العقوبة بعقوبة الموـ أو التأنيب بعد توقؼ ىؤالء عف اإلضراب وعودتيـ إلى العمؿ .وقػد قػاـ
السػيد دوىػاف ( )Dehaeneبػالطعف ضػػد القػرار المػذكور أمػاـ مجمػػس الدولػة الفرنسػي طالبػاً

في ػػو إبط ػػاؿ العقوب ػػة الص ػػادرة بحق ػػو متمس ػػكاً ف ػػي طعن ػػو ب ػػأف مش ػػاركتو ف ػػي اإلضػ ػراب ج ػػاء

كممارسة لحقو في التعبير عف رأيو مستنداً في ذلؾ إلى مقدمػة الدسػتور وكػذلؾ حقػو النقػابي
المس ػػتمد م ػػف الق ػػانوف الص ػػادر ف ػػي  . 1946ى ػػذا وق ػػد أع ػػد مف ػػوض الحكوم ػػة ف ػػي القض ػػية

( )Gazierتقريػره فػي القضػػية والػذي جػػاء فيػو بعػػد مناقشػة القيمػػة القانونيػة لمػػنص الػوارد فػػي
مقدمػػة الدسػػتور انتيػػى فيػػو ب أريػػو إلػػى (..االعت ػراؼ بحػػؽ اإلض ػراب مػػع إمكانيػػة وضػػع قيػػود
بصدد ممارستو مف قبؿ الحكومة عمى أف يكوف ىذا التنظيـ الحكومي خاضعاً لرقابة مجمس

الدولػػة الػػذي يممػػؾ بػػدوره إلغػػاء الق ػ اررات اإلداريػػة المتعمقػػة بالموضػػوع متػػى مػػا كانػػت مشػػوبة

بأحد عيوب اإللغاء  ،وقد رأأ إف القرار المطعوف فيو ال يشوبو عيب مف عيوب اإللغاء لػذا
يتعػػيف عمػػى المجمػػس رد الطعػػف  )..وقػػد شػػاطر المجمػػس ال ػرأي المػػذكور وأصػػدر حكمػػو بػػرد
الطعػػف  .نق ػالً عػػف ،محمػػد حسػػنيف عبػػد العػػاؿ  ،الحريػػات السياسػػية لمموظػػؼ العػػاـ ،بحػػث

منشػػور فػػي مجمػػة القػػانوف واالقتصػػاد ،عػػدد خػػاص بمناسػػبة العيػػد السػػنوي لكميػػة الحقػػوؽ ،
جامعة القاىرة  ، 1983 ،ص. 663

 -1ينظػر :د.عػدناف عمػرو  ،المرجػع السػابؽ  ،ص 151د.عبػد الفتػاح مػراد  ،منازعػات

القضاء التأديبي  ،بدوف رقـ الطبعة ودار النشر وسنة النشر  ،ص. 30
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مباح ػاً بعػػدما كػػاف محرم ػاً عميػػو  ،بيػػد إف ىػػذا الحػػؽ ال يمكػػف ممارسػػتو بصػػورة

مطمقػػة مػػف كػػؿ قيػػد ،بػػؿ يمكػػف لػػإدارة والتػػي ىػػي مسػػؤولة عػػف تمبيػػة احتياجػػات

المجتمػػع مػػف خػػالؿ شػػتى مرافقيػػا االقتصػػادية والخدميػػة بػػأف تقػػوـ بوضػػع قيػػود
عمػػى ممارسػػة ىػػذا الحػػؽ لمتوفيػػؽ بػػيف مصػػمحة الموظػػؼ العػػاـ فػػي التعبيػػر عػػف

أريػػو بواسػػطة الكػػؼ المؤقػػت عػػف أداء الواجػػب الػػوظيفي ،وبػػيف المصػػمحة التػػي

تبتغييا اإلدارة أال وىي الصالح العاـ .

كمػػا يجػػدر اإلشػػارة ىن ػا بػػأف مجمػػس الدولػػة لعػػب دو اًر ميم ػاً فيمػػا يتعمػػؽ

بوضػػع الض ػوابط الضػػرورية والكفيمػػة بإتاحػػة المجػػاؿ لمم ارفػػؽ العامػػة بػػأف تقػػوـ

بأداء واجباتيا دوف توقؼ خدمةً لمصالح العػاـ وعػدـ عرقمتيػا بأيػة صػورة كانػت

 ،وذلػػؾ جنب ػاً إلػػى جنػػب المشػػرع الػػذي أصػػدر بػػدوره مجموعػػة مػػف التش ػريعات
الضابطة فيما يتعمؽ بممارسة اإلضراب الوظيفي .وأبرزىا ىػو القػانوف الصػادر

ف ػػي  1963 / 7 / 31المتعم ػػؽ بتنظ ػػيـ اإلضػ ػراب  ،وال ػػذي س ػػوؼ ن ػػأتي إل ػػى
دراستو في الفرع الثالث مف ىذا المطمب مف الدراسة .
ثانياً  :النموذج المصري والعراقي :
ذكرنػ ػػا فيمػ ػػا سػ ػػبؽ مػ ػػف الد ارسػ ػػة بػ ػػأف إض ػ ػراب الموظػ ػػؼ العػ ػػاـ بموجػ ػػب

النصػػوص الجنائيػػة الػواردة فػػي قػػانوني العقوبػػات المصػػري والع ارقػػي يعػػد جريمػػة
جنائية يتعرض مرتكبيا إلى العقػاب المعػيف لػو  ،ومػف ذلػؾ يمكػف أف يفيػـ بػأف

النصػػوص العقابيػػة ىػػي الكفيمػػة بضػػبط ومعالجػػة حالػػة اإلض ػراب الػػوظيفي فػػي
النظاميف القانونييف .

إال انػػو يمكػػف أف يطػػرح س ػؤاؿ فػػي ىػػذا الصػػدد مفػػاده ىػػؿ النصػػوص
القانونيػػة تمػػؾ ال ازلػػت نافػػذة حتػػى وبعػػد أف انضػػمت الػػدولتيف إلػػى العيػػد الػػدولي

الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي يتضمف ضرورة كفالة
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حريػ ػػة اإلضرابات،بالنسػ ػػبة لمػ ػػدوؿ األعضػ ػػاء فػ ػػي إطػ ػػار قوانينيػػػا الداخميػ ػػة ،1أـ
ألحقتيا ذلؾ االنضماـ باإللغاء؟.
ففػػي ظػػؿ غيػػاب موقػػؼ المشػػرعيف الص ػريح فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ،انقسػػمت

اآلراء والتوجيات الفقيية والقضائية إلجابة ذلؾ التساؤؿ  ،فينػاؾ مػف الفقػو مػف

يػػرأ ويبػػرر رؤيتػػو فػػي أف نصػػوص المعاىػػدة ال تعػػد جػػزءاً مػػف النظػػاـ القػػانوني

لمدولة حتى واف صادقت عمييا ،ما لػـ يقػـ المشػرع بترجمتيػا مػف خػالؿ إحػداث
تغييرات في النظػاـ التشػريعي بصػورة صػريحة و واضػحة ،حتػى واف وجػد نػص

دسػػتوري يعتػػرؼ بقػػوة المعاىػػدات واالتفاقيػػات المصػػادقة عمييػػا مػػف قبػػؿ الدولػػة
نفس قوة القانوف. 2

والمبرر األساسي ليػذا الػرأي الفقيػي ىػو إف االتفاقيػة ال تعػدو أف تكػوف

وعداً مبذوالً مف جانب الدولة التي صادقت عمييا بصفتيا شخصاً مف أشخاص
القانوف الدولي العاـ بالقياـ باألعماؿ الالزمة مع غيرىا مف الػدوؿ لكفالػة تقريػر

اء عف طريػؽ تعػديؿ تشػريعاتيا لتتوافػؽ معيػا أو بتقريرىػا
الحقوؽ الواردة بيا سو ً
إذا كانت تشريعاتيا تخمو مف مثؿ ىذه الحقوؽ  ،أـ أف تضع القيػود التػي ت ارىػا
 -1ىػػذا وقػػد صػػادؽ الع ػراؽ عمػػى االتفاقيػػة المػػذكورة بموجػػب القػػانوف رقػػـ ( )193لسػػنة
 1970والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقػـ ( )1927فػي . 1970/10/7وكػذلؾ فعمػت
الدولة المصرية حيث صدر قرار وزير الخارجية بنشر االتفاقية فػي الجريػدة الرسػمية والعمػؿ

بي ػػا اعتب ػػا اًر م ػػف . 1982 / 4/ 10ينظ ػػر :د.مص ػػطفى إبػ ػراىيـ الزلم ػػي وآخ ػػروف  ،حق ػػوؽ
اإلنساف في الشريعة اإلسالمية والقانوف الػدولي  ،بيػت الحكمػة  ، 1998 ،ص 53د.ماجػد

راغب الحمو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 355
 -2فقد جاء في دستور جميورية مصر لسنة  2014وفي مادتو ( )93بأنػو ( تمتػزـ الدولػة
باالتفاقيات والعيود والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف التي تصدؽ عمييا مصر  ،وتصبح ليا

قػػوة القػػانوف بعػػد نشػػرىا وفق ػاً لألوضػػاع المقػػررة )  .ىػػذا فػػي حػػيف اف الدسػػتور الع ارقػػي لسػػنة

 2005لـ يتضمف نصاً واضحاً في ىذا الخصوص .
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مناسبة وتخدـ مصالحيا .وفي حاؿ عدـ مراعاتيػا لمحقػوؽ الػواردة فػي االتفاقيػة
ال يترتب عمييا سوأ مسػؤولية دوليػة تواجييػا قبػؿ الػدوؿ األخػرأ  ،والمسػؤولية
ىػػذه تكػػوف فػػي سػػياؽ األمػػور النظريػػة التػػي ال تترتػػب عمييػػا أيػػة نتػػائم قانونيػػة

عممية.1

ػاء عمػ ػػى ذلػ ػػؾ ال يمكػ ػػف أف تعػ ػػد النصػ ػػوص العقابيػ ػػة ممغيػ ػػة بمجػ ػػرد
وبنػ ػ ً
المص ػػادقة عم ػػى االتفاقي ػػة الم ػػذكورة  ،والس ػػيما أف نص ػػوص االتفاقي ػػة ذاتي ػػا ق ػػد
خولت الدولة المصادقة عمييا أف تقوـ بوضع قيود وضػوابط ت ارىػا الزمػة ألجػؿ

تنظيـ ممارسة الحقوؽ والحريات الػواردة فييػا ومػف ضػمنيا الحػؽ فػي اإلضػراب

عف العمؿ .لكؿ ذلؾ يتوجب عمى الدولة أف تقوـ بعمؿ إيجػابي يتمثػؿ بإصػدار
تش ػ ػريعات واضػ ػػحة وص ػ ػريحة تنقػ ػػؿ التزاماتيػ ػػا الدوليػ ػػة إلػ ػػى نظاميػ ػػا القػ ػػانوني

الداخمي.

أما الرأي اآلخر ،وىو الػراجح فػي نظرنػا ،والػذي يحمػؿ رايتػو ذوي نظريػة

وحػػدة القػػانوف ، 2حيػػث تدعمػػو العالقػػات الدوليػػة والقضػػاء الػػدولي وحتػػى أغمبيػػة
الدساتير الوطنية مفػاده إف القػانوف الػدولي والػذي يعتبػر االتفاقيػات والمعاىػدات

الدولية المصادر الرئيسة لو يتمتع بسمو وعموية عمى القانوف الوطني متى ما

ألزمت الدولة نفسيا بمضامينيا وفقاً لقانونيا األساسي. 3

 -1ينظر  :د.محمد فؤاد عبد الباسط  ،مرجع سابؽ  ،ص. 339
 -2المقص ػػود بنظري ػػة وح ػػدة الق ػػانوف انع ػػداـ الفػ ػوارؽ األساس ػػية ب ػػيف الق ػػانوف ال ػػدولي الع ػػاـ
والقانوف الداخمي  ،فكؿ منيما يخضع لنظاـ قانوني واحد ،وتؤسس وفؽ قاعػدة تػدرج القواعػد
القانونيػػة  .لممزيػػد ينظػػر  :د.عصػػاـ العطيػػة  ،القػػانوف الػػدولي العػػاـ  ،ط ، 6جامعػػة بغػػداد ،
 ، 2006ص 162وما بعدىا .

 -3ينظر  :د .سييؿ حسيف الفتالوي  ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ  ،ط ،1دار الفكػر

العربي  ،بيروت  ، 2002 ،ص. 33-30
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وترتيبػ ػاً عمي ػػو تكػ ػػوف لممص ػػادقة عمػ ػػى العيػ ػد ال ػػدولي المس ػػمى ب(العيػػػد

ال ػػدولي لحق ػػوؽ اإلنس ػػاف االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة ) م ػػف قب ػػؿ مص ػػر
والعػ ػراؽ نف ػػس ق ػػوة الق ػػانوف وت ػػدخؿ النظ ػػاـ الق ػػانوني لمبم ػػديف ،ويمت ػػزـ القاض ػػي

الػػوطني االىتػػداء بيػػا ويتعػػيف عميػػو ىجػػر النصػػوص الوطنيػػة المتعارضػػة معيػػا
عند التطبيؽ .
وك ػػذلؾ الواق ػػع العممػ ػػي يف ػػرض عمػ ػػى ال ػػدولتيف احت ػ ػراـ التزاميم ػػا الػػػدولي

بواسػػطة تقيػػدىما بنصػػوص االتفاقيػػات والمعاىػػدات التػػي وقعتػػا عمييػػا وصػػادقتا

عمى مضامينيا وفقاً لإجراءات المقررة في النظاـ الدستوري لمبمديف  ،1كمػا إف

التزاميمػػا بػاحتراـ وتطبيػػؽ تمػػؾ القواعػػد ىػػو التػزاـ بتحقيػػؽ نتيجػػة واف أيػػة وسػػيمة
تؤدي إلى تحقيؽ ىذه النتيجة فيي جائزة. 2

ويجػػدر المالحظػػة بأنػػو موقػػؼ المشػػرعيف إزاء تطبيػػؽ التزاميمػػا المتعمػػؽ
بإباحػػة اإلض ػراب يمكػػف أف يعػػزو عمػػى أساسػػيف مختمفػػيف ،فمػػا يتعمػػؽ بالقػػانوف

المصػػري و وفق ػاً لممػػادة ( )93مػػف الدسػػتور لسػػنة  2014يعتبػػر موقف ػو أوضػػح
مف موقؼ القانوف العراقي ألف المادة المشار إلييا سمفاً ألزمت الدولة بػاحتراـ

التزاماتيا الدوليػة وخاصػةً فيمػا يتعمػؽ بحمايػة حقػوؽ وحريػات األفراد،ممػا يمكػف
معيػػا أف يسػػتنتم الموقػػؼ القػػانوني المبػػيح لإضػراب فػػي مصػػر بموجػػب قاعػػدة

تدرج القوانيف باعتبار القواعد الدستورية أسمى مف القواعد العادية.
أما ما يتعمؽ بموقؼ القػانوف الع ارقػي المبػيح لإضػراب يمكػف أف يسػتنتم

باالعتمػػاد عمػػى قاعػػدة أخػػرأ ىػػي قاعػػدة التنػػازع الزمنػػي بػػيف الق ػوانيف العاديػػة

 -1وىذا ما أكده الدستور العراقي لسنة  2005وفؽ المادة  8منو ،حيث جاء فػي عباراتيػا

األخيرة (يرعى العراؽ  ....ويحترـ التزاماتو الدولية ).

 -2ينظر :د.مصطفى الزلمي وآخروف  ،المرجع السابؽ  ،ص.357
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والتػػي تقضػػي بػػأف القػػانوف الالحػػؽ يمغػػي القػػانوف السػػابؽ متػػى مػػا وجػػد تعػػارض
بيف أحكاميمػا وبقػدر التعػارض الموجػود بينيمػا .ومػف ذلػؾ فالنصػوص العقابيػة

ج ػػاءت ض ػػمف ق ػػانوف العقوب ػػات الص ػػادر ف ػػي ، 1969ومص ػػادقة العػ ػراؽ عم ػػى

العيػػد المػػذكور أتػػت فػػي عػػاـ  1970ممػػا يعنػػي أف النصػػوص العقابيػػة تمػػؾ
ألغيت مف تأريخ المصادقة عمى االتفاقية المذكورة وبالتحديد مف تأريخ نشرىا .
إذف فػػإف اإلض ػراب الػػوظيفي وفق ػاً لمتبري ػرات السػػالفة أصػػبح فع ػالً مباح ػاً

ومعترفاً بو في مصر وفي العراؽ  ،وبالتالي إذا ما قاـ المشرع في البمديف وفي
تأريخ الحؽ لتأريخ المصادقة عمى االتفاقيػة بإلغػاء النصػوص العقابيػة المتعمقػة

بحظره لف يكوف إال مجرد اعتراؼ بوضع قانوني سبؽ واف تحقؽ مف قبؿ . 1

ىذا وقد ألقػى اخػتالؼ الػرأي الفقيػي حػوؿ النشػاط اإلضػرابي فػي البمػديف

بضاللو عمى تطبيقات القضاء ،وخاصةً القضاء اإلداري المصري الذي توصؿ

في أحكاـ لو إلى الحكـ المبيح لإضراب ،وفي أحكاـ أخرأ أنكر ذلؾ الموقػؼ
القانوني وأعد بموجبو اإلضراب جريمة تأديبية يعاقب عميو مرتكبو .2

ومػ ػػف األحكػ ػػاـ القضػ ػػائية المبيحػ ػػة لإض ػ ػراب مػ ػػا ذىبػ ػػت إليػ ػػو المحكمػ ػػة
التأديبية في أسيوط عندما أقرت بإباحة اإلضراب وفقاً لمتأصيؿ القانوني سػالؼ

الػػذكر ،عمػػى الػػرغـ مػػف وقوعيػػا فػػي تنػػاقض عنػػدما جعػػؿ مػػف التح ػريض عمػػى

اإلضراب فعالً محرماً تستوجب عنو عقوبة تأديبية .3

 -1ينظر:د.ماجد راغب الحمو ،المرجع السابؽ  ،ص.357
 -2ينظر :د.عمي عبد الفتػاح محمػد ،حريػة الممارسػة السياسػية لمموظػؼ العػاـ  ،ص534
وما بعدىا .

 -3حكػػـ المحكمػػة التأديبيػػة فػػي أسػػيوط فػػي  1989 /2 / 26ؽ  285أشػػار إليػػو :د.عمػػى
عبد الفتاح محمد  ،المرجع نفسو  ،ص. 53
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بيػد إف المحكمػة اإلداريػة العميػا فػي حكػـ حػديث ليػا فػي القضػية المرقمػة
 24587لس ػػنة  61ؽ.ع والص ػػادر ف ػػي  2015/4/18ق ػػد عزف ػػت ع ػػف إباح ػػة

اإلض ػ ػراب الػ ػػوظيفي واعتبرتػ ػػو فع ػ ػالً يسػ ػػتحؽ عنػ ػػو الموظػ ػػؼ القػ ػػائـ بػ ػػو عقوبػ ػػة
انضباطية إلى حد إحالتو إلى المعاش  ،ىذا وقد توصمت المحكمة إلػى حكميػا
المػػذكور مػػف خػػالؿ تسػػبيب مطػػوؿ أكػػدت فيػػو مػػا طرحػػو ال ػرأي الفقيػػي المنكػػر
إلباحة اإلضراب الوظيفي .

واالخ ػػتالؼ الحاص ػػؿ فقييػ ػاً وقض ػػائياً ف ػػي مص ػػر والعػ ػراؽ بص ػػدد إباح ػػة

اإلضراب الوظيفي مف عدمػو ،يجعػؿ مػف الضػروري أف يقػوـ المشػرعاف بتػدخؿ
صريح وجمي عف طريؽ إصدار تشػريع خػاص لػيس فقػط بالنسػبة لإقػرار بحػؽ

الموظفيف العاميف باإلضراب عف العمػؿ كوسػيمة مػف وسػائؿ التعبيػر عػف الػرأي
والمطالبة بالحقوؽ المينية ،بؿ ألجؿ وضػع ضػوابط وشػرائط التمتػع بيػذا الحػؽ

،واقام ػػة تػ ػوازف ب ػػيف المص ػػالح الفردي ػػة لمم ػػوظفيف وب ػػيف المص ػػمحة العام ػػة الت ػػي
تسعى الدولة بسمطاتيا المختمفة إلى تحقيقيا .
الفرع الثالث  :ضوابط ممارسة الحق في اإلضراب الوظيفي
لقد سبقنا باإلشارة بأف الحؽ في اإلضراب الوظيفي ليس بحؽ مطمؽ
يمارسو الموظؼ العاـ كيفما شاء كتعبير عف مصالحو المينية ،بؿ تقيده الدوؿ
بقي ػػود ع ػػدة لكون ػػو يتص ػػؿ بص ػػورة مباشػ ػرة بتق ػػديـ الخ ػػدمات الالزم ػػة لممػ ػواطنيف

ويمكػ ػػف أف يػ ػػؤدي ممارسػ ػػتو إلػ ػػى عرقمػ ػػة السػ ػػمطات العامػ ػػة عػ ػػف أداء مياميػ ػػا
الموكولة ليا.
وتمؾ القيود يمكػف أف تكػوف تشػريعية تػأتي عػف طريػؽ إصػدار تشػريع أو

تشريعات تتعمؽ بالموضوع  ،أو تكوف تنظيمية تفرضيا السمطات اإلداريػة  ،أو
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تك ػػوف قي ػػود قض ػػائية ابت ػػدعيا األقض ػػية اإلداري ػػة  ،وى ػػذا م ػػا س ػػوؼ ن ػػأتي إل ػػى
دراستيا تباعاً :
أوالً  :القيود التشريعية :
ىذا النوع مف القيود يتعمؽ أساساً بالدوؿ التي صرحت إباحتيا لإضراب

مف خالؿ إصدار تشريع أو تشريعات عدة يتعمؽ بكيفية ممارستو ،وبياف القيػود

الواردة عميو فػي سػياؽ نصوصػيا .ولعػؿ أبػرز نمػوذج لمػدوؿ محػؿ المقارنػة فػي
دراستنا ىو النموذج الفرنسي .
فقػػد صػػدر عػػف المشػػرع الفرنسػػي جممػةً مػػف التشػريعات بشػػأف منػػع بعػػض

فئػات المػػوظفيف مػػف ممارسػة اإلضػراب بسػػبب أىميػة وحساسػػية وظيفػػتيـ ،منيػػا
القانوف المنظـ لمقوات األمف الجميوري الصادر فػي ، 1947/12/17والقػانوف

األساسي لمشػرطة الصػادر بتػأريخ  ، 1948/9/28والمرسػوـ المتعمػؽ بمػوظفي
المص ػػالح الخارجي ػػة إلدارة السػػػجوف  ، 1958/8/6والمرس ػػوـ المتعم ػػؽ برجػ ػػاؿ

القضاء  ، 1958/12/22والمرسوـ المتعمؽ بالعػامميف بػالطيراف 1964 /7/2
 ،والقانوف المتعمؽ بالجنود .1 1972

ولـ يقتصر القيود التشريعية حوؿ تحريـ اإلضراب بالنسػبة لفئػات محػددة
مف الموظفيف كما في القوانيف والمراسيـ المشار إلييا  ،بؿ قيد المشرع الفرنسي
بموجػػب القػػانوف الخػػاص بتنظػػيـ اإلضػراب الصػػادر فػػي  1963/7 / 31ثالثػػة

أشػػكاؿ مػػف اإلضػراب  ،وىػػي اإلضػراب الفوضػػوي ويقصػػد بػػو تمػػؾ اإلضػرابات
التػي يقػوـ بيػػا العػامموف بػالمرافؽ العامػػة دوف عمػـ مػف قيػػاداتيـ النقابيػة  ،حيػػث

ألزـ القانوف المذكور النقابات بمزوـ إخطار السمطات مقدماً قبؿ وقوع اإلضراب

 ،ممػػا يعنػػي أف المشػػرع الفرنسػػي اقتصػػر أمػػر تنظػػيـ ممارسػػة حػػؽ اإلض ػراب
 -1ينظر :د.عدناف عمرو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 151
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عمػػى القيػػادات النقابيػػة ،وأوجػػب عمػػى ى ػؤالء قبػػؿ قيػػاـ اإلض ػراب إخطػػار اإلدارة
والسمطات المعنية قبؿ خمسة أياـ مف القياـ بو  ،وكذا إطالعيػا عمػى األسػباب

والمبررات الداعية لو .1

والشكؿ الثاني مػف اإلضػراب المحػرـ ىػو اإلضػراب المفػاجئ  ،يػأتي ىػذا

النػػوع كنتيجػػة طبيعيػػة لمنػػوع األوؿ ألف إل ػزاـ إخطػػار السػػمطة المعنيػػة بموعػػد
اإلضراب قبؿ مػدة مػف القيػاـ بػو يسػتنتم منػو تحػريـ اإلضػرابات المفاجئػة وذلػؾ
لخطورتي ػػا وع ػػدـ ق ػػدرة اإلدارة المعني ػػة بأخ ػػذ احتياطي ػػا ال ػػالزـ لكفال ػػة دواـ س ػػير
المرفؽ العاـ بانتظاـ .
أمػػا الشػػكؿ الثالػػث فيػػو اإلض ػراب الػػدوري أو اإلض ػراب المتنػػاوب الػػذي

سبقنا بتعريفو في المطمب الثاني مف المبحػث األوؿ مػف الد ارسػة  ،واليػدؼ مػف

حظر ىذا الشكؿ مف اإلضراب في المرافؽ العامػة ىػو إنػو يػؤدي إلػى اإلضػرار
بحسف سير المرافؽ العامة ويعرقؿ أدائيا بشكؿ مالئـ ومنتظـ .
وممػػا يالحػػظ إف المشػػرعيف المصػػري والع ارقػػي وكػػذا المشػػرع فػػي إقمػػيـ

كوردستاف لـ يقوموا بوضع تشريع مػنظـ وضػابط لممارسػة الحػؽ فػي اإلضػراب
الوظيفي األمر الذي نراه نقصاً تشريعياً يتعيف عمييـ تفادييا مػف خػالؿ إصػدار
تشػريع فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ،والسػػيما نجػػد فػػي الواقػػع العممػػي ،فػػي إقمػػيـ كوردسػػتاف

بالتحديػػػد ،إض ػ ػرابات متتاليػ ػػة لمم ارفػ ػػؽ الحكوميػ ػػة تغي ػػب عنيػػػا معالجػ ػػة قانونيػ ػػة

صريحة .

ثانياً  :القيود التنظيمية :
تعنى بيا لجوء اإلدارة إلى التسخير واالستيالء وقت الحاجة ،أي إنػ ػيا
-1ينظر  :د.ماجد راغب الحمو  ،المرجع السابؽ  ،ص. 351
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تسػػتطيع أف توظ ػػؼ س ػػمطتيا فػػي مج ػػاؿ الض ػػبط اإلداري كػػي تح ػػوؿ دوف قي ػػاـ
المػػوظفيف الػػذيف يمارسػػوف وظػػائؼ حساسػػة وضػػرورية لضػػماف أمػػف األشػػخاص

والمنشػ ػػات والممتمكػ ػػات ،ولكفالػ ػػة اسػ ػػتم اررية الم ارفػ ػػؽ العامػ ػػة األساسػ ػػية لتػ ػػوفير

االحتياجات األساسية لممواطنيف .1

ويأتي ىذا بمعنى إف الضػبط اإلداري كثيػ اًر مػا يتػدخؿ فػي نشػاط الم ارفػؽ

العامػػة ،فعنػػد حػػدوث إضػرابات وظيفيػػة تيػػدد سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ فإنػػو
يخمػ ػػؽ اضػ ػػطرابات فػ ػػي المجتمػ ػػع ،كإض ػ ػراب العػ ػػامميف فػ ػػي مرفػ ػػؽ الكيربػ ػػاء أو

السػكؾ الحديديػػة أو الطػوارئ مػػثالً فػػإف سػػمطات الضػػبط اإلداري تتػدخؿ لكفالػػة
استم اررية تمؾ المرافؽ في أدائيا لموظائؼ المنوطة بيا  ،2وأي إخالؿ بيا يؤثر

تأثي اًر كبػ ػي اًر عمى النظاـ الع ػاـ الذي يستيدؼ الضػ ػبط اإلداري المػ ػحافظة عميو
بعناصره التقميدية والمستحدثة .

لػ ػػذلؾ نػ ػػرأ بػ ػػأف المشػ ػػرع الدسػ ػػتوري الع ارقػ ػػي حسػ ػػناً فعػ ػػؿ عنػ ػػدما أجػ ػػاز

لمسػػمطات اإلداري ػػة الضػػبطية والمرفقي ػػة القيػػاـ بتنظ ػػيـ ممارسػػة حق ػػوؽ وحري ػػات

ػاء عم ػػى تخوي ػػؿ ق ػػانوني  ،حي ػػث
األف ػراد بموج ػػب إص ػػدار أنظم ػػة وتعميم ػػات بنػ ً
جاءت في المادة( )46مف دستور جميورية العراؽ لسنة  2005بأنو (ال يكػوف
 -1ينظػػر :سػػعيدة لعمػػوري  ،حريػػة الموظػػؼ العمػػومي فػػي التوقػػؼ عػػف ممارسػػة النشػػاط
ال ػػوظيفي ف ػػي التشػ ػريع الج ازئ ػػري  ،رس ػػالة ماجس ػػتير ،جامع ػػة محم ػػد خيض ػػر بس ػػكرة  ،كمي ػػة
الحقوؽ والعموـ السياسية  ، 2013- 2012 ،ص. 54

 -2د.عبػػد الػػرؤوؼ ىاشػػـ بسػػيوني  ،نظريػػة الضػػبط اإلداري  ،ط ، 1دار الفكػػر الجػػامعي ،
اإلسػػكندرية  ، 2007،ص 33د .رضػػا موسػػى زاده  ،حقػػوؽ إداري  ،ج ،1ط  ، 16نشػػر
ميزاف  ،تيراف  ، 1393 ،ص 61د .منوجير مؤتمني طباطبػائي  ،حقػوؽ إداري  ،ط، 3
سازماف مطالعة وتدويف كتب عموـ إنساني دانشكاىا  ،1391 ،ص.160
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تقييد ممارسة أي مف الحقوؽ والحريات الواردة في ىذا الدستور أو تحديػدىا إال
ػاء عميػػو ،عمػػى أف ال يمػػس ذلػػؾ التحديػػد والتقييػػد جػػوىر الحػػؽ أو
بقػػانوف أو بنػ ً
الحرية ).
ومف ذلػؾ ففػي غيػاب المعالجػة التشػريعية لممارسػة الحػؽ فػي اإلضػراب

يمكػػف لمسػػمطة التنفيذيػػة فػػي الع ػراؽ وفػػي إقمػػيـ كوردسػػتاف بمػػا ليػػا مػػف سػػمطات
ضػ ػػبطية أف تقػ ػػوـ بإصػ ػػدار نظػ ػػاـ أو تعميمػ ػػات تػ ػػنظـ بموجبػ ػػو كيفيػ ػػة ممارسػ ػػة

اإلض ػراب الػػوظيفي ،وتعيػػيف الض ػوابط والقيػػود وآثػػار اإلض ػرابات الوظيفيػػة دوف
أف تصػػؿ إلػػى حػػد تحريميػػا بصػػورة مطمقػػة كمػػا صػػرحت بػػذلؾ المػػادة الدسػػتورية
أعاله .

ثالثاً  :القيود القضائية :
يمكف أف تقوـ اإلدارة بطمب إلى القضػاء ألجػؿ إصػدار أمػر منػو بػإخالء
أم ػػاكف العم ػػؿ عن ػػدما يك ػػوف احتمي ػػا الم ػػوظفيف المضػ ػربيف ع ػػف العم ػػؿ بغ ػػرض

المسػػاس وتع ػريض الميػػاـ الموكولػػة إلػػى المرفػػؽ إلػػى الخطػػر  ،وفػػي حػػاؿ عػػدـ

االمتثػ ػ ػػاؿ ليػ ػ ػػذا األمػ ػ ػػر القضػ ػ ػػائي يعػ ػ ػػرض الموظػ ػ ػػؼ المضػ ػ ػػرب إلػ ػ ػػى الج ػ ػ ػزاء

االنضباطي باإلضافة إلى الجزاء الجنائي. 1

كما إف القضاء اإلداري الفرنسي اجتيد ووضع قيوداً عمى حػؽ الموظػؼ

العػػاـ فػػي اإلض ػراب عنػػدما حػػرـ بعػػض أن ػواع اإلض ػرابات ،منيػػا اإلض ػراب فػػي

مكػػاف العمػػؿ ولػػذلؾ وفق ػاً لحكمػػو فػػي قضػػية ، legrandوكػػذا تح ػريـ اإلض ػراب

 -1ينظر :سعيدة لعموري  ،المرجع السابؽ  ،ص. 55
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المتكرر الذي يقصد بو التوقؼ عف العمؿ لمػدد قصػيرة ومتكػررة بيػدؼ إحػداث

إرباؾ شديد بسير العمؿ في المرفؽ .1

ومم ػ ػػا يالح ػ ػػظ إف األقض ػ ػػية اإلداري ػ ػػة ف ػ ػػي مص ػ ػػر والعػ ػ ػراؽ وف ػ ػػي إقم ػ ػػيـ

كوردسػػتاف لػػـ تقػػـ بالػػدور الػػالزـ كمػػا فعػػؿ مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي فيمػػا يتعمػػؽ

بتنظػػيـ ووضػػع ضػوابط لإضػراب الػػوظيفي ،وخاصػةً فػػي غيػػاب تشػريع خػػاص

متعمؽ بتنظيمو في كال الدولتيف وفػي إقمػيـ كوردسػتاف  .األمػر الػذي نػراه جػدي اًر

ب ػػأف تعي ػػر األقض ػػية اإلداري ػػة تم ػػؾ اىتمامي ػػا ب ػػو ف ػػي إط ػػار نظرى ػػا لممنازع ػػات

المتعمقة بالنشاط اإلضرابي لمموظؼ العاـ ،وتقوـ بدورىا االجتيػادي فػي ابتػداع

قواعد ومبادئ فيما يتعمؽ بضبط وتنظيـ إضراب الموظؼ العاـ عف العمؿ مف
خالؿ التنسيؽ والتوازف بيف مصمحة الموظفيف و المصمحة العامة .

 -1ينظر  :د.محمد فؤاد مينا  ،المرجع السابؽ  ،ص. 87
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الخاتمة :
مف خالؿ ما تناولنا مف المواضيع فيما سبؽ مف الدراسة فقد توصمنا

إلى عدة نتائم نذكرىا  ،ونقدـ بشأف أبرزىا التوصيات الالزمة لمعالجتيا
وتفادي النواقص فييا  .مثمما يأتي :
أوالً  :االستنتاجات :
-1

نرجح الرأي القائؿ بأف اإلضراب السياسي ال يمكف أف يكوف مشروعاً

عمى طوؿ الخط ما لـ يبيحو الدستور صراحةً  ،وباألخص في المجتمع

العراقي واقميـ كوردستاف وذلؾ بسبب إف االنتماء الحزبي أقوأ مف
االنتماء الوطني والنقابي والقوؿ بإباحة اإلضراب السياسي يؤدي إلى

خمؽ اضطرابات في المجتمع نتيجةً إلضرابات وظيفية متتالية ومتكررة
كوسيمة لمتنافس الحزبي الضيؽ ولتصفيات في المواقؼ السياسية .

-2

نرأ بأف التوجو نحو تجريـ اإلضراب الوظيفي و إف لو ما يبرره ومع

ذلؾ يمكف أف يؤدي في أوقات كثيرة إلى تضيؽ دائرة المطالبة بالحقوؽ
الوظيفية مف قبؿ الموظفيف وحرمانيـ منيا بدواعي حماية استم اررية

المرفؽ العاـ مما يشكؿ تعارضاً مع األطر واألسس الدستورية والقانونية

المعتمدة لدأ الدوؿ .
-3

المشرع العراقي أحسف الفعؿ عندما لـ يحذو حذو المشرع المصري في

تجريـ ومعاقبة التحريض والتشجيع عمى اإلضراب،أي لـ يخصص مادة
جنائية إليقاع عقوبة أكثر تشدداً عمى المحرض والمشجع بالنسبة إلى
العقوبة التي تفرض الفاعؿ األصمي بجنحة اإلضراب ،بؿ أحاؿ ذلؾ

إلى القواعد العامة المتعمقة بالمساىمة الجنائية في إطار المبادئ العامة
لقانوف العقوبات .
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 -4نذىب مع آخريف إلى إنو تكوف لممصادقة عمى العيد الدولي المسمى
ب(العيد الدولي لحقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) مف
قبؿ مصر والعراؽ نفس قوة القانوف وتدخؿ النظاـ القانوني لمبمديف

،ويمتزـ القاضي الوطني االىتداء بيا ويتعيف عميو ىجر النصوص
الوطنية المتعارضة معيا عند التطبيؽ .

 -5إف اإلضراب الوظيفي وفقاً لمتبريرات المشار إلييا في الدراسة أصبح

فعالً مباحاً ومعترفاً بو في مصر وفي العراؽ وبطبيعة الحاؿ في إقميـ
كوردستاف  ،وبالتالي إذا ما قاـ المشرع في البمديف وفي تأريخ الحؽ

لتأريخ المصادقة عمى االتفاقية بإلغاء النصوص العقابية المتعمقة بحظره
لف يكوف إال مجرد اعتراؼ بوضع قانوني سبؽ واف تحقؽ مف قبؿ.
ثانياً  :التوصيات :
 -1االختالؼ الحاصؿ فقيياً وقضائياً في مصر والعراؽ بصدد إباحة
اإلضراب الوظيفي مف عدمو ،يجعؿ مف الضروري أف يقوـ المشرعاف
بتدخؿ صريح وجمي عف طريؽ إصدار تشريع خاص ليس فقط بالنسبة

لإقرار بحؽ الموظفيف العاميف باإلضراب عف العمؿ كوسيمة مف وسائؿ
التعبير عف الرأي والمطالبة بالحقوؽ المينية ،بؿ ألجؿ وضع ضوابط

وشرائط التمتع بيذا الحؽ ،واقامة توازف بيف المصالح الفردية لمموظفيف
وبيف المصمحة العامة التي تسعى الدولة بسمطاتيا المختمفة إلى تحقيقيا

 .والسيما نجد في الواقع العممي في إقميـ كوردستاف بالتحديد ،إضرابات
متتالية لممرافؽ الحكومية تغيب عنيا معالجة قانونية صريحة .
-2

كما في غياب المعالجة التشريعية الصريحة لممارسة الحؽ في

اإلضراب يمكف لمسمطة التنفيذية في العراؽ وفي إقميـ كوردستاف بما ليا
مف سمطات ضبطية أف تقوـ بإصدار نظاـ أو تعميمات تنظـ بموجبو
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كيفية ممارسة اإلضراب الوظيفي،وتعييف الضوابط والقيود وآثار
اإلضرابات الوظيفية دوف أف تصؿ إلى حد تحريميا بصورة مطمقة كما
صرحت بذلؾ المادة الدستورية المشار إلييا في الدراسة .

 -3كما إف األقضية اإلدارية في مصر والعراؽ وفي إقميـ كوردستاف لـ تقـ
بالدور الالزـ كما فعؿ مجمس الدولة الفرنسي فيما يتعمؽ بتنظيـ ووضع

ضوابط لإضراب الوظيفي ،وخاصةً في غياب تشريع خاص متعمؽ

بتنظيمو في كال الدولتيف وفي إقميـ كوردستاف  .األمر الذي نراه جدي اًر

بأف تعير األقضية اإلدارية تمؾ اىتماميا بو في إطار نظرىا لممنازعات

المتعمقة بالنشاط اإلضرابي لمموظؼ العاـ ،وتقوـ بدورىا االجتيادي في
ابتداع قواعد ومبادئ فيما يتعمؽ بضبط وتنظيـ إضراب الموظؼ العاـ
عف العمؿ مف خالؿ التنسيؽ والتوازف بيف مصمحة الموظفيف و

المصمحة العامة .
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قائمة المراجع
أوالً  :القواميس
-

مجم ػػع المغ ػػة العربي ػػة بالق ػػاىرة  ،المعج ػػـ الوس ػػيط  ،ج ،1ط ، 4مكتب ػػة
الشروؽ الدولية  ،القاىرة . 2004 ،
ثانياً  :الكتب العربية :

 -1أش ػ ػػرؼ عب ػ ػػد الب ػ ػػاقي قن ػ ػػديؿ  ،اإلضػ ػ ػراب ب ػ ػػيف اإلباح ػ ػػة والتجػ ػ ػريـ  ،دار
الجامعة الجديدة . 2007،

 -2جػ ػ ػػورج فوديػ ػ ػػؿ وبيػ ػ ػػار دلفولفيػ ػ ػػو  ،القػ ػ ػػانوف اإلداري ،ج ، 2ط ،1مجػ ػ ػػد
المؤسسة الجامعية  ،بيروت . 2008 ،

 -3د.جػ ػػورج سػ ػػعد ،القػ ػػانوف اإلداري العػ ػػاـ  ،والمنازعػ ػػات اإلداريػ ػػة  ،ط، 1
منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت . 2006 ،

 -4د.سػػميماف محمػػد الطمػػاوي  ،مبػػادئ القػػانوف اإلداري  ،ط ، 2دار الفكػػر
العربي  ،القاىرة  ،مصر . 1966 ،

 -5د.سػ ػػميماف محمػ ػػد الطمػ ػػاوي ،الػ ػػوجيز فػ ػػي القػ ػػانوف اإلداري  ،دار الفكػ ػػر
العربي . 1974 ،

 -6د.سييؿ حسيف الفتالوي  ،الوسيط في القانوف الػدولي العػاـ  ،ط ، 1دار
الفكر العربي  ،بيروت . 2002 ،

 -7د.سػػعيد السػػيد عمػػي  ،أسػػس وقواعػػد القػػانوف اإلداري  ،بػػدوف رقػػـ طبعػػة
ومكاف نشر . 2008- 2007 ،

 -8د.عبػ ػػد الػ ػػرحيـ الصػ ػػفدي ،الم ارفػ ػػؽ العامػ ػػة  ،جامعػ ػػة دمشػ ػػؽ -1998 ،
. 1999
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 -9د.عبد الرزاؽ ىاشـ بسيوني  ،نظرية الضبط اإلداري  ،ط ، 1دار الفكر
الجامعي  ،اإلسكندرية . 2007 ،

 -10د.ع ػػدناف عم ػػرو الق ػػانوف اإلداري ،ط ،2منش ػػأة المع ػػارؼ باإلس ػػكندرية ،
. 2004

 -11د.عصاـ العطية  ،القانوف الدولي العػاـ  ،ط ، 6جامعػة بغػداد 2006 ،
.

 -12د.عمػػى عبػػد الفتػػاح محمػػد  ،حريػػة الممارسػػة السياسػػية لمموظػػؼ العػػاـ ،
دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية . 2007 ،

 -13د.ماجد راغب الحمو  ،القانوف اإلداري  ،مصر . 2006 ،
 -14د.محم ػػد فػ ػؤاد مين ػػا  ،الق ػػانوف اإلداري العرب ػػي  ،ط ، 3دار المع ػػارؼ ،
. 1967

 -15د.مصػ ػػطفى إب ػ ػراىيـ الزلمػ ػػي وآخػ ػػروف  ،حق ػ ػوؽ اإلنسػ ػػاف فػ ػػي الش ػ ػريعة
اإلسالمية والقانوف الدولي  ،بيت الحكمة . 1998 ،

 -16د.مصػػطفى أحمػػد أبػػو عمػػرو  ،التنظػػيـ القػػانوني لحػػؽ اإلض ػراب ،ط،1
دار الكتب القانونية ،مصر.2009،

 -17د.ىياـ مػروة  ،القػانوف اإلداري الخػاص  ،ط ،1مجػد المؤسسػة الجامعيػة
 ،بيروت . 2003 ،

 -18السيد عيد النايؿ  ،مدأ مشروعية اإلضراب وأثره عمى العالقات العقديػة
 ،مكتبة سيد عبد اهلل وىبة 1988 ،

 -19عب ػػد المحس ػػف عب ػػد الباس ػػط  ،اإلضػ ػراب ف ػػي ق ػػانوف العم ػػؿ  ،الق ػػاىرة ،
.1992

 -20د.طػػػالؿ عػ ػػامر الميتػ ػػار  ،مسػ ػػؤولية الم ػػوظفيف و مس ػػؤولية الدولػػػة فػ ػػي
القانوف المقارف  ،دار اق أر  ،بيروت  ،لبناف .1982 ،
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ثالثاً  :الكتب الفارسية :
 -1د .منوجير مػؤتمني طباطبػائي  ،حقػوؽ إداري  ،ط ، 3سػازماف مطالعػة
وتدويف كتب عموـ إنساني دانشكاىا 1391 ،

 -2د.رضا موسى زاده  ،حقػوؽ إداري  ،ج ،1ط  ، 16نشػر ميػزاف  ،تيػراف
. 1393 ،

رابعاً  :األبحاث والمقاالت :
 -1إب ػراىيـ الص ػرايرة  ،أحقيػػة المػػوظفيف العػػاميف فػػي اإلض ػراب فػػي القػػانوف
األردن ػ ػ ػػي  ،مق ػ ػ ػػاؿ منش ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػػى المرك ػ ػ ػػز األردن ػ ػ ػػي لحق ػ ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػ ػػاف

 http://www.nchr.org.jo/Arabic ،تأريخ . 2016 /8/ 14

 -2ثػػامر أحمػػد موسػػى  ،إض ػراب العػػامميف فػػي الم ارفػػؽ العامػػة (د ارسػػة فػػي

النظػػاـ القػػانوني الفمسػػطيني والفرنسػػي والج ازئػػري ) http:// . 2007 ،
? www.omanlegal.net/vb/shawthread.phpتػػأريخ الزي ػػارة

. 2016/8/14

 -3د.محم ػػد عب ػػد الحمي ػػد أب ػػو زي ػػد  ،دواـ س ػػير الم ارف ػػؽ العام ػػة  ،أطروح ػػة
دكتوراه  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة القاىرة 1976 ،

 -4س ػػعيدة لعم ػػوري  ،حري ػػة الموظ ػػؼ العم ػػومي ف ػػي التوق ػػؼ ع ػػف ممارس ػػة
النشاط الوظيفي فػي التشػريع الج ازئػري  ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة محمػد
خيضر بسكرة  ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية .2013-2012،

 -5عمي محمد الجبالي ،أحقية المػوظفيف العػاميف فػي اإلضػراب فػي القػانوف
األردنػ ػػي  ،بحػ ػػث ماجسػ ػػتير ،جامعػ ػػة الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط فػ ػػي عػ ػػاـ 2014

والمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإللكترونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
،

? http://www.meu.edu.jo/ar/index.phpتػػأريخ الزيػػارة

. 2016/8/14
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 -6محم ػػد حس ػػنيف عب ػػد الع ػػاؿ  ،الحري ػػات السياس ػػية لمموظ ػػؼ الع ػػاـ ،بح ػػث
منشور في مجمػة القػانوف واالقتصػاد ،عػدد خػاص بمناسػبة العيػد السػنوي

لكمية الحقوؽ  ،جامعة القاىرة . 1983 ،

 -7مجمة ديواف التدويف القػانوني  ،ع ، 1،2س ، 4كػانوف األوؿ ، 1965،
و ازرة العدؿ .

 -8مجمة ديواف التدويف القانوني ،ع ، 2س. 1962 ، 1
سادساً  :الدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية:
 -1دستور جميورية العراؽ لسنة .2005
 -2دستور جميورية مصر لسنة .2014

 -3قانوف العقوبات العراقي رقـ  111لسنة  1969المعدؿ .
 -4قانوف العقوبات البغدادي الممغي.

 -5قانوف العقوبات المصري رقـ  58لسنة  1937المعدؿ
 -6قانوف العامميف المدنييف المصري رقـ  47لسنة . 1947
 -7اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر .1948

 -8العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر
عاـ .1966
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الممخص :
إف الموظػػؼ العػػاـ يتمتػػع بحقػػوؽ وامتيػػازات وظيفيػػة تعطييػػا لػػو الدسػػاتير
والقػ ػ ػوانيف المتعمق ػ ػػة بالحي ػ ػػاة الوظيفي ػ ػػة ،وبالمقاب ػ ػػؿ يثق ػ ػػؿ كاىم ػ ػػو مجموع ػ ػػة م ػ ػػف

الواجبات التي تضعيا التشريعات واألنظمة المتعمقة بالوظيفة العامة .

ومػػف ذلػػؾ فقػػد تتعػػارض ممارسػػة الموظػػؼ لحػػؽ مػػف حقوقػػو كحػػؽ إبػػداء
الػ ػرأي والتعبي ػػر عن ػػو بواس ػػطة اإلضػ ػراب ع ػػف العم ػػؿ ،م ػػع واج ػػب م ػػف واجبات ػػو
الوظيفيػػة كواجػػب التقيػػد بمواعيػػد العمػػؿ وعػػدـ االنقطػػاع عنيػػا إال بعػػذر قػػانوني
وبػػإذف مسػػبؽ مػػف اإلدارة المعنيػػة  ،األمػػر الػػذي يخمػػؽ نوعػاً مػػف التعػػارض بػػيف
مصمحتيف مصػمحة الموظػؼ فػي إيصػاؿ صػوتو ورغباتػو إلػى اإلدارة بواسػطة

اإلضػراب مبتغيػاً تمبيػػة مطالبػو المينيػػة  ،والمصػمحة العامػة المتمثمػػة بػدواـ سػػير
المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد خدمةً لممجتمع .

إذف فإف موضوع دراسة التنظيـ القانوني ؿ إضػراب الموظػؼ العػاـ عػف

العمؿ يعػد موضػوعاً ميمػاً ويسػتحؽ تناولػو بصػورة تحميميػة والمتجسػدة بتحميػؿ
كيفية معالجتو في القػوانيف ذات الصػمة  ،عممػاً إف المعالجػة القانونيػة لػو ليسػت
ىػػي نفسػػيا فػػي األنظمػػة القانونيػػة المختمفػػة حيػػث ىنػػاؾ مػػف الػػنظـ مػػف حرمػػو
وجرمو ،وىناؾ مف أباحو إباحة مقيدة بقيود قانونية  ،وتنظيمية  ،وقضائية .

كم ػػا إف النظػ ػػاـ الق ػػانوني فػ ػػي الع ػ ػراؽ وف ػػي إقم ػػيـ كوردس ػػتاف مػ ػػع وجػػػود
نصوص قانونية عقابية تحكـ ىذه الحالة والحػاالت األخػرأ لالنقطػاع الػوظيفي

،إال إنػػو ىنػػاؾ أنشػػطة إضػرابية كثيػرة تقػػوـ بيػػا المػػوظفيف وال يطبػػؽ بحقيػػـ تمػػؾ
النصوص ،بمعنى إف النصوص تمؾ أصػبحت شػبو معطمػة  .بيػد أننػا نػرأ مػع

غيرنػػا أف النصػػوص العقابيػػة تمػػؾ ممغيػػة وبصػػورة ضػػمنية بعػػد انضػػماـ الع ػراؽ

إلى العيد الدولي المتعمؽ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
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وألجػؿ كػؿ ذلػػؾ فقػد ارتأينػا أف نقػػوـ بد ارسػة الموضػوع مػػف خػالؿ تقسػػيمو
إلػػى مبحثػػيف  ،نخصػػص األوؿ إلػػى بيػػاف ماىيػػة إض ػراب الموظػػؼ العػػاـ عػػف
العمؿ  ،والمبحث الثاني نخصصو إلى المعالجة القانونية لإضراب الػوظيفي ،
ونختتـ الدراسة بأبرز ما نتوصؿ إلييا مف نتائم ،ونقدـ بشأنيا التوصػيات التػي

ن ارىػ ػػا ضػ ػػرورية ألجػ ػػؿ خمػ ػػؽ الت ػ ػوازف بػ ػػيف المصػ ػػمحتيف مصػ ػػمحة الموظػ ػػؼ

والمصمحة العامة .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

114

) ارضاب املوظف العام عن العمل ( دراسة حتليلية مقارهة

ABSTRACT :
The public officials and have some rights and
privilages that emanate from their and office according to
the constitution, laws and regulatuions, this is on the one
hand. On the other hand, they are under some duties
imposed by the same sources of law like Constitution,
Statutes and so on .
Sometimes, the rights of the public officials and stand
in their practice with some of their official duties. This
could be exemplified by the contradiction between the right
to express of the public official and embodies by the strike
of work,with the duty of strict compliance with the work
schedules and continuity on work but by a legal excuse and
by the prior approval from the administrative institution
concerned. Here appears a kind of contrast and
contradiction between the private right of expression and
the public right which entails that the public services and
administrative institution must work continuousy,regularly
and steadily for the sake of the whole society.
Therefore, the right of the public official to strike is a
complex issue and deserves to be accurately dealt with and
handled according to the relevant laws , knowingly there
are multiple regulation and solutions to it acoording to the
trends of the different legal systems throughout the world.
However , as different as one can think are the legal
solutions adopted by the different systems ;it,generally
ranges between the absolute prevention and conditional
allowance being restrained by some regulatory or legal or
judicial restraints.
In Iraq and Kurdistan Region,there are so many
practical cases of work strike, on which there are so many
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legal limits and laws, but the problem is that those laws are
out of use and disoperated against the striking cases
conducted by the various sectors officials. In our
opinion,those punishing provisions are to be deemed as
canceled after the accession to the Internation Convenant to
the economic , social and cultural right of Iraq.
So ,we opted to consider the above mentioned issue
dividing it on two chapters; the first dedicated to stating the
essence of strike of work done by the public official , and
the second being dedicated to the legal regulation to the onfunction strike. Finally, the study will be ended by a set of
findings and reeommendatins that we have made in respect
of the topic at issue , taking into account the public and the
private interstes' ie. that of the whole society and that of the
public official or functionary.
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